ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ.
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ERSTE BANK ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β-Ε.
Η Erste Bank έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, τις
προβλέψεις της για αύξηση του ΑΕΠ στη Βοσνία εφέτος σε 2,6%, αναφέροντας σαν
σημαντικότερες αιτίες την αρνητική εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου και τις
καθυστερήσεις στις δημόσιες επενδύσεις, λόγω της καθυστέρησης σχηματισμού
Κυβέρνησης.
Είναι η πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη, μέχρι στιγμής, μετά την πρόγνωση της
Reiffeisen, τον Ιούλιο, για αύξηση σε ποσοστό 2,7% του ΑΕΠ, ενώ αναφέρει επίσης
τους πιθανούς κινδύνους.
Παρά την αναμενόμενη μέτρια ανάπτυξη του 2019, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις
για την ανάπτυξη υποστηρίζονται από την προβλεπόμενη σταθερή ιδιωτική ζήτηση
και τον επιταχυνόμενο κύκλο επενδύσεων μετά τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης, η
ERSTE σχολίασε με θετικότερη διάθεση.
Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι ελεγχόμενος, με μια μικρή αύξηση που
προβλέπεται στο δεύτερο ήμισυ του έτους λόγω αύξησης των τιμών του φυσικού
αερίου το Μάιο, ανέφερε η τράπεζα. Οι τιμές καταναλωτή στη Βοσνία αυξήθηκαν
0,3% τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας επιβράδυνση από την αύξηση 0,8%
τον Μάιο. Το εμπορικό έλλειμμα αναμένεται να επιδεινωθεί ελαφρώς, αντανακλώντας
την υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές της οικονομίας λόγω του κύκλου που
σχετίζεται με την κατανάλωση.
Η δημοσιονομική θέση παραμένει σταθερή, αλλά το πολιτικό αδιέξοδο παρεμποδίζει
τις δυνατότητες για δημόσιες επενδύσεις, αναφέρει η έκθεση της Erste. Η Βοσνία
εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να σχηματίσει κυβερνώντα συνασπισμό μετά τις
γενικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, αν και υπάρχουν πρόσφατες θετικές
εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ.
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δισεκατομμύρια 835 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 3 δις 505 εκατ. ευρώ, δηλαδή
κατά 1,1% χαμηλότερες από την ίδια περίοδο του 2018.
Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 11 δισεκατομμύρια 524 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 5
δις 909 εκατ. ευρώ, δηλαδή υψηλότερες κατά 3,7% την ίδια περίοδο του περασμένου
έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 59,3% και το έλλειμμα του
εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 4 δισεκατομμύρια 689 εκατομμύρια BAM, ήτοι
περίπου 2 δις 404 εκατ. ευρώ.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 91
εκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι 1,2% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ
οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 355 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 3,6%
υψηλότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις
εξαγωγές ήταν 80,5%. Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 5 δισεκατομμύρια 79 εκατομμύρια
BAM, δηλαδή κατά 0,2% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια 170 εκατομμύρια BAM, αυξημένες κατά
7,9% Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 70,8%.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Β-Ε.
Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχει την υψηλότερη ανεργία στην περιοχή, ανερχόμενη σε
ποσοστό 18,4%, βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, η Σλοβενία, χώρα στην οποία πολλοί Βόσνιοι μεταναστεύουν,
έχει τη χαμηλότερη ανεργία στην περιοχή, 4,8%. Η ανεργία στην Κροατία είναι 7,2%,
στη Σερβία 12,1%, στο Μαυροβούνιο 15% και στη Β. Μακεδονία 17,8%.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Οι αλλοδαπές επενδύσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2018 ανήλθαν σε 400 εκατ.
ευρώ, ήτοι ποσοστό 2,3% του ΑΕΠ, κυμαινόμενες σε παρεμφερές επίπεδο με το
2017.
Επενδύσεις, συνολικού ύψους 71 εκατ. ευρώ, προήλθαν από τη Ρωσία, ενώ οι
επενδύσεις της Κροατίας ανήλθαν σε 54 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν επενδύσεις από
την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία, οι οποίες κυμαινόταν μεταξύ 40 και 46
εκατ. ευρώ.
