ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ.
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2018, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 10
δισεκατομμύρια 972 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 8,3% υψηλότερες από ό, τι την ίδια
περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 17 δισεκατομμύρια 743
εκατομμύρια BAM, αυξημένες κατά 6,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του
περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 61,8% και το
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια 770 εκατομμύρια
BAM. ( Ισοτιμία 1 ευρώ = 1.9587 Βοσνιακά μάρκα ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Στατιστικής της Β-Ε, οι εξαγωγές σε χώρες
της CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 776 εκατομμύρια BAM, ήτοι 9,3%
υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2
δισεκατομμύρια 136 εκατομμύρια BAM, 2% υψηλότερες από την ίδια περίοδο του
περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 83,1%.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 8 δισεκατομμύρια 71 εκατομμύρια
BAM, ήτοι 11,1% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 10 δισεκατομμύρια 709 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 5,7%
υψηλότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις
εξαγωγές ήταν 75,4%.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε
Στις 25 Ιανουαρίου, η Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών
ενέκρινε την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να συμπεριληφθεί η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες μπορούν να
εισάγονται ή να διέρχονται από την Ένωση ορισμένα προϊόντα πουλερικών.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αύξησης του δυναμικού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για
εξαγωγές προς την ΕΕ, οι έλεγχοι της ΕΕ στον τομέα των πουλερικών
πραγματοποιήθηκαν

τον

Οκτώβριο
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και
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Εξετάστηκε κατά πόσο τα επίσημα συστήματα ελέγχου της δημόσιας υγείας στη
χώρα παρείχαν εγγυήσεις ότι η παραγωγή κρέατος πουλερικών ήταν σύμφωνη με τη
νομοθεσία της ΕΕ και οι διαδικασίες υγειονομικού ελέγχου σχετικά με το κρέας
πουλερικών που προορίζεται για εξαγωγή στην ΕΕ.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ.
Τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός των μισθωτών στην Β-Ε ανερχόταν σε 813.205,
εκ των οποίων 346.520 γυναίκες.
Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018, ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε κατά
0,9% και ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών αυξήθηκε επίσης κατά 0,6%.
Ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο του 2018 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του
2018 αυξήθηκε κατά 0,6% ενώ ο αριθμός των ανέργων γυναικών μειώθηκε κατά
0,9%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε, τον Οκτώβριο του 2018, ο μέσος
μηνιαίος καταβληθείς καθαρός μισθός, ανά απασχολούμενο, σε νομικές οντότητες
στη Β-Ε ανήλθε σε 894 BAM, που αντιπροσωπεύει ονομαστική αύξηση κατά 3,7% σε
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, ο μέσος όρος των μηνιαίων καθαρών
αποδοχών για τον Οκτώβριο του 2018 ήταν ονομαστικά υψηλότερος κατά 4,8%.
Επίσης, τον Οκτώβριο του 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων
αποδοχών ανά άτομο σε απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανερχόταν σε
1.379 BAM, που αντιπροσωπεύει ονομαστική αύξηση κατά 3%, σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2017.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα για
τον Οκτώβριο του 2018 ήταν ονομαστικά υψηλότερο κατά 4,1%.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ REPUBLIKA SRPSKA.
Το συνολικό χρέος της Republika Srpska (RS) στα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος
έτους ήταν πέντε δισεκατομμύρια και 371,55 εκατομμύρια BAM. ( Ισοτιμία 1 ευρώ =
1.9587 Βοσνιακά μάρκα ).
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της κυβέρνησης της οντότητας, το συνολικό
χρέος για το οποίο έχουν αναληφθεί νομικές υποχρεώσεις ανέρχεται σε 5
δισεκατομμύρια και 310,4 εκατομμύρια BAM ή 50,33% του εκτιμώμενου ΑΕΠ για το
2018 (το εκτιμώμενο ΑΕΠ για το 2018 είναι 10,5 δισεκατομμύρια BAM).
Το δημόσιο χρέος της RS στις 31 Οκτωβρίου 2018 ανέρχεται σε τέσσερα
δισεκατομμύρια και 67,5 εκατομμύρια BAM (38,55% του ΑΕΠ).
Η RS αναμένεται να δανειστεί για το επόμενο έτος το μέγιστο ποσό των 371
εκατομμυρίων BAM.
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μακροπρόθεσμο δανεισμό της RS.
Το προαναφερθέν ποσό κεφαλαίων θα ζητηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και από τους εγχώριους και ξένους πιστωτές.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΕΒΟ.
Συνολικά, 573.227 τουρίστες επισκέφθηκαν το Σαράγεβο, πρωτεύουσα της Βοσνίας
και Ερζεγοβίνης (Β-Ε) το 2018, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18,8%, δήλωσε το
Σάββατο το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Στατιστικής του Καντονιού του Σαράγεβο
(ZISKS).

