
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΟΣΝΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οικονομία της Β-Ε θα 

αναπτυχθεί ταχύτερα από τον περιφερειακό μέσο όρο για τα επόμενα τρία χρόνια. 

 

Το 2019, η οικονομία της Β-Ε θα αυξηθεί κατά 3,4%, το επόμενο έτος κατά 3,9% και 

μέχρι το 2020 κατά 4%. 

 

Η οικονομία της Β-Ε θα αναπτυχθεί γρηγορότερα από την οικονομία της Κροατίας, 

της Ουγγαρίας, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας, της 

Πολωνίας και περίπου στον ίδιο ρυθμό με την οικονομία της Σερβίας, της Τουρκίας, 

και του Κοσσυφοπεδίου. 

 

Ο Pρωθυπουργός της Β-Ε κ. Zvizdic σχολίασε τις προβλέψεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας και ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

«Αυτές οι εκτιμήσεις συμπίπτουν με τις προβλέψεις μας και νομίζω ότι ο κύριος 

παράγοντας της αναμενόμενης ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας της Β-Ε είναι η 

συνεχής αύξηση των εξαγωγών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 50%, που είναι το απόλυτα μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε 

ολόκληρη την περιοχή. Η έντονη ανάπτυξη συνέβαλε επίσης σε αυξανόμενο αριθμό 

ατόμων που απασχολούνται στη Β-Ε. Σχεδόν 120.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν 

δημιουργηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας ανοίγονται στον πραγματικό τομέα της 

οικονομίας, διότι εξακολουθεί να ισχύει το μορατόριουμ για την απασχόληση στον 

κυβερνητικό μηχανισμό» 

 

 

 

 



ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. 

 

Η Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα χρεωθεί επιπλέον 30 εκατομμύρια 

BAM, ήτοι περίπου 15 εκατ. ευρώ, τον επόμενο μήνα με την έκδοση ομολόγων μέσω 

του Χρηματιστηρίου του Σεράγεβο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. 

 

Η προγραμματισμένη ημερομηνία δημοπρασίας είναι η 9η Ιουλίου και θα 

προσφερθούν 30.000 ομόλογα ονομαστικής αξίας 1.000 BAM. Πρόκειται για δεκαετή 

ομόλογα με ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2029. 

 

Οι τόκοι θα καταβάλλονται κάθε έξι μήνες, από την ημερομηνία εκκαθάρισης, και η 

εξόφληση θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία λήξης. 

 

Στα τέλη του 2018, το δημόσιο χρέος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανήλθε σε 11 

δισεκατομμύρια και 118,59 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 5,55 δις ευρώ, εκ των 

οποίων το εξωτερικό χρέος ήταν 8 δισεκατομμύρια και 205,41 εκατομμύρια BAM ή 

73,8%, ενώ το εσωτερικό χρέος ήταν 2 δισεκατομμύρια και 913 εκατ. BAM ή 26,2%. 

 

"Το εσωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 241,4 εκατ. ΒΑΜ και το εξωτερικό χρέος 

αυξήθηκε κατά 352,4 εκατ. ΒΑΜ σε σύγκριση με το 2017", αναφέρθηκε στην διάρκεια  

ενημέρωσης για το δημόσιο χρέος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στις 31 Δεκεμβρίου 

2018, κατά την διάρκεια της συνόδου του Συμβουλίου των Υπουργών της Β-Ε. 

 

"Στο συνολικό δημόσιο χρέος, η Ομοσπονδία της Β-Ε συμμετέχει με 52,16%, η 

Republika Srpska με 46,71%, τα ιδρύματα της Β-Ε με 0,66% και η Περιφέρεια 0,47%. 

Το μερίδιο του δημόσιου χρέους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το 2018 ήταν 32,9% ", δήλωσε το Συμβούλιο Υπουργών της 

Β-Ε. 

 

Όταν μιλάμε για εξωτερικό χρέος, αναφέρεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα - η IDA και η 

IBRD έχουν μερίδιο 33,51%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 22,94%, ο Όμιλος 

των Πιστωτών του Παρισιού 7,78%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης 6,70%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 5,05%, συνολικό ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει το 75,98% του εξωτερικού χρέους. 



