
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΜΕ ΚΙΝΑ. 

 

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε) έχει ενταχθεί στην κινεζική πρωτοβουλία "One Belt 

One Road", στην οποία η Κίνα έχει εξαγγείλει ότι θα διαθέσει περισσότερα από 100 

δισεκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση προγραμμάτων. 

 

Ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Β-Ε Μίρκο 

Σάροβιτς δήλωσε ότι «οι εμπορικές ανταλλαγές με την Κίνα έφθασαν τα 700 

εκατομμύρια ευρώ, αύξηση κατά 100% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, 

και για μια μικρή χώρα, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αυτό αποτελεί σημαντική 

επιτυχία. Κατά την παρελθούσα περίοδο μεταξύ των δύο χωρών, υπογράφηκαν 

σημαντικές συμφωνίες για τη βελτίωση της οικονομίας, όπως οι γεωργικές και 

κτηνιατρικές συμφωνίες, και η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να εξάγει τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης στην Κίνα». 

  

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχει υπογραφεί συμφωνία απελευθέρωσης των 

θεωρήσεων, και περίπου 100.000 τουρίστες από αυτήν την ανατολική χώρα 

αναμένεται να επισκεφθούν τη Β-Ε τον επόμενο χρόνο. 

 

Η πρωτοβουλία αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση πολλών έργων στον τομέα της 

ενέργειας, των υποδομών και της γεωργίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα οποία θα 

πραγματοποιηθούν την προσεχή περίοδο, δήλωσε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους 

ο Προεδρεύων της ΒκΕ Milorad Dodik, κατά την διάρκεια συνάντησης με τον 

Πρόεδρο της Bank of China Cen Siking. 

 

Η BoC έχει 58 θυγατρικές ανά τον κόσμο, εκ των οποίων 18 στην Ευρώπη και έχει 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για χρηματοδότηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην 

περιοχή της Ν.Α Ευρώπης και στην Β-Ε. 

 

 



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 

 

Η ΕΤΑΑ (EBRD) υπογράμμισε τη δέσμευσή της στην περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων το 2018 με νέες επενδύσεις άνω των 1,1 δισ. Ευρώ σε 67 έργα. Τo 

πρόγραμμα αυτό ακολουθεί συνολικά 57 έργα που ξεπερνούν τα 700 εκατ. Ευρώ το 

προηγούμενο έτος. 

 

Η Τράπεζα ενέτεινε περαιτέρω την πολιτική της στην περιοχή και φιλοξένησε την 

τρίτη σύνοδο κορυφής για τις επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, συγκεντρώνοντας 

τους έξι πρωθυπουργούς της περιοχής στην έδρα της Τράπεζας στο Λονδίνο. Η 

ετήσια συνάντηση του ΕΤΑΑ για το 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Σεράγεβο στις 8 

και 9 Μαΐου 2019. 

 

Σε μια βασική επένδυση που υποστήριζε συνδέσεις υποδομών στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη, η ΕΤΑΑ εξασφάλισε σημαντικά ποσά ιδιωτικών επενδύσεων για τη 

χρηματοδότηση σημαντικού εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου Nikola Tesla στο 

Βελιγράδι, τον κύριο κόμβο αεροπορικών συγκοινωνιών της Σερβίας που εξυπηρετεί 

τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή. 

 

Η Τράπεζα ξεπέρασε σημαντικές οικονομικές προκλήσεις σε αρκετές χώρες για να 

διατηρήσει ένα εξαιρετικό επίπεδο επενδύσεων και στήριξη για μεταρρυθμίσεις σε 

όλες τις περιφέρειές της το 2018, μέσω χρηματοδότησης 395 έργων συνολικού 

ύψους 9,5 δισ. Ευρώ. 

 

Για το 2019, η ΕΤΑΑ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την υποστήριξη του 

παγκόσμιου αναπτυξιακού προγράμματος. 

 

Στην ετήσια συνάντηση του 2019, τον Μάιο στο Σεράγεβο, οι μέτοχοι θα 

αποφασίσουν εάν θα διερευνήσουν πιθανή περαιτέρω επέκταση - εκτός των 

σημερινών περιφερειών δραστηριότητας. 

