
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΙΒ). 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και 

Υπουργός Οικονομικών κ. Bevanda υπέγραψε τρεις συμβάσεις, στο Σεράγεβο, 

συνολικού ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ, με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

 

Υπογράφηκε συμφωνία επιχορήγησης επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου 

για τον διάδρομο Vc, ακολουθούμενη από συμφωνία χρηματοδότησης για το έργο 

υδροδότησης και αποχέτευσης της Republika Srpska και συμφωνία χρηματοδότησης 

για το σχέδιο προστασίας από πλημμύρες της RS. 

 

O κ. Bevanda δήλωσε ότι, η επιχορήγηση ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 

40 εκατομμύρια BAM) αφορά την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Zenica 

North-Zepce South και ότι τα κεφάλαια χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εξήγησε ότι το μήκος του τμήματος είναι 2,8 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει μια 

σήραγγα μήκους 2,4 χιλιομέτρων. 

 

"Σήμερα έχουμε υπογράψει συμφωνία δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου 

ύδρευσης και αποχέτευσης στην RS αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα 

πρέπει να υλοποιηθεί από το 2020 έως το 2024 και η περίοδος αποπληρωμής του 

δανείου είναι 25 χρόνια με περίοδο χάριτος έξι ετών , " δήλωσε ο κ. Bevanda. 

 

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Β-Ε Πρέσβης κ. 

Johann Sattler υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ να βοηθήσει τη Β-Ε στην 

κατασκευή του Διαδρόμου Vc: «Αναγνωρίζοντας τα οφέλη για τους πολίτες της Β-Ε, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει πάνω από 200 εκατ. μέσω του επενδυτικού 

πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια - WBIF για την στήριξη της Β-Ε σε αυτό το φιλόδοξο 

και δαπανηρό έργο.  



Αυτή η χρηματοδότηση από την ΕΕ θα επιταχύνει την κατασκευή δεκατριών 

σημαντικών έργων συνδεσιμότητας στη Β-Ε, συμπεριλαμβανομένων έργων για τις 

γέφυρες Gradiška και Svilaj », δήλωσε ο Πρέσβης. 

 

Διευκρίνισε ότι η σύμβαση για τη χρηματοδότηση του έργου μέτρων αντιπλημμυρικής 

προστασίας στη RS ανέρχεται σε 19 εκατομμύρια ευρώ και ότι η περίοδος 

αποπληρωμής του δανείου είναι 25 έτη με περίοδο χάριτος πενταετίας. 

 

Ο Διευθυντής της ΕΤΕπ για τη Σλοβενία, την Κροατία και τα Δυτικά Βαλκάνια κ. 

Mateo Rivellini δήλωσε ότι, με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν σήμερα, η συνολική 

συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

ανέρχεται σε 2,7 δισ. Ευρώ (περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια BAM). 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε. 

 

Ο μέσος μηνιαίος καταβληθείς καθαρός μισθός στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε) τον 

Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ήταν 932 BAM, ήτοι περίπου 478 ευρώ, ονομαστικά 

υψηλότερος κατά 4,2% σε σύγκριση με τον περασμένο Οκτώβριο και κατά 2,9% από 

τον περασμένο Δεκέμβριο. 

 

Ο χαμηλότερος μέσος καθαρός μισθός των 590 BAM (302 ευρώ) αφορούσε τον 

τομέα της παροχής στέγασης και της προετοιμασίας και εξυπηρέτησης στον τομέα 

της τροφοδοσίας. Στον τομέα των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριότητες 

ανήρχετο σε 639 BAM (327 ευρώ), ενώ ο μέσος καθαρός μισθός στον 

κατασκευαστικό τομέα ήταν 643 BAM (330 ευρώ), σύμφωνα με την Στατιστική 

Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ο μέσος καθαρός μισθός 

τον Οκτώβριο ανερχόταν σε 1.518 BAM (778 ευρώ), στους τομείς της  παραγωγής 

και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1.462 

BAM (750 ευρώ), ενώ ο μέσος καθαρός μισθός στον τομέα της πληροφορικής και 

των επικοινωνιών ανερχόταν σε 1.369 BAM (702 ευρώ). 

