
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. 

 

 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019. 

Οι αντιπρόσωποι της Βουλής των Εθνών της Ομοσπονδίας του Κοινοβουλίου της 

ΒΚΕ ενέκριναν τον προϋπολογισμό για το 2019, που είχε προηγουμένως υιοθετηθεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 

1,32 δις ευρώ. 

 

Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με 49 ψήφους υπέρ "ναι", μία επιφύλαξη και χωρίς 

ψήφο "κατά". Μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης προϋπολογισμού, οι 

αντιπρόσωποι ψήφισαν για το νόμο εκτέλεσης του προϋπολογισμού με 51 ψήφους 

υπέρ. 

 

Ο πρωθυπουργός της ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κ. Fadil Novalic 

ανέλυσε την πρόταση προϋπολογισμού για το 2019 με πολύ κολακευτικά σχόλια που 

προκάλεσαν αντίδραση της αντιπολίτευσης. 

 

Ο εκπρόσωπος του κόμματος SBB, Zvonko Maric, δήλωσε ότι η πρόταση για τον 

προϋπολογισμό του 2019 δεν θα ικανοποιήσει καμία κατηγορία, σημειώνοντας ότι ο 

τερματισμός της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο υποστηρίχθηκε από το κόμμα του. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒκΕ. 

 

Μέσω των στατιστικών ερευνών της, η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης (CBBH) επέτρεψε μια λεπτομερέστερη παρουσίαση της ισορροπίας των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). 

 

Η ανάλυση των επενδύσεων από τρεις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό 

επενδύσεων στην BH στα τέλη του 2017 υπογραμμίζει τα εξής: στις επενδύσεις από 



την Αυστρία, το μεγαλύτερο ποσοστό 60,4% αφορά τις χρηματοπιστωτικές 

δραστηριότητες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, το 25,7% τη μεταποιητική 

βιομηχανία , και 5,4% την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων.  

 

Παράλληλα, από την Κροατία, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην BH, οι 

επενδύσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 46,4%, στον μεταποιητικό κλάδο 19,6% και στον τομέα 

του εμπορίου 15,4%. Οι επενδύσεις από τη Σερβία επικεντρώνονται στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών (70,0% των συνολικών επενδύσεων), 11,3% στο εμπόριο και 7,4% 

στον μεταποιητικό κλάδο. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΒκΕ. 

 

Κατά την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων 

ακαθάριστων αποδοχών ανά άτομο σε απασχόληση σε νομικά πρόσωπα ήταν 1.377 

BAM, ήτοι περίπου 685 ευρώ, ενώ κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους 

ανήρχετο σε 1.326 BAM, ήτοι περίπου 620 ευρώ. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, ο μέσος όρος των μηνιαίων 

ακαθάριστων αποδοχών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 3,8%. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα, 

ανά άτομο, με απασχόληση σε νομικά πρόσωπα ήταν 1.348 BAM. Το μέσο μηνιαίο 

ακαθάριστο εισόδημα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με το πρώτο 

εξάμηνο, ήταν ονομαστικά υψηλότερο κατά 2,2%. 

 

Το 2018 το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα ανά απασχολούμενο σε νομικά 

πρόσωπα ήταν 1.363 ΒΑΜ. Το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα το 2018, σε 

σύγκριση με το 2017, αυξήθηκε κατά 3,1%. 

 

 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε. 

 

Τον Ιανουάριο του 2019, κατά μέσο όρο, τα επίπεδα τιμών αυξήθηκαν, σύμφωνα με 

στοιχεία του Οργανισμού Στατιστικής της Β-Ε. 

 

Με διαίρεση της ταξινόμησης COICOP τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, τα επίπεδα τιμών αυξήθηκαν κατά 0,1%. 

 

Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, στα 

αλκοολούχα ποτά και είδη καπνού, έπιπλα, εστίαση και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. 

 

Με βάση την ταξινόμηση COICOP, τον Ιανουάριο του 2019, σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά κατά 1,5%, Αλκοολούχα ποτά και Καπνός κατά 3,5%, Έπιπλα 

κατά 0,3%, Εστιατόρια και Ξενοδοχεία κατά 0,2% και Άλλα αγαθά και υπηρεσίες κατά 

0,3%. 

 

Χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες των ενδυμάτων και υποδημάτων, 

της υγείας και των μεταφορών. 

 

Με διαίρεση της ταξινόμησης COICOP τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 8,3% στις κατηγορίες των 

ενδυμάτων και υποδημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης κατά 0,1% και των 

μεταφορών κατά 1,0%. 

 

Στο ετήσιο επίπεδο, κατά μέσο όρο, τα επίπεδα τιμών αυξήθηκαν κατά 1,5%. 

 

Το επίπεδο των τιμών τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 1,5%. 

 

Η μέση αύξηση των τιμών καταγράφηκε κατά 3,4% στα είδη διατροφής και μη 

αλκοολούχων ποτών κατά 0,8%, αλκοολούχων ποτών και καπνού κατά 5,1%, 

κατοικιών, νερού, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και λοιπών καυσίμων κατά 3,4% 



2,3%, Μεταφορές κατά 8,4%, Αναψυχή και Πολιτισμός κατά 1,3%, Εκπαίδευση κατά 

0,6% και Εστιατόρια και ξενοδοχεία κατά 0,7%. 

 

Η μείωση των τιμών κατά μέσο όρο καταγράφηκε στις κατηγορίες των ειδών ένδυσης 

και υπόδησης κατά 11,0%, των επικοινωνιών κατά 0,5% και των άλλων αγαθών και 

υπηρεσιών κατά 0,9%. 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε. 

