
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

 

Το ενοποιημένο δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2019, σε επίπεδο ολόκληρης της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, ανήλθε σε 672 εκατομμύρια ΒΑM, ήτοι περίπου 344,6 εκατ. ευρώ, ποσοστό 

1,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σύμφωνα με τακτικά ετήσια στατιστικά στοιχεία 

δημοσίων οικονομικών που δημοσιεύθηκαν. από την Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης (CBBH), η οποία περιλαμβάνει προϋπολογισμούς σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, όλα τα κονδύλια εκτός προϋπολογισμού στη Β-Ε και της Διεύθυνσης 

Αυτοκινητοδρόμων. 

 

Σε σύγκριση με το 2018, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μειώθηκε κατά 65 εκατομμύρια ΒΑM, 

ήτοι περίπου 33,3 εκατ. ευρώ, με τη δημοσιονομική θέση να παραμένει σταθερή και να 

αντικατοπτρίζει την καλή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Οι τρέχουσες δαπάνες το 

2019 ανήλθαν σε περίπου 13,3 δισεκατομμύρια ΒΑM, ήτοι περίπου 6,82 δις ευρώ και 

αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 4,7%, ακολουθούμενες από αύξηση των ενοποιημένων 

τρεχόντων εσόδων με παρόμοιο ετήσιο ρυθμό 4,4% το 2019, σε 15,0 δισεκατομμύρια ΒΑM, 

ήτοι περίπου 7,7 δις ευρώ. 

 

Στις συνολικές δαπάνες, το μεγαλύτερο μερίδιο, ήτοι ποσοστό 39% αφορά κοινωνικές 

παροχές, ακολουθούμενες από μισθούς υπαλλήλων που αντιπροσωπεύουν το 28%, και 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με 19%. Οι συνολικές πληρωμές τόκων ανήλθαν σε 241 

εκατομμύρια ΒΑM, ήτοι περίπου 123,5 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο με το 2018. 

Οι τρέχουσες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με έργα που 

χρηματοδοτούνται από ξένες δωρεές. 

 

Στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση 13% σε σύγκριση με 

το 2018 και έφτασαν το 1 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 512,8 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό τα 

τελευταία πέντε χρόνια. 

 

Στο πλαίσιο των στατιστικών της δραστηριοτήτων και μέσω συνεργασίας με περισσότερες 

από 50 μονάδες αναφοράς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, η Κεντρική Τράπεζα παράγει 

στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 

σχετικά με την ενοποιημένη κρατική χρηματοδότηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτές οι 



εκθέσεις υποβάλλονται σε διεθνή ιδρύματα που τα χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση της 

συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΣΝΙΑΣ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4 δις 

949 εκατ. BAM, , ήτοι περίπου 2 δις 537 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 

15,1%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 8 δις 21 

εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 4 δις 21 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 18%, σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές 

ήταν 61,7%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

Οι εξαγωγές σε χώρες CEFTA ανήλθαν σε 775 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 397 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 999 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 512 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 

μείωση σε ποσοστό 12,2%. 

 

Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 3 δις 619 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 1 δις 855 εκατ. 

ευρώ, μειωμένες κατά 15,9%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 4 δις 855 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 2 δις 489 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 

μείωση σε ποσοστό 19,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κάλυψη των εισαγωγών 

από τις εξαγωγές ήταν 74,6%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Μάιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες καταβαλλόμενες καθαρές αποδοχές, ανά άτομο σε 

απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε, ανήλθαν σε 940 BAM, ήτοι περίπου 482 ευρώ, 

ποσό που αντιπροσωπεύει ονομαστική μείωση 1,20%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

2019. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, παρουσίασαν ονομαστική αύξηση κατά 1,4%. 

 

Τον Μάιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, ανά άτομο που εργάζεται σε 

νομικά πρόσωπα στη Β-Ε, ανήλθαν σε 1.450 BAM, ήτοι περίπου 743 ευρώ, καταγράφοντας 

ονομαστική μείωση 1,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Μάιο 

του 2019, παρουσίασαν ονομαστική αύξηση κατά 1,4%. 