 



Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός στη Β-Ε τον Οκτώβριο 2019 ανήλθε σε 1.440 

BAM, ήτοι 738 ευρώ, ονομαστικά υψηλότερος κατά 4,4% σε σύγκριση με τον 

περασμένο Οκτώβριο και κατά 3% σε σύγκριση με τον περασμένο Δεκέμβριο. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Οι εξαγωγές από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ανήλθαν σε 10 δισεκατομμύρια και 630 

εκατομμύρια BAM κατά τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος-

Νοέμβριος), ήτοι 5 δις και 450 εκατ. ευρώ, κατά 3,1% μειωμένες σε σχέση με την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 17 δισεκατομμύρια και 

898 εκατομμύρια BAM, ήτοι 9 δις και 178 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,8%. 

 

Η Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε ανακοίνωσε ότι η κάλυψη των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ήταν 59,4%, ενώ το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανερχόταν σε 7 

δισεκατομμύρια και 268 εκατομμύρια BAM, ήτοι 3 δις και 727 εκατ. ευρώ. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της CEFTA ανέρχονται σε ένα δισεκατομμύριο και 724 

εκατομμύρια BAM, ήτοι 884 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια και 

207 εκατομμύρια BAM, ήτοι 1 δις και 131 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,3%. Ο λόγος 

εξαγωγών-εισαγωγών με τα μέλη της CEFTA ήταν 78,1%. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 7 δισ. BAM και 808 εκατ. BAM, ήτοι 

4 δις και 4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 11 δισ. BAM και 114 εκατ. BAM, ήτοι 5 δις και 

700 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,8%. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές 

στο εξωτερικό εμπόριο με την ΕΕ ήταν 70,3%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις ανήλθαν σε 650,1 εκατ. BAM ή 332,4 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας 

αύξηση κατά 53,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. 



Η διευθυντής της Υπηρεσίας Προσέλκυσης Αλλοδαπών Επενδύσεων κα Gordan 

Milinić, επεσήμανε ότι πρόκειται για σημαντικά νέα, δεδομένου ότι τα 2018 και 2017 

ήταν μεταξύ των καλύτερων όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις τα τελευταία δέκα 

χρόνια (σχεδόν 800 εκατομμύρια BAM ετησίως). 

 

Σημαντικότερες επενδύτριες χώρες είναι η Αυστρία, με ποσοστό 19,2% των 

συνολικών επενδύσεων, η Κροατία και η Σερβία με 16,7% εκάστη, η Σλοβενία με 

7,5% και η Ολλανδία με 6,2%. 

 

Οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί επισημαίνουν πάντως ότι, η μεγάλης έκτασης 

γραφειοκρατία και ο σημαντικός βαθμός διαφθοράς παραμένουν τα σημαντικότερα 

αντικίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στα τέλη 

Σεπτεμβρίου του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών σε εμπορικές 

τράπεζες στην BH ανήλθαν σε 11,83 δισ. BAM, ήτοι 6,06 δις ευρώ, το υψηλότερο 

επίπεδο που καταγράφηκε μέχρι σήμερα.  

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές 

καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες, ήτοι 55,4%, και ως εκ τούτου αποτελούν 

σημαντική βάση για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των τραπεζών. 

 

Οι προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις ταμιευτηρίου τον Σεπτέμβριο του 2018 

ανήρχοντο σε 5,45 δις. ΒΑΜ ή 46,1% στις συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών, εκ 

των οποίων οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις ανήρχοντο σε 500 εκατ. ΚΜ και οι 

μακροπρόθεσμες σε 4,95 δις. Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ. 