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΕ έδωσε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το πράσινο φως 

για την εξαγωγή κρέατος πουλερικώ, όταν τέθηκε σε ισχύ μια τροποποίηση της 

σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

 

Αναμένεται ότι, η ίδια νομική διαδικασία για την έγκριση της εξαγωγής προϊόντων 

κρέατος πουλερικών από τη Β-Ε στην ΕΕ θα ολοκληρωθεί σύντομα από τη μόνιμη 

επιτροπή φυτών, ζωικών ειδών, τροφίμων και ζωοτροφών της ΕΕ, η οποία θα 

αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Τα προϊόντα αυτά 

ρυθμίζονται από διαφορετική νομική πράξη από το κρέας πουλερικών και, ως εκ 

τούτου, απαιτούν ξεχωριστή διαδικασία έγκρισης. 

 

Οι προσπάθειες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αυξήσει την παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων και να ενισχύσει το εξαγωγικό δυναμικό της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

ανταγωνιστικότητα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ποιότητα ζωής 

όλων των πολιτών της. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η χώρα θα συνεχίσει να 

εργάζεται για τη συμμόρφωση των συστημάτων ελέγχου της με τις απαιτήσεις της ΕΕ 

και σε περιπτώσεις άλλων βασικών προϊόντων με δυνατότητα εξαγωγής από τη Β-Ε 

στην αγορά της ΕΕ. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 

 

Ο γενικός διευθυντής της Elektroprivreda BiH (EPBiH) Bajazit Jasarevic και ο 

Εκτελεστικός διευθυντής για τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις Senad Salkic υπέγραψαν 

συμφωνία για τον σχεδιασμό, την παράδοση εξοπλισμού, τις κατασκευαστικές 



εργασίες, τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο και την έναρξη λειτουργίας των 15 

ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου "Podvelezje". 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο την Τετάρτη και η συμφωνία 

υπογράφηκε με τους εκπροσώπους της Consortium Siemens Gamesa (Siemens 

Gamesa Renewable Energy Ltd., Κροατία και Siemens Wind Power A / S Denmark), 

με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 48 MW. 

 

Η συμφωνία υπογράφηκε για πενταετή συντήρηση των ανεμογεννητριών (LTSA) 

μετά την έναρξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου. 

 

Εκ μέρους της κοινοπραξίας της Siemens Gamesa, η συμφωνία υπογράφηκε από 

τον Viktor Ivanov Garbev, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens Gamesa Renewable 

Energy Ltd.Croatia, επικεφαλής της Κοινοπραξίας και τον Mario Marčan, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η προθεσμία για την εφαρμογή της πρώτης συμφωνίας είναι 21,5 μήνες, ενώ η 

προθεσμία για την εφαρμογή της συμφωνίας LTSA είναι πέντε έτη από τη στιγμή της 

ανάθεσης της αιολικής εκμετάλλευσης. 

 

Η αξία και των δύο συμφωνιών είναι περίπου 69 εκατομμύρια ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους παροχής τίτλων για την επιστροφή πιστώσεων 

(εξασφάλιση εγγυήσεων ΕΕΣ). 

 

Για το έργο αυτό, η Elektroprivreda BiH υπέγραψε συμφωνία παραχώρησης με την 

κυβέρνηση του καντονίου Ερζεγοβίνης-Νερέτβα για περίοδο 30 ετών. 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. 

 

Η κατασκευή τεσσάρων υδροηλεκτρικών σταθμών στο χαμηλότερο τμήμα του 

ποταμού Vrbas κοντά στο Laktasi, που συμφωνήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 

δεν έχει ακόμη αρχίσει, έχουν επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας και 

Μεταλλείων της Republika Srpska. 

 



Ανακοινώθηκε ότι ένας ρώσος εταίρος, η επιχείρηση "Rakurs" από το Peterburg, θα 

εξετάσει την υλοποίηση, ωστόσο, επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο ότι κανείς δεν 

είχε έρθει ποτέ να διερευνήσει και να μάθει πώς θα υλοποιηθεί το έργο στην πράξη. 

 

Στο υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας που συμφώνησε ο Petar Đokić,  

Υπουργός Ενέργειας και Μεταλλείων της RS και ο Leonid Černigov, Γενικός 

διευθυντής της ρωσικής εταιρείας Rakurs, συμφώνησαν να κατασκευάσουν συνολικά 

τέσσερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, με 20 μεγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ. 

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να κατασκευαστούν οι σταθμοί Trn, Laktaši, Kosjerovo και 

Razboj και η συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. 

 

Στο Υπουργείο, ωστόσο, λένε ότι η προθεσμία για την έρευνα είναι το Σεπτέμβριο του 

2019 και ότι δεν έχει ακόμη λήξει. 

 

Η συμφωνία συνεργασίας ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ορίζεται ότι η 

εταιρεία θα διεξαγάγει έρευνα για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της κατώτερης ροής του 

ποταμού Vrbas εντός 12 μηνών με σκοπό την εκπόνηση μελετών οικονομικής 

σκοπιμότητας για την κατασκευή των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών σταθμών και 

εάν είναι βιώσιμο το έργο θα ζητηθεί η χορήγηση της παραχώρησης. 

 

Οι μελέτες σκοπιμότητας υδροηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι υπάρχει ένα 

τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει φιλικά προς 

το περιβάλλον έργα από ανανεώσιμες πηγές για τη μείωση της έκλυσης επιβλαβούς 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που είναι υπεύθυνη για την υπερθέρμανση 

του πλανήτη. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι η Β-Ε διαθέτει το 

δυναμικό περίπου 6.200 μεγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος, εκ των οποίων έχουν 

χρησιμοποιηθεί μόνο λίγο περισσότερο από 2.500 μεγαβάτ. 

 

 

 


