
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Π ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ. 

 

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ανήλθε σε 2,6%. Σύμφωνα με εποχικά 

διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% το γ΄ τρίμηνο του 2019, σε 

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Σχετικά με τις δραστηριότητες, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το ίδιο 

τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η πραγματική αύξηση της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας καταγράφηκε στις εξής: Πληροφορική και επικοινωνία 11,9% 

και Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 8,6%. 

 

Πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας καταγράφηκε στην μεταποίηση κατά 

3,0% και στις κατασκευές 2,9%. 

 

Ανά κατηγορία ΑΕΠ, σχετικά με τις δαπάνες, το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση 

με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, πραγματική αύξηση σημειώθηκε στις 

κατηγορίες: Δαπάνη τελικής κατανάλωσης νοικοκυριών 0,9%, Δαπάνη κατανάλωσης 

γενικής κυβέρνησης 2,0%, σχηματισμός ακαθάριστου κεφαλαίου 2,8%.  

 

Πραγματική μείωση σημειώθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες: Εξαγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών -2,2% και Εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών -3,2%, σύμφωνα με την 

Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ. 

 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του έτους 2019, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 11 δισ. 

492 εκατ. BAM, δηλαδή 3,4% χαμηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2018, ενώ 

οι εισαγωγές ανήλθαν σε 19 δισ. 498 εκατ. BAM, αυξημένες κατά 1,2%, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,955 ΒΑΜ). 



 

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 58,9% και το έλλειμμα του 

εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 8 δισεκατομμύρια 6 εκατομμύρια BAM. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 904 

εκατομμύρια BAM, κατά 2,3% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 420 εκατομμύρια BAM, ήτοι 3,9% 

υψηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ήταν 78,7%. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 8 δισεκατομμύρια 388 εκατομμύρια 

BAM, δηλαδή κατά 3,4% χαμηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2018, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 12 δισεκατομμύρια 80 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 3,6% 

υψηλότερες. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 69,4%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Ο συνολικός, εποχιακά προσαρμοσμένος, κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Δεκέμβριο του 2019, σε τρέχουσες τιμές, αυξήθηκε κατά 

0,7%, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019. 

 

Η μείωση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στο εμπόριο προϊόντων διατροφής 

(τρόφιμα, ποτά και καπνός) κατά 1,2%, ενώ στο εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων 

σημείωσε μικρή αύξηση 0,04%. 

 

Εξεταζόμενος σε σταθερές τιμές, ο συνολικός, εποχιακά προσαρμοσμένος, κύκλος 

εργασιών λιανικού εμπορίου στη Βοσνία τον Δεκέμβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 

0,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019. 

 

Η μείωση του κύκλου εργασιών καταγράφηκε στο εμπόριο προϊόντων διατροφής 

(τρόφιμα, ποτά και καπνός) κατά 1,5%, ενώ στο εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων 

σημειώθηκε αύξηση 1,1%. 

 



Το Δεκέμβριο του 2019, ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου στη 

Βοσνία σημείωσε ονομαστική αύξηση 32,3%, ενώ η πραγματική αύξηση ήταν 33,0% 

σε σύγκριση με το έτος βάσης (2015). Τον Δεκέμβριο του 2019, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών λιανικού εμπορίου στη Βοσνία, που παρατηρήθηκε σε τρέχουσες τιμές, 

αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 

 

Οι πωλήσεις προϊόντων διατροφής (τροφίμων, ποτών και καπνού) αυξήθηκαν κατά 

10,4%, ενώ των μη εδώδιμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5,6%, σε σύγκριση με το 

Δεκέμβριο του 2018. 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,3% σε σύγκριση 

με το Δεκέμβριο του 2018. Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων διατροφής αυξήθηκε 

κατά 9,1%, ενώ οι πωλήσεις μη εδώδιμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11,3% σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Τον Νοέμβριο του 2019, ο αριθμός των μισθωτών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανερχόταν 

σε 831.126, εκ των οποίων 356.192 γυναίκες. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 

2019, ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε κατά 0,1% και ο αριθμός των 

απασχολούμενων γυναικών αυξήθηκε επίσης κατά 0,3%. 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο του 2019 σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2019 παρέμεινε ο ίδιος και ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε επίσης 

κατά 0,1%. O αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Βοσνία ανήλθε σε 401.359. 

 

Τον Οκτώβριο του 2019, ο αριθμός των μισθωτών στην Β-Ε ανερχόταν σε 825.466, 

εκ των οποίων 356.122 γυναίκες, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019, ο αριθμός των μισθωτών 

αυξήθηκε κατά 0,4% και ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών αυξήθηκε επίσης 

κατά 0,7%. 

 



Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο του 2019 σε σύγκριση με το 

Σεπτέμβριο του 2019 μειώθηκε κατά 0,5% και ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 

επίσης κατά 0,5%. 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ REPUBLIKA SRPSKA. 

 

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το καλάθι των καταναλωτών στην Republika 

Srpska (RS) κόστισε 1.911,14 BAM με μέσο μισθό 939 που καλύπτει το 49,13% του 

κόστους, σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Union of Trade Unions. Ισοτιμία 

νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ. 

 

Στην εν λόγω οντότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο υψηλότερος μέσος μισθός τον 

Δεκέμβριο του 2019 καταβλήθηκε στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και 

ασφάλειες, ύψους 1.431 BAM. Ο χαμηλότερος μισθός είναι στον τομέα των 

κατασκευών, μόνο 647 BAM. 