 

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε εγχώριο νόμισμα ανήλθαν σε 5,54 δις ΒΑΜ ή 

46,8% του συνόλου, σημαντικά υψηλότερες από ότι πριν από 6 χρόνια, όταν το 

μερίδιο των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα ήταν 36,4%. Οι καταθέσεις σε ευρώ 

ανήλθαν σε 5,70 δισ. ΒΑΜ ή 48,2%, ενώ οι καταθέσεις σε άλλα ξένα νομίσματα 

ανήλθαν σε 591 εκατ. ΒΑΜ ή ποσοστό 5%. 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

Η συνολική, εποχικά διορθωμένη, βιομηχανική παραγωγή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

τον Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, αυξήθηκε κατά 

2,6%. 

 

Τον Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η βιομηχανική 

παραγωγή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το προσαρμοσμένο ημερολόγιο, μειώθηκε 

κατά 4,9%. 

 

Τον Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, η παραγωγή 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 13,2%, η παραγωγή ενέργειας 

αυξήθηκε κατά 11,8%, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε κατά 2,1% 

και η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,4%. 

 

Σε ετήσια βάση, το Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η 

παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ η 

παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 2,4%, η παραγωγή 

ενέργειας μειώθηκε κατά 3,0%, η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων μειώθηκε κατά 

8,2%. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ. 

 

Οι τιμές των τσιγάρων θα είναι υψηλότερες από την 1η Ιανουαρίου, όπως 

επιβεβαιώνεται από την Αρχή Έμμεσης Φορολογίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 

ορισμένα τσιγάρα θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2019, ενώ ορισμένα θα 

αυξηθούν κατά 0,10 έως 0,30 ΒΑΜ ανά πακέτο. ( 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ ). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΦ ενέκρινε νωρίτερα την απόφαση για τον ειδικό και 

τον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα και τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης για το κάπνισμα για το 2020, ο οποίος ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 

2020, τα τσιγάρα και ο καπνός επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης: 

αναλογικός φόρος κατανάλωσης με συντελεστή 42% της λιανικής τιμής των τσιγάρων 



και ειδικός φόρος κατανάλωσης ύψους 82,50 BAM για 1.000 τεμάχια ή 1,65 BAM για 

συσκευασία 20 τεμαχίων. 

 

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων καπνού της 

εταιρείας Philip Morris. Έτσι, οι καταναλωτές αυτού του εμπορικού σήματος 

πλήρωσαν 10-20 pfennig περισσότερο ανά κιβώτιο. Οι τιμές των τσιγάρων αυτής της 

μάρκας είναι τώρα από 4,70 BAM έως 6,50 BAM ανά κουτί. 

 

Η αρχή έμμεσης φορολογίας της Β-Ε έχει επίσης ειδοποιηθεί από το εργοστάσιο 

καπνού του Rovinj καθώς και από το εργοστάσιο καπνού του Σαράγιεβο για την 

αύξηση των τιμών από 15 Ιουλίου. 

 

Αναμένεται ότι οι τιμές των Davidoff, Boss και West θα αυξηθούν και τις επόμενες 

ημέρες. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΕΒΟ. 

 

Ο διεθνής αερολιμένας του Σεράγεβο (SIA) δέχτηκε τον Νοέμβριο 2019 67.358 

επιβάτες, αριθμό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 8,2%. Το αποτέλεσμα 

επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αφίξεων αεροσκαφών μειώθηκε κατά 

9,6%.  

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, το αεροδρόμιο του Σαράγεβο υποδέχτηκε 

1.085.962 ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 9,3%. Οι αφίξεις αεροσκαφών 

αυξήθηκαν κατά 1,8% και ανήλθαν συνολικά σε 12,836. 

 

Κατά την διάρκεια του 2019 έχουν εισαχθεί επτά νέοι προορισμοί, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται το Ριάντ, το Γασίμι και η Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, το Κουβέιτ, 

η Αθήνα, το Βερολίνο και το Γκέτεμποργκ. 

 

 

 


