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Bosna in Hercegovina

Za 

18 
odstotkov  
se je okrepil izvoz 
blaga.

Pripravila: Analitika GZS

Gospodarska plima v regiji dvignila tudi BiH 

Gospodarska rast v BiH naj bi letos znašala med 2,5 % 
(EBRD) in 3,4 % (vladne ocene). Predvsem se povečuje 
industrijska proizvodnja, še posebno v rudarstvu. V 
prvih 9 mesecih se je industrijska proizvodnja pove-
čala za 3,4 %, najbolj v pridobivanju rud in lignita (+7 
%), proizvodnji pijač (+12 %), tekstila (+19 %), kemikalij 
(+14 %), farmacije (+10 %), električne opreme (+12 %), 
kovinskih izdelkov (+11 %). Izvoz blaga se je okrepil za 

18 %, najbolj na Hrvaško (+31 %), ki je drugi najpo-
membnejši izvozni trg za blago iz BiH. Posojila so bila 
septembra medletno višja za 6,4 %, od tega potro-
šniška za 6,8 % in podjetniška za 7,9 %. V prvih osmih 
mesecih se je število zaposlenih povečalo za 2,4 %. Ob 
746 tisoč zaposlenih je bilo 485 tisoč brezposelnih. V 
predelovalni dejavnosti se je število zaposlenih pove-
čalo za 4,3 %, v trgovini za 2,6 %.
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Zakonodajne spremembe  
bodo pognale rast
Zmanjšanje administrativnih ovir bo pozitivno vplivalo na 
gospodarsko rast. 
Ksenija Sedej

Zmanjšale naj bi se administrativne ovire

V letu, ki prihaja, v podjetju Studio Moderna pričaku-
jejo nekaj več stabilnosti kot posledica napovedanih 
zakonodajnih sprememb, kot so npr. manj administra-
tivnih ovir. »To naj bi zmanjšalo tudi brezposelnost in 
posledično pričakujemo pozitiven učinek na kupno 
moč prebivalstva, ki bo dodatno pognala gospodar-
sko rast. V 2018 v Studiu Moderni BiH načrtujemo 
nadaljnji razvoj poslovanja in rast prihodkov.«

Obsežna administracija, ki je zapuščina nekdanje 
Jugoslavije, je glavna ovira na tem trgu. »Prav tako 
zavirajo hitrejšo rast še vedno prisotna politična 
nestabilnost, ca. 45-odstotna brezposelnost ter veliko 
mladih, ki raje iščejo svojo prihodnost zunaj BiH,« 
še povedo.

Zadnjih pet let gospodarstvo napreduje

»Trg se je v zadnjih 20 letih precej spremenil, v zadnjih 
petih letih v pozitivno smer: gospodarstvo napreduje, 
BDP na prebivalca raste. Tuji investitorji se zanimajo 

za proizvodne dejavnosti, sektor IKT, energetiko in 
turizem,« naštevajo pristojni v Studiu Moderni. 
       V Petrolu zaznavajo rahlo rast povpraševanja 
po na8nih derivatih, a le v segmentu dizelskega 
goriva, pove direktor korporativnega komuniciranja 
Aleksander Salkič. Prodaja oz. izvoz ostalih derivatov 
je po njegovih besedah v konstantnem upadu. »Glede 
na to, da je BDP per capita v BiH še vedno praktično 
najnižji v regiji ter da je stopnja brezposelnosti 
ogromna, tudi tovrstna rast v proizvodnji in izvozu ne 
predstavlja optimizma in pomembnejše večje porabe 
pri potrošnikih.« 

Vse prepogosto prihaja do nelojalne konkurence

Eden vzrokov za rast je po mnenju Studia Moderne 
diaspora. »Čeprav še vedno živijo v tujini, predsta-
vljajo velik delež kupne moči države. Naše podjetje se 
v Bosni razvija in raste iz leta v leto, vendar v poslo-
vanju občutimo vse zgoraj omenjene spremembe oz. 
dejstva,« pojasnijo. 

Rast proizvodnje dviguje predvsem povečanje 
izkoriščanja toplotne energije iz fosilnih surovin ter 
povečanje stopnje izvoza, kar je povezano z nižjo 
ceno delovne sile, pravijo v Petrolu. Cenovna konku-
renčnost je izjemna tako lokalno kot regionalno. To 
je ključna prednost pred konkurenti pri pridobivanju 
večjih poslovnih priložnosti v tujini. »Žal pa lokalno 
cenovna konkurenčnost vse prepogosto povzroča 
nelojalno konkurenco in vprašljive poslovne pristope, 
da podjetja dosegajo zadostno stopnjo cenovne 
konkurenčnosti,« komentira Salkič. gg

Hitrejšo rast zavira 
tudi politična 
nestabilnost.

Manjša 
brezposelnost bo 
povečala kupno moč 
prebivalstva.
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