
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ “DOING BUSINESS IN BOSNIA AND 

HERZEGOVINA 2020”. 

 

Στην πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας « Doing Business 

2020 » η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υποχωρεί 1 θέση και κατατάσσεται 141η, σε σύνολο 190 

χωρών. 

 

Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στη χώρα είναι, η δυσκολία ίδρυσης που απαιτεί περίπου 80 

ημέρες, η απόκτηση κατασκευαστικών αδειών, η υψηλή φορολογία και η νομική 

προστασία των συμβολαίων. 

 

Στα θετικά καταγράφονται, η σχετική ευκολία δανειοδότησης από το τραπεζικό 

σύστημα και η απελευθέρωση του διασυνοριακού εμπορίου για τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 

 

Το ΑΕΠ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το 2018 ανήλθε σε 33,41 εκατομμύρια ΒΑΜ και 

ήταν - σε ονομαστικούς όρους - 6,5% υψηλότερο από το 2017. Σε πραγματικούς 

όρους, το ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 3,6% ετησίως. Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 

ΒΑΜ.  

 

Το ΑΕΠ της Ομοσπονδίας της Β-Ε ανήλθε σε 21,95 εκατομμύρια ΒΑΜ, ήταν 6,85% 

υψηλότερο από το προηγούμενο έτος και αντιπροσώπευε το 65,7% του συνόλου, 

ενώ το ΑΕΠ της RS αυξήθηκε κατά 6% σε ονομαστικές τιμές και αντιπροσώπευε το 

32% του ΑΕΠ του 2018 της Β-Ε. Τέλος, το ΑΕΠ της περιφέρειας Brcko αυξήθηκε 



κατά 2,76% σε ονομαστικούς όρους και το μερίδιό του στο συνολικό ΑΕΠ της Β-Ε 

ήταν 2,34%. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Β-Ε ήταν 9.556 ΒΑΜ ή 4.886 ευρώ. 

 

Σε πραγματικούς όρους, οι παράγοντες ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη γεωργία, τη 

δασοκομία και την αλιεία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,1% ετησίως, αν και το μερίδιό 

τους στο σύνολο παρέμεινε 5,9% του συνόλου. Η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε 

15,2% ετησίως και το μερίδιό της στη συνολική προστιθέμενη αξία αυξήθηκε στο 

4,4% του συνόλου το 2018. Άλλοι τομείς που συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη 

περιλαμβάνουν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 5,4% ετησίως, χρηματοπιστωτικές 

και ασφαλιστικές υπηρεσίες 6,3%, και άλλες υπηρεσίες 3,5% ετησίως. Οι 

περισσότεροι από τους άλλους κλάδους σημείωσαν μια πιο μέτρια αύξηση σε 

πραγματικούς όρους, ενώ οι τομείς εξόρυξης και λατομείων και των ακινήτων 

συρρικνώθηκαν. 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2018 ανήλθε σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια 

ΒΑΜ ή περίπου 4,1% του επίσημα δημοσιευμένου προκαταρκτικού ΑΕΠ του 2018. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο έλλειμμα που παρατηρείται στο εξωτερικό εμπόριο 

αγαθών το οποίο ανήλθε σε 7,53 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι 22,5% του ΑΕΠ του 

2018, παρά το γεγονός ότι ήταν 7% λιγότερο από το 2017. Η αύξηση των εξαγωγών 

κατά 8% αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών κατά 5,3%, με 

αποτέλεσμα το σημαντικό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών. Ωστόσο, το έλλειμμα του 

εμπορικού αγαθού αντισταθμίστηκε εν μέρει από το αυξημένο πλεόνασμα στο 

λογαριασμό του εμπορίου υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε ετήσια αύξηση σχεδόν 9% 

και έφθασε στο 7,4% του ΑΕΠ του 2018. Αυτό συνοδεύτηκε κυρίως στις 

μεταβιβαστικές πληρωμές που αυξήθηκαν κατά 2,1% ετησίως το 2018 και έφθασαν 

σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα ή σχεδόν 8% του ΑΕΠ του 2018. 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 

 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2,8% ετησίως ή κατά 

περίπου 8 εκατ. ΒΑΜ το 2018. Οι εισερχόμενες ΑΞΕ ήταν οριακά χαμηλότερες από 



το 2017, λίγο κάτω από τα 800 εκατ. ΒΑΜ και το ήμισυ ήταν τα επανεπενδυθέντα 

κέρδη επενδυτών που ήταν ήδη παρόντες στη Β-Ε.  

Οι εισροές ΑΞΕ στο 2018 αντιστοιχούσαν μόνο στο 2,3% του ΑΕΠ του 2018. 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

 

Η συνολική βιομηχανική παραγωγή στη Β-Ε τον Ιούνιο του 2019 ήταν 2,6% 

χαμηλότερη από ό, τι τον Ιούνιο του 2018 και 5,5% χαμηλότερη από τη μέση μηνιαία 

παραγωγή το 2018. Η μέση ετήσια μείωση για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 

4,3%.  

 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ. 

 

Τον Ιούνιο του 2019 οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο 0,5% χαμηλότερες από ό, τι τον 

Μάιο, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018 ήταν 0,3% υψηλότερες. Η μέση ετήσια 

αύξηση των τιμών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 ήταν 0,8%. 

 

ΜΙΣΘΟΙ. 

 

Τον Ιούνιο του 2019 ο καθαρός μηνιαίος μισθός στη Β-Ε ήταν κατά μέσον όρο 465 

ευρώ, δηλαδή κατά 4,4% υψηλότερος από τον Ιούνιο του 2018 και κατά 0,4% 

υψηλότερος από τον Δεκέμβριο του 2018.  

 

ΑΝΕΡΓΙΑ. 