 

 

 

 



ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 

 

Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε την αύξηση της τιμής χονδρικής πώλησης 

φυσικού αερίου για τις εταιρείες διανομής στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης, αρχής γενομένης από την 1η Μαΐου, η οποία ανέρχεται σε 640 BAM / 

1000 Sm3, ήτοι περίπου 320 ευρώ/ 1000 Sm3. Δεν περιλαμβάνεται φόρος 

προστιθέμενης αξίας στην τιμή αυτή. 

 

Η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η απόφαση για αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου 

έγινε με την εκτίμηση του κόστους της τιμής αγοράς, τηn τρέχουσα οικονομική θέση 

της BH-Gas Sarajevo καθώς και των επικειμένων στρατηγικών επενδύσεων και μετά 

από συνεξέταση των επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου υποστηρίχθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο 

της BH Gas καθώς και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και 

Μεταλλείων. 

 

Τον Ιανουάριο του 2019, η BH GAS Sarajevo υπέβαλε αίτηση στο Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Εμπορίου για αύξηση της τιμής χονδρικής πώλησης αερίου στις εταιρείες 

διανομής κατά 31,31%, δηλαδή από 495 BAM σε 650 BAM / 1,000 SM 3 και να 

εφαρμόσει τη νέα τιμή από 1 Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

νομική διαδικασία, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας, Μεταλλείων και 

Βιομηχανίας εξέδωσε γνώμη σχετικά με το αίτημα. 

 

Το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν λόγοι αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου 

και ότι η προτεινόμενη αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 31,31%, με όλες τις 

αρνητικές κοινωνικοοικονομικές πτυχές, θα επιφέρει μείωση της κατανάλωσης 

φυσικού αερίου στην Ομοσπονδία της Β-Ε και, τελικά, θα οδηγήσει σε μια πρόσθετη 

αύξηση της τιμής αυτού του καυσίμου. 

 

 

 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2019, ο μέσος όρος των μηνιαίων καθαρών αποδοχών, ανά 

απασχολούμενο, σε νομικές οντότητες στη Β-Ε ανήλθε σε 895 BAM, ήτοι περίπου 

445 ευρώ, που αντιπροσωπεύει ονομαστική μείωση κατά 1,3% σε σύγκριση με τον 

Δεκέμβριο του 2018. 

 

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός για το 

Φεβρουάριο του 2019 ήταν ονομαστικά υψηλότερος κατά 5,4%. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2019, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών ανά 

άτομο, απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανερχόταν σε 1.378 BAM, που 

αντιπροσωπεύει ονομαστική μείωση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

2018. 

 

Σύμφωνα με τον Στατιστικό Οργανισμό της Β-Ε, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 

2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών για το Φεβρουάριο του 

2019 ήταν ονομαστικά υψηλότερος κατά 4,5%. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΚΟΣΣΟΒΟ. 

 

Για λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες, από τότε που το Κόσσοβο εισήγαγε 

εισαγωγικούς δασμούς, οι εξαγωγές από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι χαμηλότερες 

κατά 40 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 20 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

της Αρχής Έμμεσης Φορολογίας της Β-Ε. 

 

Από το Νοέμβριο 2018 έως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές 

ανήλθαν σε μόνο 7,35 εκατομμύρια BAM, ενώ μόνο την ίδια περίοδο πριν από ένα 

χρόνο ήταν 47,57 εκατομμύρια BAM ( Ισοτιμία 1 ευρώ = 1,96 ΒΑΜ ). 

 

Σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις υπήρξαν στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα 

υποδήματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα από ξύλο, και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. 

 



Η Β-Ε δεν έχει εφαρμόσει εμπορικά αντίμετρα και το Κόσσοβο κατόρθωσε να 

διατηρήσει τον όγκο των εξαγωγών που ανέρχονται σε 4,5 εκατομμύρια BAM για την 

περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 

Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Βοσνίας Elektroprivred Bosne i 

Hercegovine (EPBiH) δημοσίευσε πρόσφατα προσφορά πώλησης σχεδόν 221 

gigawatth (GWh) του πλεονάζοντος ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγει κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

 

Η EPBiH κάλεσε, τόσο τους εγχώριους, όσο και τους διεθνείς πλειοδότες να 

υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 19 Απριλίου. 

