
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 9 

δισεκατομμύρια 912 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 8,9% υψηλότερες από ό, τι την ίδια 

περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 16 δισεκατομμύρια 131 

εκατομμύρια BAM, αυξημένες σε ποσοστό 7,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 61,4% και το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια 219 εκατομμύρια 

BAM. ( Τρέχουσα ισοτιμία 1 Ευρώ ισούται με 1.95 ΒΑΜ ). 

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε, οι εξαγωγές προς τις χώρες της 

CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 605 εκατομμύρια BAM, ποσοστό 9,8% 

υψηλότερο από ό, τι την ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 

δισεκατομμύριο 935 εκατομμύρια BAM, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ήταν 83%. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια 

BAM, δηλαδή κατά 11,7% υψηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια 703 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 6% 

υψηλότερες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο . Η κάλυψη των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ήταν 75,2%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ. 

 

Το συνολικό εξωτερικό χρέος της BκΕ το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανέρχεται 

σε 8,287 δισεκατομμύρια BAM, εκ των οποίων 7,831 δισεκατομμύρια είναι το διεθνές 

χρέος και 456 εκατομμύρια BAM είναι το εξωτερικό χρέος των οντοτήτων. (Τρέχουσα 

ισοτιμία 1 ευρώ ίσον με 1,95 ΒΑΜ.) 

 



Από το συνολικό ποσό, η ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (FBiH) έχει 

χρέος 4,7 δισεκατομμυρίων, η Republika Srpska 2,9 δισεκατομμύρια, η Περιφέρεια 

Brcko 42,67 εκατομμύρια, και οι φορείς της Β-Ε 74,62 εκατομμύρια BAM. 

 

Το συνολικό χρέος της Β-Ε στα τέλη του 2017 ανήλθε σε 11,35 δις ΒΑΜ, εκ των 

οποίων 7,9 δις. BAM, ήτοι ποσοστό 69,16% αποτελούν εξωτερικό χρέος και 3,5 

δισεκατομμύρια BAM ήτοι 30,84% εσωτερικό χρέος. 

 

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 744,59 

εκατ. BAM ή ποσοστό 6,15%, με το εξωτερικό χρέος μειωμένο κατά 695,60 εκατ. 

BAM ή 8,14%, ενώ το εσωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 489,99 εκατ. BAM ή 1,38%. 

 

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε έκθεση του Συμβουλίου των Υπουργών της Β-Ε 

που πρέπει να εξεταστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Β-Ε. 

 

Στις πληροφορίες αναφέρεται επίσης ότι η συμμετοχή του δημοσίου χρέους της Β-Ε 

στο ΑΕΠ πέρυσι ανήρχετο στο 35,62%. 

 

Το μεγαλύτερο μερίδιο στο εξωτερικό χρέος κατέχει η Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω του 

IDA και της IBRD με 32,64%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 24,32%, το 

Paris Club με 8,51%, το ΔΝΤ με 7,53%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης με 6,87% και Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό 2,79%. 

 

Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους κόστισε 995,28 εκατομμύρια BAM πέρσι, εκ 

των οποίων 873,54 εκατομμύρια BAM ή 87,77% αποπληρωμή κεφαλαίου και 121,74 

εκατομμύρια BAM ή 12,23% αποπληρωμή τόκων. 

 

Στο συνολικό ποσό εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους, η FBiH συμμετέχει με 

64,11%, η RS με 34,96%, ενώ οι φορείς της BH και η περιφέρεια Brcko συμμετέχουν 

με 0,47 και 0,46% αντίστοιχα. 

 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΒκΕ. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών, ανά 

άτομο. Για απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 1.351 BAM, ήτοι 

περίπου 675 ευρώ, που αντιπροσωπεύει ονομαστική αύξηση κατά 0,8% σε σύγκριση 

με το Δεκέμβριο του 2017. 

 

Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων 

αποδοχών για το Σεπτέμβριο του 2018 ήταν ονομαστικά υψηλότερος κατά 3,2%. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο μέσος μηνιαίος καταβληθείς καθαρός μισθός ανά άτομο 

για απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 877 BAM, ήτοι περίπου 

440 ευρώ, που αντιπροσωπεύει ονομαστική αύξηση κατά 1,7% σε σύγκριση με το 

Δεκέμβριο του 2017. 

 

Ο χαμηλότερος μέσος καθαρός μισθός 546 ΒΑΜ, ήτοι περίπου 275 ευρώ, 

καταγράφηκε σε υπηρεσίες στέγασης και προετοιμασίας τροφίμων, στον τομέα των 

κατασκευών ανήλθε σε 580 ΒΑΜ, ήτοι περίπου 290 ευρώ, ενώ ο μέσος καθαρός 

μισθός στις διοικητικές και βοηθητικές υπηρεσίες ανήλθε σε 605 ΒΑΜ, ήτοι περίπου 

303 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒκΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020. 

 

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ύστερα από πρόταση του 

Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων, ενέκρινε την απόφαση 

για σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

στην παγκόσμια έκθεση Expo 2020 στο Ντουμπάι πού θα λάβει χώρα από 20 

Οκτωβρίου 2020 έως 10 Απριλίου 2021. 

 

Αυτή η παγκόσμια έκθεση θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα 

μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας και αναμένεται ότι 200 χώρες θα 

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. 