Από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2018, σύνολο 1.189.159 διανυκτερεύσεων
καταγράφηκε από το Ινστιτούτο, σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε ετήσια βάση.
Υπήρξε αύξηση του αριθμού των εγχώριων τουριστικών αφίξεων κατά 24,2% ή
74,342 τουριστών και αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων κατά 24,8%.
Όσον αφορά τη δομή των συνολικών τουριστικών αφίξεων στο Σεράγεβο, το 87,0%
των αφίξεων πραγματοποιήθηκαν από ξένους τουρίστες.
Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το Σεράγεβο προέρχονται κυρίως από την Τουρκία,
την Κροατία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σλοβενία, τη Σαουδική
Αραβία, τη Γερμανία, τη Σερβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ιταλία.
Το απόλυτο ρεκόρ το 2018 έγινε από τουρίστες από την Κίνα, οι οποίοι είναι τρίτοι σε
αριθμό αφίξεων και έκτο σε αριθμό διανυκτερεύσεων. Οι Κινέζοι τουρίστες
σημείωσαν αύξηση 118,7% στις αφίξεις σε ετήσια βάση.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΖΛΑ.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Tuzla δημοσίευσε ένα διαγωνισμό για κατασκευαστικές
εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του αίθριου αξίας 1.375.690,70
BAM (τρέχουσα ισοτιμία 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ) και όλες οι προσφορές μπορούν να
αποσταλούν έως τις 7 Φεβρουαρίου του 2019.
Μαζί με την κατασκευή ενός αίθριου, θα δημιουργηθεί επίσης δίκτυο αποχέτευσης με
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.
Το αίθριο, σε μια έκταση 900 τετραγωνικών μέτρων περίπου θα περιλαμβάνει
καταστήματα αναμνηστικών, τουριστικά γραφεία και η λύση σχεδίασης έχει ήδη
ολοκληρωθεί.

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των επιβατών έχει κάνει αναγκαία την ανακατασκευή
και επέκταση του τερματικού σταθμού επιβατών στον αερολιμένα Tuzla και η
συνολική αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων θα ανέλθει σε 6,5 εκατομμύρια BAM.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρχει η δυνατότητα για 700.000 επιβάτες
να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο σε ετήσια βάση και 400 άτομα να μπορούν να
εξυπηρετούνται σε μία ώρα.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περισσότερα από 15 εκατομμύρια BAM έχουν
επενδυθεί στον αερολιμένα Tuzla κυρίως από επιχειρήσεις από την Αυστρία, την
Κίνα και την Τουρκία.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΑΡΑΓΕΒΟ.
Η Bosna Bank International (BBI), σε συνεργασία με τους μετόχους της - την
Ισλανδική Τράπεζα Ανάπτυξης (IsDB), την Ισλαμική Τράπεζα του Ντουμπάι και την
Ισλαμική Τράπεζα του Αμπού Ντάμπι - και άλλους διεθνείς εταίρους, διοργανώνει
αυτή την ετήσια διεθνή επιχειρηματική και επενδυτική διάσκεψη από 17-19/4/2019.. .

Το συνέδριο είναι ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά και επενδυτικά γεγονότα
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το επιχειρηματικό φόρουμ του Σεράγεβο συνδέει
διεθνείς θεσμικούς και ιδιωτικούς επενδυτές και επιχειρήσεις από τις βαλκανικές
χώρες, τις χώρες του Κόλπου αλλά και ευρωπαϊκές χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Το SBF είναι μια πλατφόρμα για δικτύωση και διερεύνηση των επενδυτικών και
επιχειρηματικών
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πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2010. με σκοπό ενίσχυση περιφερειακών
συνεργασιών.
Εκτός από τα γεγονότα των προηγούμενων ετών, το SBF 2019 θα εμπλουτιστεί με
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Το SBF 2019 θα παρουσιάσει έργα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των
ακινήτων, του τουρισμού, της πληροφορικής, της ψηφιακής οικονομίας, της
εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της γεωργίας, της ενέργειας, των
χρηματοοικονομικών, των υποδομών, των κατασκευών, των υπηρεσιών, του
μετάλλου, του ξύλου και πολλών άλλων βιομηχανιών.
http://www.sarajevobusinessforum.com/
registrations@sarajevobusinessforum.com
B2B activities:
b2b@sarajevobusinessforum.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ BRCKO.
Διοργανώνεται στην πόλη του Brcko, κατά την διάρκεια της περιόδου 7-9 Νοεμβρίου
2019 η 18η Διεθνής Έκθεση Οικονομίας.
Στην Έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις, όχι μόνο από την Βοσνία – Ερζεγοβίνη αλλά
και από όλες τις γειτονικές χώρες.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους
συμμετοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο του Brcko που έχει και
την ευθύνη της διοργάνωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση.
Kontakt
Privredna/Gospodarska komora Brčko distrikta BiH
Cvijete Zuzorić bb (Zgrada "Šipada" III sprat)
76100 Brčko distrikt BiH
+ 387 49 216 116, 049 217 556, fax. 049 216 116
Sajam.bd@gmail.com
pkomora.bd@gmail.com
www.brcko-pkomora.com

