
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Π ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ. 

 

Η οικονομία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μειώθηκε 9,3% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

σύμφωνα με νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. Αυτό είναι το ποσό της 

μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως 

το τέλος Ιουνίου.  

 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η 

μεγαλύτερη πραγματική μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας καταγράφηκε στις 

ακόλουθες δραστηριότητες: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 57,7%, μεταφορά και αποθήκευση 

23,9% και τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή 23,2 τοις εκατό. Η εποχικά προσαρμοσμένη σειρά 

δεδομένων δείχνει πτώση 10,5% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Η αξία των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ομοσπονδίας Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 1.409.719 BAM, ήτοι περίπου 

722,9 χιλ. ευρώ, δηλαδή μείωση των πωλήσεων κατά 493.960 BAM ή 25,9% σε σύγκριση με 

τον Αύγουστο του 2019. 

 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις 

γεωργικών προϊόντων σε αγορές, που παρατηρήθηκε από ομάδες προϊόντων, ήταν το εξής: 

λαχανικά 47,6%, φρούτα 22,1%, πουλερικά και αυγά 10,5%, γάλα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα 9,3%, μέλι 2,8 τοις εκατό και άλλα προϊόντα 7,7 τοις εκατό. 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ.Ν.Τ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β-Ε. 

 

Το Δ.Ν.Τ προβλέπει, στην τελευταία έκθεση του για την πορεία της βοσνιακής οικονομίας, 

ύφεση ύψους 6,5% για το 2020, έναντι 5% που θεωρούσε εφικτό η προηγούμενη έκθεση. 

Σημειώνεται ότι, οι δυσμενείς εξελίξεις εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, κατά την 

διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του έτους και η υιοθέτηση νέων περιοριστικών μέτρων, 

αναμένεται να επηρεάσουν δυσμενώς, περαιτέρω, την οικονομική δραστηριότητα. 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. 

 

Η Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή υιοθέτησε τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών 

σχετικά με την κατάσταση του δημόσιου χρέους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 30 Ιουνίου 

2020. Το δημόσιο χρέος της BiH ανήλθε σε 12,2 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 6,2 δις 

ευρώ. Το μερίδιο του δημόσιου χρέους της Β-Ε στο ΑΕΠ είναι 35,5%, αυξημένο κατά 3,8 

ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τέλος του 2019. 

 

Το εξωτερικό χρέος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο - 71,2% του συνόλου ή 8,7 

δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 4,4 δις ευρώ, ενώ το εσωτερικό χρέος ήταν 3,5 

δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 1,8 δις ευρώ. Η εσωτερική κατανομή του χρέους ζυγίζει 

πολύ από την πλευρά της RS, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μερίδια στον πληθυσμό, 

την παραγωγή και την κατανάλωση. Η Ομοσπονδία Β-Ε οφείλει 50,1% του συνόλου, η RS το 

48,2%, τα ιδρύματα της Β-Ε 0,5% και η περιοχή Brcko 0,5%. 

 

Οι κύριοι εξωτερικοί πιστωτές είναι η Παγκόσμια Τράπεζα που κατέχει το το 31,2% του 

συνολικού χρέους, η ΕΤΕπ με 23,1% του συνόλου, το ΔΝΤ με 11,0%, το Club των Παρισίων 

με 6,7% και η ΕΤΑΑ με το 5,9% του συνόλου . 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Οι εξαγωγές από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τους τελευταίους εννέα μήνες (Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος) τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 7,57 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 3,88 δις 

ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 12,6 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 12,32 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 6,31 δις 

ευρώ και είναι μειωμένες κατά 15,8 τοις εκατό . 

 

Ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών-εξαγωγών ανήλθε στο 61,5%, ενώ το έλλειμμα εξωτερικού 

εμπορίου ανήλθε σε περίπου 4,74 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 2,43 εκατ. ευρώ, 

σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι εξαγωγές σε χώρες CEFTA ανήλθαν σε 1,2 

δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 615 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14,3% σε ετήσια βάση, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,57 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 805 εκατ. ευρώ, 

μειωμένες κατά 11, 8% σε σύγκριση στην ίδια περίοδο πέρυσι. Ο δείκτης κάλυψης 

εισαγωγών-εξαγωγών με τις χώρες CEFTA ήταν 76,8%. 

 



Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 5,53 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 2,83 

δις ευρώ, μειωμένες κατά 12,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 7,46 

δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 3,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 16,7%. Ο 

δείκτης κάλυψης εισαγωγών-εξαγωγών με χώρες της ΕΕ ήταν 74,1%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

 

Η εισροή αμέσων αλλοδαπών επενδύσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2019 ανήλθε σε 699 

εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 358 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH). 

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η μεγαλύτερη εισροή επενδύσεων κατά τη διάρκεια 

του 2019 ήταν από τη Ρωσία με 211 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 108 εκατ. ευρώ και στη 

συνέχεια από την Κροατία με 117 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 60 εκατ. ευρώ. 