 



Η συμμετοχή στην έκθεση EXPO 2020 του Ντουμπάι, η οποία θα διεξαχθεί με το 

σύνθημα «Σύνδεση μυαλών, δημιουργία του μέλλοντος», ανοίγει το δυναμικό 

πρόσβασης στις αγορές χωρών με συνολικά 3,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. 

 

Η συνολική παραγωγή δασικών προϊόντων ξυλείας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 3ο 

τρίμηνο του 2018 μειώθηκε σε 2,09% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2017. Η 

παραγωγή από κωνοφόρα δέντρα (μαλακού ξύλου) είναι κατά - 0,14% χαμηλότερη, 

ενώ η παραγωγή από πλατύφυλλα (σκληρού ξύλου) μειωμένη κατά - 3,92%. 

 

Η παραγωγή κωνοφόρων κορμών είναι - 4,04% χαμηλότερη, ενώ η παραγωγή 

πλατύφυλλων κορμών κατά - 5,40%. 

 

Η μείωση της παραγωγής, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2017, έχει επίσης 

καταγραφεί στην παραγωγή: κωνοφόρων άλλων μακρών ξύλων - 18,18%, 

πλατύφυλλων άλλων μακρών ξύλων - 30,41%, κορδελών πλατύφυλλων - 35,35% και 

καυσόξυλων πλατύφυλλων – 1,08%. Η αύξηση της παραγωγής, σε σύγκριση με το 

3ο τρίμηνο του 2017, έχει καταγραφεί σε: ξυλεία κωνοφόρων 14,24% και κορδόνι 

κωνοφόρων 8,21%. 

 

Άλλα ξύλα καρυδιάς, κωνοφόρα καύσιμα και ξύλο εξόρυξης ευρείας φύσης 

παράγονται σε μικρές ποσότητες και οι μεταβολές των παραγόμενων ποσοτήτων δεν 

επηρεάζουν τις διακυμάνσεις της συνολικής παραγωγής δασικών ποικιλιών. 

 

Η Β-Ε είναι μια χώρα με το μεγαλύτερο μερίδιο δασών και τη μεγαλύτερη ποικιλία 

τύπων δασών στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα δάση είναι ένας από τους σημαντικότερους 

φυσικούς πόρους της χώρας. 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα δάση και η δασική γη στη Β-Ε καλύπτουν 

έκταση 3.231.500 εκταρίων, η οποία αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής έκτασης, 

ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ιδιοκτησία, 

περίπου το 80% των δασών ανήκει στο κράτος και το 20% σε ιδιώτες. 

 



Τα κύρια είδη δένδρων είναι: έλατο, ελάτη, σκωτσέζικη και ευρωπαϊκή πεύκη, οξιά, 

διαφορετικές ποικιλίες βελανιδιάς και με λιγότερους αριθμούς υπάρχουν φυλλοβόλα 

δέντρα όπως σφενδάμι, φτελιά, τέφρα και οπωροφόρα δέντρα (κερασιές, μηλιές, 

αχλαδιές). Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η οξιά και η δρυς της BκE είναι 

χαρακτηριστικές πρώτες ύλες στην κατασκευή επίπλων. 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης, η εγχώρια βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένας από τους σημαντικότερους και πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι ένας από τους τρεις μόνο κλάδους 

παραγωγής που έδειξε πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου άνω των 418 εκατ. Ευρώ, 

συνοδευόμενο από διψήφιο ρυθμό αύξησης της παραγωγής, των πωλήσεων και των 

εξαγωγών. Επιπλέον, από το 2011, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου έχει σημειώσει 

ετήσια αύξηση άνω του 10%, όσον αφορά τον ετήσιο όγκο παραγωγής. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Δ.Ν.Τ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στη Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη κ. Φρανσίσκο Παρόντι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για νέα 

χρηματοδοτική συμφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και της Β-Ε βρίσκονται σε αναστολή έως 

τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. 

 

"Κατά τους επόμενους μήνες, δεν αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση 

ούτε να προχωρήσουμε σε εκταμιεύσεις. Περιμένουμε το σχηματισμό νέας 

κυβέρνησης », δήλωσε σε τοπική εφημερίδα 

 

Ο Παρόντι πρόσθεσε ότι μετά τη σύσταση της νέας κυβέρνησης, το ΔΝΤ θα είναι σε 

θέση να κατανοήσει περισσότερα σχετικά με τις προτεραιότητες όσον αφορά την 

οικονομική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις. 

 

Όσον αφορά την οικονομία της Β-Ε, ο κ. Παρόντι δήλωσε ότι υπάρχουν θετικές 

εξελίξεις - επιτυγχάνεται ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό περίπου 3%, 

καταγράφεται χαμηλός πληθωρισμός και η ανεργία μειώνεται. 

 



"Οι προϋπολογισμοί είναι πλεονασματικοί και το τραπεζικό σύστημα είναι σε καλή 

κατάσταση, αλλά η Β-Ε μπορεί και πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα", δήλωσε, 

υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες μεταρρύθμισης. 

 

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να μειωθεί η περιττή γραφειοκρατία, να 

συνεχιστεί η απλούστευση του φορολογικού νόμου και να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα των μη ανταγωνιστικών κρατικών επιχειρήσεων που επιβραδύνουν την 

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


