
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και ο 

Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκαν την Τρίτη με τον νεοδιορισθέντα 

αντιπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Β-Ε, Andrew Jewel, με τον 

οποίο εξέτασαν τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας. 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Bevanda καλωσόρισε τον κ. Jewel και δεσμεύθηκε να 

υποστηρίξει τη μελλοντική του δουλειά στη νέα θέση, την οποία ανέλαβε τον 

Αύγουστο από τον πρώην εκπρόσωπο του ΔΝΤ κ. Parodi. 

 

Ο κ. Bevanda ενημέρωσε τον κ. Jewel ότι το Συμβούλιο των Υπουργών έχει μέχρι 

στιγμής εγκρίνει τρεις τριμηνιαίες προσωρινές αποφάσεις χρηματοδότησης του 

Προϋπολογισμού. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρθηκε ότι, ο σχηματισμός Κυβέρνησης 

παραμένει θέμα προτεραιότητας στη Β-Ε, αν και έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος 

από τις γενικές εκλογές και επαναλήφθηκε ότι η συνεργασία με το ΔΝΤ θα είναι 

προτεραιότητα για την επόμενη Κυβέρνηση. 

 

Μιλώντας για τις ελλείψεις της προσωρινής χρηματοδότησης που εμποδίζει τις 

επενδύσεις κεφαλαίου, ο Υπουργός κ. Bevanda δήλωσε ότι, η καλύτερη λύση θα 

ήταν να εγκριθεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Β-Ε ο Προϋπολογισμός 

του 2019 το συντομότερο δυνατό. 

 

Ο Υπουργός τόνισε ότι, το Υπουργείο Οικονομικών της Β-Ε εκτελεί επαγγελματικά τα 

καθήκοντά του και σέβεται τις νομικές προθεσμίες και ότι η εξυπηρέτηση του 

εξωτερικού χρέους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

αποπληρωμής. 

 



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι οι συνομιλίες για 

τη μελλοντική συνεργασία θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένες μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της Κυβέρνησης της Β-Ε, προκειμένου να αποφασιστούν 

τα νέα Προγράμματα. 

 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της Διευρυμένης Συμφωνίας μεταξύ της Β-Ε και του ΔΝΤ, 

δύο δόσεις, περίπου 150 εκατομμυρίων BAM εκάστη, έχουν εκταμιευθεί στους 

λογαριασμούς της οντότητας, με την συνολική αξία του Προγράμματος Πίστωσης να 

ανέρχεται σε περίπου 1,1 δισεκατομμύρια BAM. ( Ισοτιμία 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ ). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟ STANDARD AND POOR’S. 

 

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης Standard & Poor's (S & P) ανακοίνωσε ότι η 

πιστοληπτική ικανότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης παραμένει «Β» με θετικές 

προοπτικές. 

 

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν τις προσδοκίες των αναλυτών ότι η οικονομική 

προοπτική της Β-Ε θα βελτιωθεί, αν σχηματισθεί Κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 

έτους, καθώς και την προσδοκία ότι μια νέα κυβέρνηση θα ρυθμίσει το καθεστώς του 

προγράμματος με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σημαντικών 

έργων υποδομής. 

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα 

μπορούσε να αναβαθμιστεί στους επόμενους 12 μήνες εάν δημιουργηθεί μια 

σταθερή Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση που θα προωθήσει την επανάληψη των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναλυτές αναμένουν την 

επανέναρξη του διαλόγου με το ΔΝΤ, τον αυστηρότερο έλεγχο των οικονομικών 

θέσεων των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων της Β-Ε, καθώς και την αύξηση των 

βημάτων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

 

Από την άλλη πλευρά, η έκθεση αναφέρει ότι, η αξιολόγηση θα υποβαθμιστεί αν δεν 

δημιουργηθεί νέα Κυβέρνηση και δεν ανανεωθούν οι μεταρρυθμίσεις. 

 



Η βαθμολογία ήταν «Β» με θετικές προοπτικές από τις 8 Μαρτίου 2019, όταν ο οίκος 

αναβάθμισε τις προοπτικές μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της χώρας από σταθερή 

σε θετική, η οποία ήταν η πρώτη αναβάθμιση των προοπτικών μακροπρόθεσμης 

αξιολόγησης της B-Ε από την S & P μετά το 2012 . 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με πρόταση του 

Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων, ενέκρινε την ανάλυση 

του Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την περίοδο Ι - VI 2019, η 

οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου κατά 2,8 %, 

μείωση των εξαγωγών κατά 0,1% και αύξηση των εισαγωγών κατά 4,5%. 

 

Το συνολικό εμπόριο της Β-Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 

15,67 δισεκατομμύρια BAM. Η αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων ανήλθε σε 5,83 

δισεκατομμύρια BAM, η αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων ανήλθε σε 9,78 

δισεκατομμύρια BAM και καταγράφηκε έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου 3,95 

δισεκατομμυρίων BAM. ( Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ ). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο κύριος εταίρος του εξωτερικού εμπορίου 

της Β-Ε και αντιπροσωπεύει το 67% του συνολικού όγκου των συναλλαγών, 

ακολουθούν οι χώρες CEFTA με 13%, ενώ άλλες χώρες συμμετέχουν με ποσοστό 

20%. 

