ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ.
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Οι εξαγωγές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021,
ανήλθαν σε 3,64 δις ΒΑM, ήτοι περίπου 1,86 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό
8,5%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 4,40 δις ΒΑM, ήτοι
περίπου 2,25 δις ευρώ, αυξημένες κατά 2,7%
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, ο δείκτης κάλυψης εισαγωγώνεξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 ανήλθε σε 69,6%, ενώ το έλλειμμα
εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 1,33 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 682 εκατ. ευρώ.
Οι εξαγωγές από τη Β-Ε στις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 473 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου
242 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 18,9%, σε σχέση με το 2020. Οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 530 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 271 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8%.
Ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών-εξαγωγών ήταν 89,3%.
Οι εξαγωγές από τη Β-Ε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την περίοδο
αναφοράς, ανήλθαν σε 2,27 δις ΒΑM, ήτοι περίπου 1,16 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε
ποσοστό 17,9%, σε σχέση με το 2020, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,67 δις ΒΑM, ήτοι
περίπου 1,36 δις ευρώ, αυξημένες κατά 2%, σε σχέση με το 2020. Ο δείκτης κάλυψης
εισαγωγών-εξαγωγών ήταν 84,8%.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Τον Φεβρουάριο του 2021, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ανήλθε σε 410.776. Εάν πάρουμε το 2019 ως έτος βάσης και συγκρίνουμε τον Φεβρουάριο
του 2021 με τον ίδιο μήνα του 2020, θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ανέργων
αυξήθηκε κατά 1,8 μονάδες δείκτη ή σε απόλυτους όρους ο αριθμός των ατόμων που
εγγράφηκαν ως άνεργοι αυξήθηκε κατά 7.888 . Τον Φεβρουάριο του 2021, ο αριθμός των
ατόμων με αμειβόμενη απασχόληση στη Β-Ε ανήλθε σε 808.884, εκ των οποίων υπήρχαν
349.448 γυναίκες. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, ο αριθμός των μισθωτών
εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,1% και ο αριθμός των μισθωτών γυναικών μειώθηκε επίσης
κατά 0,1%.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο του 2021 μειώθηκε κατά 1% και ο αριθμός των ανέργων γυναικών μειώθηκε κατά
0,9%.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ.
Τον Φεβρουάριο του 2021, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός, ανά άτομο σε
απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανήλθε σε 1.490 BAM, ήτοι
περίπου 764 ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2020. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός
για τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν ονομαστικά κατά 2,6% υψηλότερος. Τον Φεβρουάριο του
2021, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός, ανά άτομο που εργάζεται σε νομικά πρόσωπα στη
Β-Ε, ανήλθε σε 961 BAM, ήτοι περίπου 493 ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική μείωση κατά
2,7% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της ΒΕ. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός για τον
Φεβρουάριο του 2021 ήταν ονομαστικά κατά 2,2% υψηλότερος.
Το κόστος για το «καλάθι καταναλωτή», όπως υπολογίζεται από την Ομοσπονδία
Ανεξάρτητων Συνδικάτων της Β-Ε, ανέρχεται σε 1,863 ΒΑΜ, ήτοι περίπου 955 ευρώ και
είναι φθηνότερο κατά 55 ΒΜ, η 28 ευρώ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο μέσος
μηνιαίος καθαρός μισθός καλύπτει το 51,57%
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.
Το 2020, ο αριθμός των ενεργών τραπεζικών καρτών αυξήθηκε, καθώς και η αξία και ο
αριθμός των συναλλαγών με κάρτες, σε σύγκριση με το 2019, όπως φαίνεται από τα στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH).
Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Συναλλαγές καρτών στη Β-Ε το 2020» που δημοσίευσε η
CBBH, ο συνολικός αριθμός ενεργών καρτών το 2020 ήταν 2.170.556 και ήταν υψηλότερος
κατά 31.952 κάρτες σε σύγκριση με το 2019. Οι κάρτες εκδόθηκαν από 23 τράπεζες στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και μία εταιρεία καρτών. Ο υψηλότερος αριθμός καρτών σχετίζεται με
χρεωστικές κάρτες, ακολουθούμενες από πιστωτικές κάρτες και κάρτες καθυστερημένης
πληρωμής.
Το 2020, υπήρξε μια τάση αύξησης της αξίας και του αριθμού των συναλλαγών με κάρτες.
Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2020, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες ανήλθαν