 

Το εγγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας στο τέλος Ιουνίου ήταν 33,06%, 2,63 

ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος. Υπήρχαν 42,6 χιλιάδες 

λιγότεροι, εγγεγραμμένοι, άνεργοι απότι πριν από ένα χρόνο. Ο αριθμός των 

απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 

υπήρχαν 13,7 χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι από ό, τι τον Ιούνιο του 2018.  

 

 

 

 



ΔΑΝΕΙΑ. 

 

Στα τέλη Ιουνίου του 2018 το ύψος των δανείων ήταν 0,74% υψηλότερο σε σχέση με 

το τέλος Μαΐου και 5,45% υψηλότερο από ό, τι στα τέλη Ιουνίου του 2018. Τα δάνεια 

προς τον εταιρικό τομέα ήταν 4,7% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, ενώ προς 

τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 7,4%. Τα νοικοκυριά αντιπροσώπευαν το 47,8% του 

συνόλου των ανεξόφλητων δανείων και ο εταιρικός τομέας αντιπροσώπευε το 44,4%. 

Τα δάνεια προς τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 5,5% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε λιγότερο από 5% του συνολικού δανειακού 

χαρτοφυλακίου. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αντιπροσώπευαν το 77,5% του συνόλου. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνέχισαν μια πτωτική τάση και ανήλθαν στο 8% του 

συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Ιουνίου 2019. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. 

 

Οι συνολικές καταθέσεις στο τέλος Ιουνίου του 2019 ήταν 1% υψηλότερες από ό, τι 

στο τέλος Μαΐου και 7,9% υψηλότερες από ό, τι στα τέλη Ιουνίου 2018. Οι καταθέσεις 

των νοικοκυριών αυξήθηκαν περαιτέρω και στο τέλος Ιουνίου ήταν κατά 9,1% 

υψηλότερες από ένα έτος νωρίτερα, ενώ μόνο τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,3%. Οι 

καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν το 56,5% των συνολικών 

καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις των εταιρειών αυξήθηκαν κατά 

4,3% από τα τέλη Μαΐου, ενώ στο τέλος Ιουνίου ήταν υψηλότερες κατά 4,6% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι καταθέσεις του δημόσιου τομέα αυξήθηκαν κατά 

1,5% από τα τέλη Μαΐου και στο τέλος του μηνός ήταν 12,6% υψηλότερες από ό, τι 

το προηγούμενο έτος.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. 

 

Τον Ιούνιο του 2019, οι εξαγωγές ήταν κατά 3,2% χαμηλότερες από ό, τι τον Μάιο 

του 2019 και κατά 5,6% χαμηλότερες από ό, τι τον Ιούνιο του 2016. Η ετήσια μείωση 

είναι κατανεμημένη στους περισσότερους εξαγωγικούς τομείς, με εξαίρεση τα κοινά 

μέταλλα, το πλαστικό και το καουτσούκ, όπου καταγράφηκε αύξηση 6%, 7% και 11%, 

αντίστοιχα, τον Ιούνιο. 

 



 Συνολικά, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019 οι εξαγωγές ήταν οριακά (δηλ. 

0,1%) χαμηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε 2,98 δισ. 

Ευρώ ή 16,7% σε εκτιμώμενο ΑΕΠ 2019. 

 

Οι εισαγωγές της Β-Ε τον Ιούνιο του 2018 ήταν κατά 11% χαμηλότερες από ό, τι τον 

Μάιο και 3,5% χαμηλότερες από ό, τι τον Ιούνιο του 2018. Οι παράγοντες που 

οδήγησαν στην ετήσια μείωση είναι οι βασικοί βιομηχανικοί τομείς - οι εισαγωγές 

βασικών μετάλλων ήταν 8,8% χαμηλότερες, των κλωστοϋφαντουργικών και των 

υφαντουργικών ειδών ήταν 11,5% χαμηλότερες σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 και 

οι εισαγωγές πλαστικών και καουτσούκ και ξύλου και χαρτοπολτού μειώθηκαν κατά 

7,5% και 5,9% ετησίως αντίστοιχα. Αυτοί οι τέσσερις τομείς αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών εισαγωγών της Β-Ε.  

 

Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των εισαγωγών ορυκτών 

προϊόντων κατά 4% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 15% των 

συνολικών εισαγωγών της Β-Ε τον Ιούνιο του 2019. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση 

των εισαγωγών φυτικών προϊόντων κατά 12,5% περίπου τον Ιούνιο, που έφερε το 

μερίδιό τους στις συνολικές εισαγωγές της Β-Ε στο 3,74% του συνόλου.  

 

Οι συνολικές εισαγωγές για τους πρώτους έξι μήνες του 2019 ανήλθαν σε μόλις κάτω 

από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 28% του εκτιμώμενου ΑΕΠ του 2019. 

Συνολικά, ο όγκος των συναλλαγών έφθασε τα 7,98 δισ. Ευρώ κατά τους πρώτους 

έξι μήνες του 2019, ενώ το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 2,02 δισ. 

Ευρώ, ή περίπου 11,3% του εκτιμώμενου ΑΕΠ του 2019. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. 

 

Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Ιούνιο - σε 

μόλις πάνω από 12 δισεκατομμύρια BAM στο τέλος του μήνα και ήταν κατά 8,3% 

υψηλότερα από ό, τι το προηγούμενο έτος. Το 24,5% των αποθεμάτων κρατούνται 

στις τράπεζες στο εξωτερικό και πάνω από το 71% επενδύονται σε ξένους τίτλους. 

Τα αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα καλύπτουν επί του παρόντος περίπου 7,4 μήνες 

μηνιαίων μηνιαίων εισαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και 7,15 μήνες κατά 

μέσο όρο 2018 εισαγωγών. 