 

Οι εξαγωγές προς χώρες της Ε.Ε αντιπροσωπεύουν το 75% των συνολικών 

εξαγωγών της Β-Ε, ενώ οι εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε αντιπροσωπεύουν το 62% 

των συνολικών εισαγωγών της Β-Ε. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε 

αύξηση του συνολικού εμπορίου με την Ε.Ε σε ποσοστό 5%, αύξηση των εξαγωγών 

προς την Ε.Ε  κατά 2%, αύξηση των εισαγωγών από την Ε.Ε κατά 8% και μείωση 

του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά 4,7%. 

 

Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξήγαγε προϊόντα 

αξίας προς: Γερμανία 859,25 εκατομμύρια ευρώ, Κροατία 731,76 εκατομμύρια ευρώ, 



Ιταλία 704,96 εκατομμύρια ευρώ, Σερβία 626,79 εκατομμύρια ευρώ, Αυστρία 547,66 

εκατομμύρια ευρώ, Μαυροβούνιο 196 εκατ. Ευρώ και Ουγγαρία 143,03 εκατ. Ευρώ. 

 

Ταυτόχρονα, εισήγαγε από τη Γερμανία προϊόντα αξίας 1,19 δισ. Ευρώ, την Ιταλία 

1,13 δισ. Ευρώ, τη Σερβία 1,01 δισ. Ευρώ, την Κροατία 989,23 εκατ., την Κίνα 717,33 

εκατ. και την Αυστρία 355,40 εκατ. ευρώ. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΑΓΟΒΙΝΗ. 

 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 906.788 αφίξεις 

τουριστών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% και 1.878.023 διανυκτερεύσεις, 

αυξημένες κατά 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

 

Ο αριθμός των εγχώριων τουριστικών διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 6,8% και ο 

αριθμός των αλλοδαπών τουριστικών διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 12,9% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το μερίδιο του εσωτερικού τουρισμού 

στον αριθμό των συνολικών διανυκτερεύσεων ήταν 28,5% και του διεθνούς ήταν 

71,5% . 

 

Όσον αφορά την διάρθρωση των αλλοδαπών τουριστικών διανυκτερεύσεων, οι 

περισσότερες πραγματοποιήθηκαν από επισκέπτες από την Κροατία σε ποσοστό 

13,5% του συνόλου, από την Σερβία 9,3%, από την Σαουδική Αραβία 7,2%, από την 

Σλοβενία 5,2%, την Κίνα 4,8%, την Γερμανία και την Τουρκία 4,7%, την Ιταλία 4,5%, 

την Πολωνία 3,8% και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 3,6%. Οι τουρίστες από άλλες 

χώρες πραγματοποίησαν το 38,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων. 

 

Όσον αφορά τις κρατήσεις αλλοδαπών τουριστικών παραμονών, στην πρώτη θέση 

έρχεται το Κουβέιτ με μέση διαμονή 3,4 διανυκτερεύσεων, η Ιρλανδία με 3,1 

διανυκτερεύσεις και Μπαχρέιν, Λετονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Εσθονία και 

Ουκρανία με 2,9 διανυκτερεύσεις.. 

 

Σύμφωνα με τον τύπο του καταλύματος, ο μεγαλύτερος αριθμός διανυκτερεύσεων 

καταγράφηκε στα Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα με μερίδιο 92,4%, σύμφωνα 

με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 



ΣΕΡΒΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ DRVAR ΤΗΣ Β-Ε. 

 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη Drvar της Β-Ε, ο Πρόεδρος της 

Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι ένα εκατομμύριο ευρώ έχουν μεταφερθεί 

στη Σερβική Δημοκρατία από την χώρα του για να χρηματοδοτηθούν μεγάλα έργα 

ενδιαφέροντος για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου της ύδρευσης και να 

εκκαθαρισθούν χρέη που δεν μπορούσε να καλύψει ο Δήμος. 

 

Μέρος της βοήθειας που θα δωρίσει η Σερβία στο Drvar ήτοι ποσόν 75.000 ευρώ θα 

δοθεί για καθυστερημένες πληρωμές στις μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά και 

για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων. 

 

"Τα υπόλοιπα θα επενδυθούν στα πιο σημαντικά έργα. Έχουμε ζητήσει από τους 

αρμόδιους να υποβάλουν έργα. Είμαστε έτοιμοι από το Βελιγράδι να επενδύσουμε 

στον Drvar και να εγγυηθούμε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο 

τρόπο ", δήλωσε ο Βούτσιτς. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 23ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΣΤΑΡ. 

 

Διεξάγεται στην πόλη του Μόσταρ, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 

31.03.2020 – 04.04.2020, η 23η Διεθνής Οικονομική Έκθεση, συνδυαζόμενη με την 

Διεθνή Τουριστική Έκθεση. 

 

Αναμένεται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα και βιομηχανίας 

τροφίμων, του κατασκευαστικού τομέα, της χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας 

ξυλείας, του φαρμακευτικού τομέα και τομέα καλλωπισμού, των τηλεπικοινωνιών και 

του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. 

 

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν περισσότερες 

πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Έκθεσης. 

 

http://www.mostar-fair.com/en 

 

 