 

Οι περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της παραγωγής οπτάνθρακα 

και προϊόντων εξευγενισμένου πετρελαίου (202 εκατομμύρια ΒΑΜ), χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (τραπεζικός τομέας, 154 εκατομμύρια ΒΑΜ) και στον τομέα του χονδρικού 

εμπορίου (92 εκατομμύρια ΒΑΜ). Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ. 

 

Οι χαμηλότερες εισροές επενδύσεων σε σύγκριση με το 2018, οι οποίες, σύμφωνα με τα 

αναθεωρημένα στοιχεία, ανήλθαν σε 952 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 488 εκατ. ευρώ 

προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από αυξημένες πληρωμές μερισμάτων το τελευταίο τρίμηνο 

του 2019, καθώς και από εξαγορές ξένων εταιρειών από τοπικές εταιρείες. 

 

Στο τέλος του 2019, το υπόλοιπο των άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 15,02 

δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 7,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αποτέλεσμα 

επενδύσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και των δραστηριοτήτων ξένων εταιρειών. Το 

μεγαλύτερο ποσό άμεσων επενδύσεων προέρχεται από την Αυστρία (2,7 δισεκατομμύρια 

BAM η 1,38 δις ευρώ), την Κροατία (2,4 δισεκατομμύρια BAM ή 1,23 δις ευρώ) και τη Σερβία 

(2,0 δισεκατομμύρια BAM ή 1,02 δις ευρώ). 

 

Το υψηλότερο ποσό άμεσων ξένων επενδύσεων καταγράφηκε στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (3,7 δισεκατομμύρια BAM ή 1,89 δις ευρώ), ακολουθούμενο 

από τηλεπικοινωνίες (1,7 δισεκατομμύρια BAM η 870 εκατ. ευρώ) και χονδρικό εμπόριο (1,2 

δισεκατομμύρια BAM η 610 εκατ. ευρώ). 

 



ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Β-Ε ανήρχοντο, κατά την 

διάρκεια του Αυγούστου 2020, σε 13,3 δις  ΒΑΜ, ήτοι περίπου 6,8 δις ευρώ, αυξημένα κατά 

718,2 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 368,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Αύγουστο 2019. Η 

αύξηση οφείλεται στην εκταμίευση του δανείου του Δ.Ν.Τ, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν 

σημαντικές τουριστικές αφίξεις κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

 

Τα δάνεια των νοικοκυριών σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 1,1% τον Αύγουστο, σε ετήσια 

βάση, ενώ τα δάνεια των επιχειρήσεων σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 1,4%. Τα δάνεια 

προς την Κυβέρνηση σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 9,3%, δεδομένου ότι 

αντιπροσωπεύουν 4,3% του συνολικού δανεισμού δεν επηρεάζουν συνολικά την αύξηση 

αυτού. Ορισμένες τράπεζες εξέφρασαν ανησυχίες για την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων. 

 

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν τον μήνα Αύγουστο σε ποσοστό 4,4%, σε ετήσια βάση, αλλά δεν 

έχουν ακόμα καλύψει τις αναλήψεις που σημειώθηκαν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 

τρέχοντος έτους. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν σε ποσοστό 6,6%.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους, κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 

2020, σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 10,3%, έναντι της ίδιας περιόδου του 2019. Η μείωση 

οφείλεται στην σημαντική πτώση του εξωτερικού εμπορίου, σημειώνεται ότι, κατά την 

διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές μειώθηκαν σε 

ποσοστό 16%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ. 

 

Από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουνίου, η Διασπορά της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης έστειλε 220 

εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 112,8 εκατ. ευρώ, λιγότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

πέρυσι, δήλωσε η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε. Οι συνολικές τρέχουσες μεταβιβάσεις το 

δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε περίπου 904 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 463,5 εκατ. ευρώ, 

εκ των οποίων περίπου 554 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 284 εκατ. ευρώ αφορούσαν 

εμβάσματα από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα άλλες πληρωμές.. 

 



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH), οι 

συνολικές τρέχουσες μεταβιβάσεις (προσωπικές και άλλες) από το εξωτερικό το 2019 

ανήλθαν σε 4,29 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 2,2 δις ευρώ. 

 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε Ζόραν Τεγέλτιγια και ο Πρωθυπουργός του 

Μαυροβουνίου Ντουκόκο Μάρκοβιτς εγκαινίασαν μια νέα κοινή συνοριακή διέλευση στην 

θέση "Vraćenovići" στον δρόμο Bileća - Nikšić, η οποία απλοποιεί τη διέλευση των συνόρων 

μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου.  

 

Ο πρόεδρος Tegeltija επεσήμανε ότι το άνοιγμα αυτής της διέλευσης των συνόρων, στην 

οποία έχουν επενδυθεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα από μια σειρά 

επιτυχημένων έργων μεταξύ της Β-Ε και του Μαυροβουνίου, με χρηματοδότηση από την ΕΕ.  