 

Ο χαμηλότερος μέσος καθαρός μισθός τον Μάιο ήταν στην παροχή στέγης, προετοιμασίας 

και εξυπηρέτησης φαγητού και ανήλθε σε 543 BAM, ήτοι περίπου 278 ευρώ, στις κατασκευές 



634 BAM, ήτοι περίπου 329 ευρώ, ενώ ο μέσος καθαρός μισθός σε διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες ανήλθε σε 654 BAM, ήτοι περίπου 335 ευρώ, σύμφωνα με 

την Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ο μέσος καθαρός μισθός τον 

Μάιο ανήλθε σε 1.543 BAM, ήτοι περίπου 791 ευρώ, στην παραγωγή και προμήθεια 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1.432 BAM, ήτοι περίπου 734 

ευρώ, ενώ ο μέσος καθαρός μισθός στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες ήταν 1,327 BAM, 

ήτοι περίπου 680 ευρώ.. 

 

Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός στη Β-Ε τον Μάιο ανήλθε σε 1.450 BAM, ήτοι περίπου 

743 ευρώ και ήταν ονομαστικά χαμηλότερος κατά 1,4%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

περασμένου έτους και υψηλότερος κατά 1,4%, σε σύγκριση με τον Μάιο του περασμένου 

έτους. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

Ο συνολικός, εποχικά προσαρμοσμένος, κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στην Βοσνία-

Ερζεγοβίνη τον Μάιο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, αυξήθηκε 

κατά 1,9%. Σε σύγκριση με τις αγορές, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε κατά 3,1% στην εγχώρια 

αγορά και 0,7% στην εξωτερική, σύμφωνα με τη Βοσνιακή Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

βιομηχανίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προσαρμοσμένος στις εργάσιμες ημέρες, μειώθηκε 

κατά 24,5%. Σε σύγκριση με τις αγορές, την ίδια περίοδο, μειώθηκε κατά 16,8% στην 

εγχώρια αγορά και κατά 30,7% στην εξωτερική. 

 

Τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 21,1%, των μη διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών κατά 5,1%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 4,1%, των ενδιαμέσων αγαθών κατά 

1,5% και ο κύκλος εργασιών της ενέργειας μειώθηκε κατά 5,5%. 

 

Τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών 

ενέργειας μειώθηκε κατά 52,5%, των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 39,2%, των διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών κατά 30,2%, των ενδιαμέσων αγαθών κατά 19,2% και ο κύκλος 

εργασιών των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 14,4%. 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Τον Μάιο του 2020 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανήλθε 

σε 421,474. Εάν πάρουμε το 2018 ως έτος βάσης (2018 = 100) και συγκρίνουμε τον Μάιο 

2020 με τον ίδιο μήνα του 2019, θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 

κατά 3,3 μονάδες δείκτη ή σε απόλυτους όρους, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 14.789, 

σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Στις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, υπήρχαν 421.474 άτομα 

εγγεγραμμένα στα αρχεία των υπηρεσιών απασχόλησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των ανέργων είναι υψηλότερος κατά 1.892 

άτομα ή 0,45 τοις εκατό, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εργασίας και Απασχόλησης της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης. 

 

Από το συνολικό αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία, 240.615 ή 57.09% είναι 

γυναίκες. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, η ανεργία στη Β-Ε είναι υψηλότερη κατά 

14.789 άτομα ή 3,64%. 

 

Η αύξηση της ανεργίας προκλήθηκε από μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, λόγω της 

πανδημίας του κορανοϊού και η ανεργία αυξήθηκε κατά 18.586 άτομα ή 4,61% από την αρχή 

της πανδημίας. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία  της Β-Ε, τον Απρίλιο του 2020, ο 

αριθμός των απασχολούμενων στη Β-Ε ήταν 808.894, εκ των οποίων 347.876 ήταν 

γυναίκες. 