 

Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της Β-Ε ανήλθε σε 976,43 εκατομμύρια BAM 

το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων το ποσόν κεφαλαίου είναι 839,53 εκατομμύρια 

BAM και τόκοι 136,9 εκατομμύρια BAM. ( 1 ευρώ ισούται με 1,95 ΒΑΜ ). 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΑ ( EBRD ) ΓΙΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα επωφεληθούν από 

πρόγραμμα της ΕΤΑΑ και της ΕΕ που τους παρέχει πρόσβαση σε δάνεια, 

επιχορηγήσεις κινήτρων και τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση των προοπτικών τους 

στις διεθνείς αγορές. 

 

Το πακέτο χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας θα βοηθήσει τις μικρές τοπικές 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και διαδικασίες. Θα 

βελτιώσουν επίσης την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, μέσω της 

θέσπισης κοινοτικών κανόνων σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, τα 

πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. 

 

Η ΕΤΑΑ παρέχει 20 εκατ. Ευρώ σε τέσσερις εμπορικές τράπεζες εταίρους, UniCredit 

Bank Banja Luka, UniCredit Bank Mostar, Sparkasse Bank και Intesa Sanpaolo 

Banka, για τη χορήγηση δανείων σε τοπικές ΜΜΕ. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα 

επωφεληθούν από τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία σχεδίων και από 

επιχορηγήσεις ύψους 15% του επενδυτικού κόστους, οι οποίες χρηματοδοτούνται 

από την ΕΕ. 

 

Ο Ian Brown, επικεφαλής της EBRD της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δήλωσε: «Είμαστε 

βέβαιοι ότι το νέο αυτό πρόγραμμα θα βελτιώσει την πρόσβαση των μικρών 

επιχειρήσεων σε πολύ αναγκαία χρηματοδότηση. Ο έξυπνος συνδυασμός δανείων, 

επιχορηγήσεων παροχής κινήτρων και τεχνικής βοήθειας θα τους βοηθήσει να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτύχουν σε ακόμα πιο δύσκολες αγορές» . 

 

Ο κ. Nicolas Bizel, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Β-Ε δήλωσε: "Το νέο 

πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ΕΕ, στο πλαίσιο της περιφερειακής επενδυτικής 

πλατφόρμας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής πρόσβασης των 



ΜΜΕ υψηλού δυναμικού ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια. Το νέο πρόγραμμα είναι ο 

διάδοχος του μηχανισμού ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ της ΕΕ και της ΕΤΑΑ στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη που υποστηρίζεται από την ΕΕ ύψους 4 εκατ. Ευρώ. Ελπίζουμε 

ότι οι ΜΜΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα επωφεληθούν εξίσου από αυτό το νέο 

πρόγραμμα και θα βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους σύμφωνα με τα 

πρότυπα της ΕΕ. " 

 

Ως μακροχρόνιος εταίρος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η ΕΤΑΑ υποστηρίζει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω ενός συνδυασμού επενδύσεων και συνδρομής για τη 

μεταρρύθμιση των πολιτικών. Από τότε που άρχισε να λειτουργεί στη χώρα το 1996, 

η ΕΤΑΑ έχει επενδύσει 2,5 δισ. Ευρώ σε περίπου 161 έργα. Μόνο πέρυσι, η 

Τράπεζα επένδυσε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε 15 νέα έργα. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 

Για συνεχόμενα χρόνια, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 

στον τομέα των τροφίμων και σε πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές είναι 

περίπου πενταπλάσιες από τις εξαγωγές. Τα προϊόντα που εισήχθησαν έχουν αξία, 

περίπου 978 εκατομμύρια BAM, ήτοι κατά προσέγγιση 490 εκατ. ευρώ και τα 

εξαγόμενα μόνο 206 εκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι 103 εκατ. ευρώ. 