 

Η Ένωση ανέφερε ότι χαμηλοί μέσοι μισθοί τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους 

εισπράχθηκαν από τους εργαζόμενους στον τομέα των τεχνών, ψυχαγωγίας και 

ψυχαγωγίας, ήτοι 660 BAM, τους εργαζόμενους σε διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 706 BAM, καθώς και αυτούς στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και 

τροφοδοσίας, των οποίων ο μέσος μισθός του Δεκεμβρίου ήταν 662 BAM. 

 

Οι οικογένειες της RS δαπάνησαν τα περισσότερα χρήματα τον Δεκέμβριο για να 

αγοράσουν τρόφιμα 706,65 BAM, 587,22 BAΜ για δαπάνες οίκησης και 

λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και 106,35 BAM για τρέχοντα έξοδα 

νοικοκυριών. Η δαπάνη για αγορά υποδημάτων και ειδών ένδυσης τον προηγούμενο 

μήνα κόστιζε 139,27 μονάδες BAM, για υγιεινή και υγειονομική περίθαλψη 89,77 

μονάδες BAM, για μεταφορές 200,23 BAM και εκπαίδευση και πολιτιστικά 82,65 

BAM. 

 

Ο μέσος μισθός το τέλος του Δεκεμβρίου (καθαρός μισθός) ήταν 22 BAM 

υψηλότερος από τον μέσο μισθό που πληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019. 

 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η νέα 

κατασκευαστική περίοδος θα μπορούσε να φέρει σχεδόν δύο φορές περισσότερα 

εργοτάξια, δεδομένου του αριθμού των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν. 

 

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2019, ο αριθμός των αναμενόμενων κατασκευών 

κατοικιών αυξήθηκε κατά 98,3% σε σχέση με τον αριθμό των αναμενόμενων για το 

2018, ενώ αυξήθηκε κατά 120,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018. 

 

Σύμφωνα με τον δείκτη των αδειών οικοδομής που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019, 

τα κατοικημένα και τα χαμηλά κτίρια θα είναι τα πιο κατασκευασμένα, ενώ ελάχιστες 

άδειες θα εκδοθούν για την κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων. 

 

Οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν, ανά τύπο έργου, για το Νοέμβριο του 2019 

δείχνουν ότι θα κατασκευαστούν συνολικά 351 κατασκευές, εκ των οποίων οι 297 θα 

είναι νέες. 

Όπως εξηγείται από την Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία για τις εκδοθείσες 

οικοδομικές άδειες δείχνουν τη μελλοντική εξέλιξη της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας. 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΜΕ. 

 

Ο τελικός κατάλογος των δικαιούχων επιχορηγήσεων της ΕΕ που στοχεύουν στη 

στήριξη των επενδύσεων στη γεωργία και βιομηχανία τροφίμων, στο πλαίσιο του 

σχεδίου «EU4Business», θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Πρόκειται 

για ένα από πολλά έργα, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντική 

στήριξη για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη. 

 

Μέσω του «EU4Business», η ΕΕ διέθεσε περίπου 10 εκατ. Ευρώ για τις ΜΜΕ για να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των εξωστρεφών επιχειρήσεων στους τομείς της 

γεωργίας, του τουρισμού και της απασχόλησης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 

κοινού από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τον Οργανισμό Ανάπτυξης των 



Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και την Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε επιπλέον 4 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, 

μέσω του έργου «Ανταγωνιστικότητα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» της 

ΕΤΑΑ, η οποία χορήγησε πίστωση 20 εκατ. Ευρώ για επιλέξιμες εταιρείες. Η ΕΤΑΑ 

δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα πίστωση ύψους 20 εκατ. Ευρώ, μαζί με 4 τράπεζες 

εταίρους στη Β-Ε. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 

θα παράσχει κίνητρα στις επιχειρήσεις έως και 15% της αξίας του δανείου και 

δωρεάν συμβουλευτική βοήθεια. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε για το 2019, από τις 

38.500 εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη χώρα, περίπου το 75% είναι 

μικροεπιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 4 εκατομμύρια BAM, οι 

οποίες συμβάλλουν πάνω από 40% στο ΑΕΠ και πάνω από το 50% στην 

απασχόληση. 

 

Η ΕΕ έχει μέχρι σήμερα χορηγήσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του 

IPAΙΙ για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και προβλέπεται διάθεση επιπλέον 14 

εκατομμυρίων ευρώ το 2020 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ που επωφελούνται από την 

κοινοτική στήριξη σημείωσε αύξηση περίπου 15% στις πωλήσεις και το εισόδημα, 

ενώ κατάφεραν επίσης να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέες. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 

Η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού MH Elektroprivreda της Republika Srpska, η πόλη του 

Trebinje και η εταιρεία SET d.o.o, διοργανώνουν Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο, με 

την ονομασία SET-TREBINJE 2020 και τίτλο «Το μέλλον της ενέργειας των Δυτικών 

Βαλκανίων», κατά την διάρκεια της περιόδου 05-06 Μαρτίου 2020. 

  

Το Συνέδριο για την διοργανώνεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Republika 

Srpska, του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της 



Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας 

της RS και θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Trebinje 

  

Βασικό θέμα του Συνεδρίου είναι η μετάβαση στην ενέργεια και οι πολιτικές 

μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών  αλλαγών στα ενεργειακά συστήματα των χωρών 

της περιοχής. 

  

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση : podrska@setrebinje.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό: +387 59 222 536, 

το αργότερο μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2020 

 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, στις 6 Μαρτίου 2020, προβλέπονται b2b 

συναντήσεις για τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. 

 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο 

Γραφείο μας. 

  
 

 

 