 

Σε αντίθεση με τους βαλκανικούς γείτονές της, οι οποίοι βασίζονται στις εισαγωγές 

για να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών, η Β-Ε είναι σε θέση να 

εξάγει ενέργεια, κυρίως λόγω της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

προσφέρει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο προέρχεται από 

εργοστάσια που χρησιμοποιούν άνθρακα σαν πηγή ενέργειας. 

 

Τα καθαρά κέρδη της EPBiH αυξήθηκαν στα 52,4 εκατομμύρια BAM (30,2 

εκατομμύρια δολάρια) το 2018 από μόλις 620,382 BAM πριν από ένα χρόνο. Λόγω 

της αύξησης στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Κατά την διάρκεια του 2018, 85.601 δείγματα τροφίμων υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία σε εργαστήρια, εκ των οποίων το 4,5% του συνόλου δεν πέρασε τις 

δοκιμές, δήλωσε ο Dzemil Hajric, Διευθυντής του Οργανισμού για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων. 

 



Κυρίως ελέγχονται τα προϊόντα κρέατος, ακολουθούμενα από έτοιμα γεύματα και 

είδη ζαχαροπλαστικής, εξήγησε ο Hajric και προειδοποιεί ότι η Β-Ε εισάγει τρόφιμα 

χαμηλής ποιότητας. 

 

Η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα των τροφίμων στην ΕΕ. 

Συχνά, τα προϊόντα με το ίδιο όνομα και εμπορικό σήμα, αλλά με διαφορετική 

σύνθεση και χαρακτηριστικά, διατίθενται στην αγορά διαφόρων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Όσον αφορά τη Β-Ε, ο Hajric τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

εναρμόνιση του συστήματος επίσημου ελέγχου των τροφίμων με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα και στην αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου, ιδίως των υπηρεσιών 

επιθεώρησης και των εργαστηρίων. 

 

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εισήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας 3.08 δισεκατομμυρίων 

BAM πέρυσι, ήτοι περίπου 1,5 δις ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει 16% των 

συνολικών εισαγωγών. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΚΡΟΑΤΙΑ. 

 

Μέχρι το τέλος Μαΐου θα τεθεί σε λειτουργία ένας νέος τελωνειακός τερματικός 

σταθμός, μεταξύ Κροατίας και Β-Ε, στην διάβαση Gradiska και το κόστος κατασκευής 

ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 12 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με την 

Αρχή Έμμεσης Φορολογίας της Β-Ε και το Υπουργείο Μεταφορών της RS. 

 

Το άνοιγμα του τερματικού σταθμού θα μειώσει τις μεγάλες ώρες αναμονής, ειδικά 

των φορτηγών, διότι η Gradiška είναι η μόνη διέλευση των συνόρων που βρίσκεται 

στο βόρειο τμήμα της Β-Ε, η οποία προορίζεται για την κυκλοφορία όλων των ειδών 

αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών ζωικής και φυτικής προέλευσης. 

 

Το συγκρότημα διαθέτει έξι εισερχόμενες και επτά εξερχόμενες γραμμές, 

εγκαταστάσεις για τελωνεία, συνοριακή αστυνομία, έλεγχο επιβατών και φορτίου, 

τελωνειακό τερματικό σταθμό με 120 θέσεις φορτηγών και 100 επιβατικών 



αυτοκινήτων, καθώς και υπηρεσία επιθεώρησης οχημάτων και γραφείο κτηνιατρικού 

ελέγχου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ BROD. 

 

Ο Δήμαρχος της πόλης του Brod κος Ilija Jovicic μας πληροφόρησε εγγράφως ότι 

προσφέρουν σε πιθανούς επενδυτές στην περιοχή τα ακόλουθα κίνητρα. 

 

Παραχώρηση γης στην βιομηχανική περιοχή, δωρεάν για επενδύσεις που 

απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους και σε προνομιακές τιμές για τις 

υπόλοιπες. 

 

Χορήγηση κατασκευαστικών αδειών σε πολύ χαμηλές τιμές και με ευκολίες 

αποπληρωμής. 

 

Απαλλαγή από κοινοτικά τέλη τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης και 

δωρεάν εγκατάσταση παροχών ρεύματος, νερού και αποχέτευσης. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας. 

 

Τηλ/φαξ. +387 53 610116 

Email. nacelnik@opstina-brod.net 

Web. www.opstina-brod.net 

 

 

 

 

 


