
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

 Οι εξαγωγές από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τους τελευταίους οκτώ μήνες (Ιανουάριος – 

Αύγουστος 2020) ανήλθαν σε έξι δις και 600 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 3 δις και 384 εκατ. 

ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 14,1 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε δέκα δις και 840 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 5 δις και 558 εκατ. ευρώ, μειωμένες 

κατά 17 τοις εκατό. 

 

Ο δείκτης εισαγωγών-εξαγωγών, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε, ανήλθε στο 

60,9% και το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 4 δις και 240 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι 

περίπου 2 δις και 174 εκατ. ευρώ. 

 

Οι εξαγωγές προς χώρες CEFTA ανήλθαν σε 1 δις και 53 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 540 εκατ. 

ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 15,3 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 1 δις και 371 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 703 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,7 τοις 

εκατό. 

Ο λόγος εισαγωγών-εξαγωγών με τις χώρες CEFTA ήταν 76,8%. 

 

Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 4 δις και 836 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 2 δις 

480 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14,1 τοις εκατό, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε έξι δις και 558 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 3 δις 363 

εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17,9 τοις εκατό. 

Ο δείκτης εισαγωγών-εξαγωγών με χώρες της ΕΕ ήταν 73,7%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Ιούλιο του 2020, το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα, ανά άτομο, σε απασχόληση σε 

νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 1,492 BAM, ήτοι περίπου 765 ευρώ, σημειώνοντας 

ονομαστική αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 

του 2019, η ονομαστική αύξηση ανήλθε σε 3,7%. 

 

Τον Ιούλιο του 2020, το μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, ανά άτομο που εργάζεται σε νομικά 

πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 965 BAM, ήτοι περίπου 495 ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική 



αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία 

της Β-Ε. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, η ονομαστική αύξηση ανήλθε σε 3,6%. 

 

Ο χαμηλότερος μέσος καθαρός μισθός τον Ιούλιο ήταν στην παροχή στέγης και 

προετοιμασίας φαγητού και εξυπηρέτησης και ανήλθε σε 563 BAM, ήτοι περίπου 300 ευρώ, 

στις κατασκευές 639 BAM, ήτοι περίπου 328 ευρώ, ενώ ο μέσος καθαρός μισθός στις 

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ανήλθε σε 657 BAM, ήτοι περίπου 336 ευρώ. 

 

Στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ο μέσος καθαρός μισθός ανήλθε 

σε 1.578 BAM, ήτοι περίπου 810 ευρώ, στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 

φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1.460 BAM, ήτοι περίπου 750 ευρώ και στις 

πληροφορίες και επικοινωνίες 1.369 BAM, ήτοι περίπου 702 ευρώ. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

Οι καθαρές εισπράξεις εσόδων από έμμεσους φόρους στη Β-Ε τους πρώτους οκτώ μήνες 

του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 9,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

σύμφωνα με το Τμήμα Μακροοικονομικής Ανάλυσης της Αρχής Έμμεσης Φορολογίας (ITA) 

της Β-Ε. 

 

Στην έκθεση, αναφέρεται ότι τον Αύγουστο οι αρνητικές τάσεις στην είσπραξη εσόδων από 

έμμεσους φόρους που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κοροναϊού ενισχύονται 

σημαντικά. 

 

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του ITA σχετικά με τις ταμειακές ροές, τον Αύγουστο 

του τρέχοντος έτους, συγκεντρώθηκαν 582,4 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 298,6 εκατ. 

ευρώ, δηλαδή 118,1 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 60,56 εκατ. ευρώ λιγότερα από ό, τι 

τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η ανάλυση δείχνει ότι η μηνιαία μείωση των καθαρών εισπράξεων, σε 

σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, ανέρχεται στο 20,1% 

 

Η συνέχιση των αρνητικών τάσεων τον Αύγουστο οδήγησε σε αύξηση του σωρευτικού 

ελλείμματος στην είσπραξη έμμεσων φόρων σε 555,5 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 284,9 

εκατ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα λόγω μείωσης των πληρωμών επιστροφών κατά 15,4%, ανήλθε 

σε 402,9 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 206,6 εκατ. ευρώ. 

 

Οι κύριοι παράγοντες της αρνητικής αύξησης των εισπράξεων του ΦΠΑ τον Αύγουστο είναι η 

μεγάλη πτώση των εισαγωγών και η απροσδόκητη αύξηση των επιστροφών ΦΠΑ βάσει 



διεθνών έργων.  Αν και η κατανάλωση μη κατοίκων (διασπορά, τουρίστες, σε διαμετακόμιση, 

διασυνοριακή κατανάλωση) αναμενόταν να συμβάλει στην είσπραξη του ΦΠΑ και των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό δεν συνέβη λόγω της 

διατήρησης των περιορισμών στην είσοδο στην Β-Ε. 

 

Επιπλέον, η αργή ανάκαμψη της ΕΕ έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της Β-Ε, στην 

απασχόληση και στις καταναλωτικές δαπάνες, και συνεπώς στην είσπραξη έμμεσων φόρων. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ. 

 

Η οντότητα της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα δανειστεί ξανά 50 εκατομμύρια BAM, 

ήτοι περίπου 25,6 εκατ. ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου. Έχει ανακοινωθεί δημόσια πρόσκληση 

για συμμετοχή σε ομόλογα της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μέσω δημοπρασίας στο 

Χρηματιστήριο του Σεράγεβο. 