Οι περισσότερες από τις επενδύσεις, ύψους 74 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν
στον τραπεζικό τομέα, ενώ οι επενδύσεις στην παραγωγή άνθρακα και προϊόντων
πετρελαίου ανήλθαν σε 69 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενες από επενδύσεις στο λιανικό
εμπόριο και στην παραγωγή βασικών μετάλλων.
Στο τέλος της 2018, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
ανήλθαν σε 7,3 δις ευρώ, με την Αυστρία να είναι ο σημαντικότερος επενδυτής, με το
ποσό του 1,3 δις ευρώ, ακολουθούμενη από την Κροατία, με επενδύσεις ύψους 1,17
δις ευρώ και την Σερβία, η οποία επένδυσε λίγο περισσότερο από 1 δις ευρώ.
Οι επενδυτές από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη επενδύουν τα περισσότερα στην
Κροατία, με επενδύσεις μέχρι σήμερα ύψους 117 εκατ. ευρώ, και στη Γερμανία, με
επενδύσεις ύψους περίπου 83 εκατ. ευρώ.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, ο μέσος όρος των μηνιαίων
ακαθαρίστων αποδοχών, ανά απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα, ήταν 1.405
BAM, ήτοι περίπου 720 ευρώ, ενώ κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους
ανήρχετο σε 1.348 BAM, ήτοι περίπου 691 ευρώ.
Το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν ονομαστικά υψηλότερο
κατά 4,2%.

Κατά την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων
ακαθάριστων αποδοχών, ανά απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα, ήταν 1.356
ΒΑΜ, ήτοι περίπου 695 ευρώ.
Το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε
σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ήταν ονομαστικά υψηλότερο κατά 3,6%.
Η δημοσιονομική θέση παραμένει σταθερή, αλλά το πολιτικό αδιέξοδο παρεμποδίζει
τις δυνατότητες για δημόσιες επενδύσεις, αναφέρει η έκθεση της Erste. Η Βοσνία
εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να σχηματίσει κυβερνώντα συνασπισμό μετά τις
γενικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, αν και υπάρχουν πρόσφατες θετικές
εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2019, σε σύγκριση
με τον μέσο αριθμό οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2018, μειώθηκε κατά 9,6% και σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018, μειώθηκε κατά -16,8%.
Ο αριθμός των κατοικιών που προγραμματίζονται για κατασκευή τον Ιούλιο του 2019,
σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό των κατοικιών που σχεδιάζονταν για κατασκευές το
2018, μειώθηκε κατά -10,3% και σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018, μειώθηκε κατά 27,5%.
Ο συνολικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού σε Κατασκευές / κτίρια κατοικιών στη Βοσνία
και Ερζεγοβίνη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο
του 2019, αυξήθηκε κατά 0,5%.
Ανά κατηγορίες έργων, την ίδια περίοδο, ο δείκτης τιμών παραγωγού για τις
αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εργασίες αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ οι εργασίες
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Οι τιμές των παραγωγών για τις εγκαταστάσεις υγιεινής και υδραυλικά και για τις
εργασίες των εγκαταστάσεων θέρμανσης παρέμειναν αμετάβλητες, σύμφωνα με την
Υπηρεσία Στατιστικής της Β-Ε.
Η αξία των συμβάσεων κατασκευής των εταιρειών της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης στο εξωτερικό για τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους
αυξήθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018, ενώ η αξία των
ολοκληρωμένων έργων κατασκευής την περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 3,3 τοις εκατό.
Από τη συνολική αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2019, το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις χώρες της Ευρώπης,
αντιπροσωπεύοντας το 97,8%.
Το μερίδιο των πολυκατοικιών στα συνολικά κατασκευαστικά έργα είναι 39,6% και το
μερίδιο των χαμηλών κτιρίων είναι 60,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ομοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε.
