ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ.
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Τον Ιούνιο του 2019, το επίπεδο των τιμών μειώθηκε, κατά μέσο όρο κατά 0,5%, στη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Υψηλότερες τιμές καταγράφτηκαν στις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών και του
καπνού, των επικοινωνιών, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού και άλλων αγαθών
και υπηρεσιών.
Τον Ιούνιο του 2019, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών
αυξήθηκε κατά 0,1% στις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, κατά
0,3% στον κλάδο των επικοινωνιών, στον κλάδο της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού
κατά 0,7% και των άλλων αγαθών και υπηρεσιών 0,2%.
Τον Ιούνιο του 2019, ο Δείκτης Τιμών μειώθηκε κατά -1,1% στις κατηγορίες Τρόφιμα
και μη αλκοολούχα ποτά, κατά -2,9% στις κατηγορίες Ένδυση και Υποδήματα, στην
κατηγορία Έπιπλα και εξοπλισμός κατά -0,3% και Μεταφορές κατά -0,2%.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Στατιστικής της Β-Ε, ο μέσος ετήσιος μέσος όρος των
τιμών αυξήθηκε κατά 0,3%.
Το επίπεδο τιμών τον Ιούνιο του 2019 αυξήθηκε κατά 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Η μέση αύξηση των τιμών καταγράφηκε στους κλάδους τροφίμων και μη
αλκοολούχων ποτών κατά 1,1%, αλκοολούχων ποτών και καπνού κατά 3,8%,
κατοικιών, νερού, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων κατά 2,7%,
υγείας κατά 1,0%, αναψυχής και πολιτισμού κατά 1,6%, εκπαίδευσης κατά 0,7% και
εστιατορίων και ξενοδοχείων κατά 0,6%.

Η μείωση των τιμών κατά μέσο όρο καταγράφηκε στις κατηγορίες των ειδών ένδυσης
και υποδηματοποιίας κατά 11,8%, των επικοινωνιών κατά 0,6% και των άλλων
αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,2%.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Η Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β-Ε), τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους,
πραγματοποίησε εξαγωγές συνολικού ύψους 668.446.000 BAM, ήτοι περίπου
342,79 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20.641.000 ΒΑΜ ή ποσοστό -3.0%, σε σχέση με
την ίδια χρονική περίοδο του προηγουμένου έτους.
Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2019, οι εξαγωγές από την Ομοσπονδία της Β-Ε
αυξήθηκαν κατά 3,3% κάθε μήνα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά
3,7%.
Τον μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ήταν 24.516.000 BAM, ήτοι
μειωμένες κατά -3,5%, σε σχέση με τον Μάιο του 2018.
Τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1.136.140.000 BAM, ήτοι περίπου 582,6
εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 183.702.000 BAM ή ποσοστό -13.9%, σε σχέση με τον
Μάιο του 2018.
Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.
Τα έσοδα από έμμεσους φόρους, κατά τους επτά μήνες του 2019, ανήλθαν σε 4
δισεκατομμύρια και 558 εκατομμύρια BAM (2 δις και 284,6 εκατομμύρια ευρώ
περίπου) και αυξήθηκαν κατά 292 εκατομμύρια BAM (περίπου 149 εκατομμύρια
ευρώ) ή 6,84% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018, όταν ανήλθαν σε 4 δις και
266 εκατ. BAM, ανακοινώθηκε από την Αρχή Έμμεσης Φορολογίας της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης.

Αφού οι φορολογικές αρχές επέστρεψαν 882 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 441
εκατ. ευρώ σε επιστροφές ΦΠΑ στην οικονομία, τα καθαρά έσοδα που εισπράχθηκαν
κατά το επτάμηνο του 2019 από το ομοσπονδιακό κράτος ανήλθαν σε 3
δισεκατομμύρια και 676 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 1 δις και 838 εκατ. ευρώ και
είναι υψηλότερα κατά 200 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 102,5 εκατ. ευρώ, σε
σύγκριση με τα εισπραχθέντα έσοδα την ίδια περίοδο το 2018.
Το ποσό των 432 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 221,5 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί
για τη χρηματοδότηση των κρατικών θεσμών τους επτά μήνες του 2019. Δύο
δισεκατομμύρια και 57 εκατομμύρια BAM έχουν διατεθεί στην Ομοσπονδία της Β-Ε,
ένα δισεκατομμύριο και 48 εκατομμύρια BAM στην Republika Srpska και 112
εκατομμύρια BAM την περιοχή Brcko. (Ισοτιμία ευρώ προς ΒΑΜ 1=1,95).
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Οι δαπάνη για το καλάθι των καταναλωτών που υπολογίστηκε από την Ένωση
Ανεξάρτητων Εμπορικών Ενώσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για τον Ιούλιο του
2019, είναι 1.998,61 BAM, ήτοι περίπου 1.024 ευρώ και είναι 95,55 BAM φθηνότερο
από το καλάθι των καταναλωτών για τον προηγούμενο μήνα.
Ο μέσος μισθός που καταβλήθηκε στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
για το Μάιο του 2019 ήταν 938,00 BAM, ήτοι περίπου 481 ευρώ, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής και είναι
12 BAM υψηλότερος από τον μέσο μισθό που καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2019.
Για τον υπολογισμό, ελήφθη υπόψη ο μέσος μισθός που καταβλήθηκε στην
Ομοσπονδία της Β-Ε, καθώς και το ελάχιστο κόστος ζωής τεσσάρων μελών
οικογένειας που περιλάμβανε δύο ενήλικες και δύο παιδιά, το ένα στο λύκειο και το
άλλο στην αρχική ηλικία .
Το ίδιο το καταναλωτικό καλάθι αποτελείται από τη διατροφή - 43,37%, κατοικία και
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - 15,57%, υγιεινή και διατήρηση της υγείας - 5,65%,
εκπαίδευση και Πολιτισμός - 6,0%, είδη ένδυσης και υπόδησης - 15,01% %,
νοικοκυριό και συντήρηση - 7,5%