σε αξία των 11.535.123.080 BAM (1 ευρώ=1,95 ΒΑΜ) οι περισσότερες από τις οποίες (71%)
ήταν συναλλαγές ATM, το 28% ήταν συναλλαγές POS, ενώ το 1% των συναλλαγών
πραγματοποιήθηκαν μέσω Διαδικτύου. Κατά το 2020, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε
σε σύγκριση με το 2019, οπότε ο συνολικός αριθμός συναλλαγών ήταν 113.574.237. Έτσι,
επικρατούσε η χρήση καρτών για αναλήψεις μετρητών, παρά την πανδημία COVID-19.
Η μέση τιμή μιας συναλλαγής ήταν 102,00 BAM, η οποία ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με το
2019 κατά 14,00 BAM. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ανά κάρτα ήταν 5,314 BAM, ο
οποίος ήταν υψηλότερος κατά 92,00 BAM σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική αξία των συναλλαγών ATM και POS που
πραγματοποιήθηκαν το 2020 από κάρτες τραπεζών BH σε ξένες χώρες και από κάρτες
ξένων στη Β-Ε, ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2019, που οφείλεται σε περιορισμούς
ταξιδιού λόγω της πανδημίας COVID-19.
Οι τράπεζες εργάζονται συνεχώς για την εισαγωγή μεγαλύτερου αριθμού συσκευών ATM και
POS. Τον προηγούμενο χρόνο, υπήρχαν συνολικά 1.627 ΑΤΜ και 30.371 συσκευές POS
εγκατεστημένες.
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής το 2020 προσφέρθηκαν από 23 τράπεζες στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Υπάρχει μια ισχυρή τάση αύξησης του αριθμού των πελατών που
χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες, επομένως αυτό το είδος υπηρεσίας περιελάμβανε
συνολικά 956.601 άτομα, 76.994 νομικά πρόσωπα και 879.607 φυσικά πρόσωπα, δήλωσε η
CBBH.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Οι φορολογούμενοι στην Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κατά τους πρώτους τρεις μήνες
του 2021 πλήρωσαν 1.323.870.559 BAM δημόσιων εσόδων (1 ευρώ=1,95 ΒΑΜ).
Τα στοιχεία από την Φορολογική Διοίκηση της Β-Ε δείχνουν ότι, αυτό το ποσό σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο το 2020 είναι υψηλότερο κατά 43 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 22 εκατ.
ευρώ, ή ποσοστό 3,36%, γεγονός που δείχνει θετικές οικονομικές τάσεις.
Τον τελευταίο μήνα, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Β-Ε. Στις 31
Μαρτίου, υπήρχαν 519.401 απασχολούμενοι εγγεγραμμένοι και σε σύγκριση με τις 28

Φεβρουαρίου,

όταν

εγγράφηκαν

517.979

εργαζόμενοι,

σημειώθηκε

αύξηση

1.422

απασχολούμενων.
Ο αριθμός των εργαζομένων στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με την ίδια ημερομηνία το 2020,
είναι χαμηλότερος κατά 9.086 άτομα.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ.
Η αεροπορική εταιρεία Wizz Air ανακοίνωσε ότι, από τον Ιούνιο θα πραγματοποιεί πτήσεις
από το αεροδρόμιο της Μπάνια Λούκα προς Ντόρτμουντ, Βασιλεία, Μάλμο, Αϊντχόβεν και
Στοκχόλμη.
Οι πτήσεις θα εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Κυριακή.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΚΑΙ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ.
Η αεροπορική εταιρεία Air Arabia Abu Dhabi θα πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ Σαράγεβο και
Αμπού Ντάμπι από τον Ιούνιο. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα
κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου. Η Air Arabia Abu
Dhabi είναι μια κοινή επιχειρηματική επιχείρηση της Air Arabia με την Etihad Airways και η
εταιρεία ιδρύθηκε πέρυσι.
Σκοπός των ιδρυτών αυτής της εταιρείας είναι να παρέχει την γνωστή ποιότητα
εξυπηρέτησης της Air Arabia, ως τον κορυφαίο αερομεταφορέα χαμηλού κόστους στη Μέση
Ανατολή, σε επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε σήμερα
το διεθνές αεροδρόμιο του Σεράγεβο.