Τον Ιούλιο του 2019, τα επίπεδα των τιμών μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά -0,6%
στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών και του
καπνού, στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, υγείας, αναψυχής και πολιτισμού
και άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
Τον Ιούλιο του 2019 ο Δείκτης Τιμών αυξήθηκε, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα
κατά 1,8% στις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, οικιακού
εξοπλισμού κατά 0,2%, υγείας κατά 0,1%, ψυχαγωγίας και πολιτισμού κατά 1% και
εστίασης και φιλοξενίας κατά 0,1%.
Χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες τροφίμων και μη αλκοολούχων
ποτών, ενδυμάτων και υποδημάτων, επίπλων και εξοπλισμού, μεταφορών και άλλων
αγαθών και υπηρεσιών.

Με βάση την ταξινόμηση COICOP, τον Ιούλιο του 2019 σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών μειώθηκε κατά -1,4% στα είδη διατροφής και μη
αλκοολούχα ποτά, τα είδη ένδυσης και υποδήματα κατά -4,5%, τα έπιπλα κατά -0,1%
μεταφορές κατά -0,2% και λοιπά αγαθά και υπηρεσίες κατά -0,4%, με βάση τα
στοιχεία του Οργανισμού Στατιστικής της Β-Ε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Η συνολική, εποχικά προσαρμοσμένη, βιομηχανική παραγωγή στη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη αυξήθηκε κατά 1,5% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του τρέχοντος
έτους.
Η βιομηχανική παραγωγή στη Β-Ε τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του
περασμένου έτους, διορθωμένη σε ημερολογιακούς όρους, μειώθηκε κατά -4,7%,
σύμφωνα με τον Οργανισμό Στατιστικής της Β-Ε.
Η μη διαρκής παραγωγή καταναλωτικών αγαθών τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον
Ιούνιο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 3,7%, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε
κατά 3,1%. Η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών δεν άλλαξε, ενώ η
παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά -2,7%.
Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών
αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε σε
ποσοστό -0,7%, τα ενδιάμεσα προϊόντα κατά -1,6%, η κατανάλωση διαρκών
καταναλωτικών αγαθών κατά -3,5% και η παραγωγή ενέργειας κατά -13,3%.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ.
Τα πρώτα φορτηγά με κρέας πουλερικών από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων δεκαπέντε
ημερών.

Παρόλο που η Β-Ε τοποθετήθηκε στον κατάλογο των χωρών που επιτρέπεται να
εξαγάγει κρέας πουλερικών στην ΕΕ στις αρχές του έτους και έχει εγκριθεί επίσημα
από τις εγχώριες επιχειρήσεις κατά τα μέσα Μαΐου, οι εξαγωγές δεν έχουν ακόμη
πραγματοποιηθεί λόγω απαιτητικών αγορών και δύσκολης εξεύρεσης πελατών.
Ο Μίρκο Σάροβιτς, Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της
Β-Ε, επεσήμανε ότι, οι άδειες εξαγωγές κρέατος βρίσκονται σήμερα στα χέρια των
εγχώριων εταιρειών που έχουν επιλεγεί.
Το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου απαγόρευσε, παράλληλα, την εισαγωγή
κρέατος πουλερικών από τουρκικές επιχειρήσεις που δεν είναι εξουσιοδοτημένες να
εξάγουν προς τις χώρες της Ε.Ε.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HALAL FAIR SARAJEVO 2019.
Στον Εκθεσιακό χώρο Skenderja του Σαράγεβο διοργανώνεται η Διεθνής Έκθεση
προϊόντων και υπηρεσιών HALAL FAIR, κατά την διάρκεια της περιόδου 25-27
Σεπτεμβρίου 2019.
Οι κυριότεροι κλάδοι που θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθοι, Τρόφιμα και ποτά,
Τουρισμός, Τραπεζικός και Χρηματοπιστωτικός, Φάρμακα και Καλλυντικά και
Βιομηχανία Μόδας.
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν αναλυτικές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Έκθεσης ή να επικοινωνούν με το Γραφείο μας.
https://www.sarajevohalalfair.com/