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ REPUBLIKA SRPSKA.
Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου στην RS, μία από τις οντότητες στη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους,
ανήλθε σε 543 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 278,4 εκατ. ευρώ.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο και 807 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου
926.6 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό -1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.
Οι εισαγωγές ανέρχονται σε δύο δισεκατομμύρια και 350 εκατομμύρια BAM, ήτοι
περίπου 1 δις 205 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά -6,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Το μερίδιο της κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, κατά
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ήταν 76,9%.
Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η RS πραγματοποίησε εξαγωγές προς την Ιταλία αξίας
291 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 149,230 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 16,1% του
συνόλου και στη Σερβία 228 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 116,923 εκατ. ευρώ, ή
12,6% των συνολικών πραγματοποιηθεισών εξαγωγών.
Την ίδια περίοδο, η RS πραγματοποίησε εισαγωγές από την Σερβία, ύψους 428
εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 219,4 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 18,2% του συνόλου
και από την Ιταλία ύψους 335 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 171,8 εκατ. ευρώ, ή
ποσοστό 14,3% των συνολικών πραγματοποιηθεισών εισαγωγών.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών από την RS αφορά ηλεκτρική ενέργεια 140
εκατομμυρίων BAΜ, ήτοι περίπου 71,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 7,7% των συνολικών
εξαγωγών, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο των εισαγωγών προέρχεται από τα φάρμακα,
συνολικής αξίας 93 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 47,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή το
4% του συνόλου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
Ο μοναδικός παραγωγός αλουμινίου της Βοσνίας, η προβληματική επιχείρηση
Aluminij d.d. Mostar, δεν πρόκειται να υποβληθεί σε πτώχευση για έξι μήνες, δήλωσε
τη Δευτέρα ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Zdenko Klepic.
Ο Klepic δήλωσε ότι, η απόφαση ελήφθη σε τηλεφωνική συνεδρίαση της
Κυβέρνησης της Ομοσπονδίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, όπου βρίσκεται η
εταιρεία. Κανείς δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει τους λογαριασμούς της Aluminij για
το επόμενο εξάμηνο.
Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περίπου 900 άτομα, καταγράφει ζημίες για χρόνια, οι
οποίες σήμερα ανέρχονται σε 400 εκατ. ΒΑΜ (περίπου 204 εκατομμύρια ευρώ). Το
χρέος της ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους ήταν περίπου
293 εκατ. ΒΑΜ (περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ).
Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι προειδοποίησαν ότι, η διακοπή της παραγωγής, θα
σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της εταιρείας. Είπαν ότι το υγρό αλουμίνιο στα
ηλεκτρολυτικά κύτταρα θα "παγώσει", και ότι κοστίζει περίπου 90.000 ευρώ ανά
κυψέλη για να επαναλειτουργήσουν. Το Aluminij διαθέτει 256 ηλεκτρολυτικά κύτταρα.
Η Aluminij σταμάτησε την παραγωγή πρόσφατα, αφού αποσυνδέθηκε από το
ηλεκτρικό δίκτυο λόγω του υψηλού χρέους της.
Παρόλα αυτά, ο Klepic δήλωσε ότι, οι αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα,
έδειξαν ότι είναι δυνατόν να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Επισημαίνει ότι, τα ευρήματα αυτά, δείχνουν ότι έχει οικονομικό νόημα να
συνεχιστεί η παραγωγή και ελπίζει ότι μέρος των εργαζομένων θα επιστρέψουν
σύντομα στην εργασία τους.