 

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 2,6% και ο 

αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 3,3%. Το εγγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας για τον 

Απρίλιο 2020 ήταν 34,2% και σε σύγκριση με το Μάρτιο 2020 μειώθηκε κατά 1,8%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 

 

Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο των αδειών που εκδόθηκαν το 2019, παρουσίασε αύξηση κατά 9,8% και σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, μείωση κατά 6,2%. 

 

Ο αριθμός κατοικιών που σχεδιάστηκαν για κατασκευή τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με 

τον μέσο όρο κατοικιών που σχεδιάστηκαν για κατασκευή το 2019, αυξήθηκε κατά 11,6% και 

σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, αυξήθηκε κατά 11,9%. 



 

Κρίνοντας από τον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της 

κρίσης του κορονοϊού, ενδέχεται να αναμένεται μειωμένη δραστηριότητα στον 

κατασκευαστικό τομέα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την επόμενη περίοδο. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, εκδόθηκαν 16,6% λιγότερες εγκρίσεις από ό, τι την ίδια 

περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. Τον Μάρτιο 

του 2020, εκδόθηκαν συνολικά 277 άδειες οικοδομής, δηλαδή 17,3% λιγότερες από τον 

Μάρτιο του 2019. 

 

Τον Απρίλιο, ο αριθμός των εγκρίσεων ήταν 270, 24,4% μικρότερος από τον Απρίλιο του 

2019. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εγκρίσεων ήταν τον Μάιο, 349, αλλά εξακολουθεί να είναι 

1,1% χαμηλότερος από τον Μάιο του 2019. 

 

Θετική εξέλιξη κρίνεται το γεγονός ότι, η κατασκευή 19,9% περισσότερων διαμερισμάτων έχει 

προγραμματιστεί τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των εγκρίσεων που εκδόθηκαν για την 

κατασκευή διαμερισμάτων τον Ιανουάριο 2020 ήταν 522, τον Φεβρουάριο 592, τον Μάρτιο 

619, τον Απρίλιο 985 και τον Μάιο 812. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ. 

 

Οι οικονομικές απώλειες του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σεράγεβο κατά τους πρώτους πέντε 

μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 

2,56 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Διοίκηση του αεροδρομίου. 

 

Λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, το Αεροδρόμιο του Σεράγεβο κατέγραψε σημαντική 

μείωση στον αριθμό των πτήσεων και των επιβατών. Εκτιμάται ότι η μείωση της κίνησης των 

επιβατών, κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους θα μπορούσε να ανέλθει σε ποσοστό 55%, 

σε σύγκριση με το 2019 και τα έσοδα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 54%. 

 

Ο αριθμός των επιβατών τον Απρίλιο και το Μάιο 2020 ήταν 259 και 198, αντίστοιχα, και 

αυτοί ήταν κυρίως Βόσνιοι πολίτες που βρίσκονταν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, ενώ 89.843 επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο τον Απρίλιο του περασμένου 

έτους και 79.808 επιβάτες τον Μάιο. Τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, όταν το αεροδρόμιο άρχισε 

να λειτουργεί και πάλι, υπήρχαν μόνο 343 επιβάτες, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα υπήρχαν 

119.205 επιβάτες. 



Για την επιδιόρθωση της ζημιάς που προκλήθηκε από τον κοροναϊό, το αεροδρόμιο έλαβε 

οικονομική ενίσχυση 700.000 BAM, ήτοι περίπου 359.000 ευρώ από την Κυβέρνηση της 

Ομοσπονδίας της Β-Ε, την οποία η εταιρεία είπε ότι θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη 

οικονομικών απωλειών καθώς και μέτρα ενθάρρυνσης για αεροπορικές εταιρείες και 

συνεχιζόμενες εργασίες αναβάθμισης του τερματικού σταθμού. 

 

Υπενθυμίζοντας, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σεράγεβο έκλεισε για εμπορική κίνηση από τις 

30 Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου. 

 

 