 

Στο τρίμηνο του έτους 2019, η αύξηση της αξίας των πωληθέντων γεωργικών 

προϊόντων έχει ανέλθει σε 38,5% για τα σιτηρά, για τα κομμένα άνθη σε 74,0%, για 

τα πουλερικά σε 5,1% και για τα ζωικά προϊόντα σε 6,4%. 

 

Αντίθετα, η αξία των πωληθεισών πατατών μειώθηκε κατά -15,7%, των λαχανικών 

κατά -5,5%, των φρούτων κατά -18,0% και άλλων προϊόντων κατά -34,2% σε σχέση 

με το πρώτο τρίμηνο του 2018. 

 

Στο τρίμηνο του 2019 στη δομή της συνολικής πώλησης γεωργικών προϊόντων στις 

λαϊκές αγορές, τα λαχανικά συμμετείχαν με 32,2%, τα προϊόντα των ζώων με 27,6%, 

τα φρούτα με 20,1%, τα άλλα προϊόντα με 8,9%, πατάτα με 6,1%, πουλερικά με 

3,5%, δημητριακά με 1,6% και κομμένα λουλούδια με 0,01%. 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε. 

 

Τον Απρίλιο του 2019, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές παραγωγής 

βιομηχανικών προϊόντων, για το σύνολο της βιομηχανίας, σημείωσαν αύξηση κατά 

0,4%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους αυξήθηκαν 

κατά 1,3%. 

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε, τον Απρίλιο του 2019, σε σύγκριση με 

τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η αύξηση των τιμών καταγράφηκε 

στην ενέργεια κατά 4,5%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 2,3% και τα διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά και μη διαρκή αγαθά κατά 0, 2%, ενώ μείωση σημειώθηκε στα 

ενδιάμεσα προϊόντα κατά -0,1%. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ROAMING ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ. 

 

Στις 5 Απριλίου ο Υφυπουργός Επικοινωνιών και Μεταφορών της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης Sasa Dalipagic υπέγραψε σύμβαση για τη μείωση των τιμών των 

υπηρεσιών περιαγωγής (roaming) στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην 

περιοχή. 

 

Η περιφερειακή συμφωνία για την περιαγωγή θα επιτρέψει σημαντικά χαμηλότερες 

τιμές στα Δυτικά Βαλκάνια από την 1η Ιουλίου. 

 

Η συμφωνία, εκτός από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, υπογράφηκε από υπουργούς των 

υπουργείων Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Κοσσυφοπεδίου, Βόρειας Μακεδονίας και 

Σερβίας. Οι τιμές περιαγωγής θα μειωθούν κατά 27% στην πρώτη φάση από την 1η 

Ιουλίου και από την 1η Ιουλίου του 2021 αναμένεται να καταργηθεί πλήρως για 

περιαγωγή για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η τιμή περιαγωγής με την Αλβανία θα μειωθεί 

κατά 85%, δεδομένου ότι η Αλβανία δεν έχει ακόμη συμμετάσχει στη συμφωνία που 

υπεγράφη μεταξύ της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και της 

Β-Ε το 2014. 

 



Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν η Πρωθυπουργός της Σερβίας Ana Brnabic, η 

Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία Mariya Gabriel 

και ο Zhao Houlin, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ CHARTER ΑΠΟ BANJA LUKA ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ. 

 

Από τις 20 Ιουνίου ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις charter από το αεροδρόμιο της 

πόλης Banja Luka προς Αθήνα. Οι πτήσεις οργανώνονται από το τουριστικό 

πρακτορείο KonTiki tours και το πλήρες προσφερόμενο πακέτο διακοπών περιέχει 

δεκαήμερη διαμονή σε ξενοδοχεία της Αττικής και Πελοποννήσου. 

 

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται ανά δεκαήμερο, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και οι 

υπεύθυνοι του τουριστικού γραφείου δήλωσαν ότι υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ BRCKO. 

 

Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 7-9 Νοεμβρίου 2019 διεξάγεται η Διεθνής 

Έκθεση Οικονομίας της πόλης του Brcko που ευρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 

ωρών οδικώς από το Σαράγεβο. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αναζητούν οι 

ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου της 

πόλης Brcko.  

 

www.brcko-pkomora.com 

 

 