 

Το προβλεπόμενο ποσό της έκδοσης είναι 50 εκατομμύρια BAM. Πρόκειται για 50.000 

ομόλογα με ονομαστική αξία 1.000 BAM. Η ημερομηνία δημοπρασίας είναι 22 Σεπτεμβρίου 

2020 και τα ομόλογα θα διαρκέσουν για επτά χρόνια. 

 

Και οι δύο οντότητες δανείστηκαν πρόσφατα από εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν τις 

τρύπες στον προϋπολογισμό τους. Οι εκδόσεις γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου 

είναι στην πραγματικότητα μια μορφή χρέους από τις εμπορικές τράπεζες. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ. 

 

Οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για προσωπική κατανάλωση 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μετρούμενες από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, τον Αύγουστο ήταν 

κατά μέσο όρο χαμηλότερες κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. 

 

Τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά είναι κατά μέσο όρο 0,9% φθηνότερα τον Αύγουστο 

και τα ρούχα και τα υποδήματα 1,6% φθηνότερα, ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός είναι κατά μέσο 

όρο 0,2 τοις εκατό πιο ακριβά, η στέγαση κατά 0,1 τοις εκατό, η υγιεινή, η αναψυχή και ο 

πολιτισμός είναι πιο ακριβά, ενώ οι μεταφορές είναι κατά μέσο όρο πιο ακριβές κατά 0,8 τοις 

εκατό. 

 



Το επίπεδο τιμών τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, 

είναι χαμηλότερο κατά 1,2%. Τα ρούχα και τα υποδήματα είναι κατά μέσο όρο φθηνότερα 

κατά 10,3 τοις εκατό, τα έξοδα στέγασης και τα γενικά έξοδα κατά ένα τοις εκατό, τα έπιπλα, 

οι οικιακές συσκευές και η τακτική συντήρηση σπιτιού κατά 0,5 τοις εκατό, οι μεταφορές κατά 

10,6 τοις εκατό και η αναψυχή και ο πολιτισμός κατά 0, 3 τοις εκατό. 

 

Τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά 

ήταν κατά μέσο όρο 1,5% ακριβότερα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός κατά 3,8%, η 

υγειονομική περίθαλψη κατά 1,1%, οι επικοινωνίες κατά 0,7%, τα εστιατόρια και τα 

ξενοδοχεία κατά 2,1% και άλλα αγαθά και υπηρεσίες κατά 0,3 τοις εκατό. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη ήταν 426.252. 

 

Εάν πάρουμε το 2018 ως έτος βάσης (2018 = 100) και συγκρίνουμε τον Ιούλιο 2020 με τον 

ίδιο μήνα του 2019, θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 4,3 

μονάδες δείκτη ή, σε απόλυτους όρους, ο αριθμός των ατόμων που έχουν εγγραφεί ως  

άνεργοι αυξήθηκαν κατά το 19.143, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-

Ε. 

 

Τον Ιούλιο του 2020, ο αριθμός των ατόμων με αμειβόμενη απασχόληση στη Β-Ε ανήλθε σε 

803.326, από τα οποία υπήρχαν 344.792 γυναίκες. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, ο 

αριθμός των μισθωτών εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,1% και ο αριθμός των μισθωτών 

γυναικών μειώθηκε επίσης κατά 0,4%. 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2020 

αυξήθηκε κατά 1,2% και ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε επίσης κατά 1,4%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, κατασκευάστηκαν 1.245 διαμερίσματα στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Με 

αυτόν τον τρόπο, ακόμη και στις συνθήκες που προκαλούνται από τον κοροναϊό, η 

κατασκευή κατοικιών συνέχισε την αναπτυξιακή τάση από τα προηγούμενα χρόνια. 

 



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, τον Ιούλιο, ο αριθμός των 

εκδοθέντων οικοδομικών αδειών ήταν υψηλότερος κατά 10,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 

του περασμένου έτους και σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των προγραμματισμένων 

διαμερισμάτων για κατασκευή. 

 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εν μέσω της πανδημίας, 644 νέα διαμερίσματα 

πωλήθηκαν στη Β-Ε, 1,7% περισσότερα από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο νέων διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος 

έτους ήταν 1.644 BAM, ήτοι περίπου 843 ευρώ και είναι χαμηλότερη κατά 2% σε σύγκριση 

με τη μέση τιμή το 2019, ενώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είναι υψηλότερη 

κατά 2,4%. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, καταγράφηκαν 4.233 ημιτελή 

διαμερίσματα, δηλαδή μείωση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

Παρά την πανδημία, οι εγχώριες εταιρείες είχαν περισσότερη δουλειά στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, η αξία των έργων 

κατασκευαστικών βοσνιακών εταιρειών στο εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 

έτους ανήλθε σε 64,87 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 33,25 εκατ. ευρώ και είναι 

υψηλότερη κατά 7,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 

Τον Ιούλιο του 2020, σημειώθηκαν 47.454 αφίξεις τουριστών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 78,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020 και 

μείωση κατά 75,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019. 

 

Οι τουρίστες πραγματοποίησαν 134.587 διανυκτερεύσεις που αντιπροσωπεύουν αύξηση 

κατά 144,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020 και μείωση κατά 68,3% σε σύγκριση με τον 

Ιούλιο του 2019. Το μερίδιο των εγχώριων τουριστών στο συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων 

ήταν 83,1% και το μερίδιο ξένων τουριστών 16,9%. 

 

Οι διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν κυρίως απο τουρίστες από: 

Σερβία με (44,4%), Κροατία (12,8%), Γερμανία και Σαουδική Αραβία κατά (4,5%) και Σουηδία 

(2,9 %). Οι τουρίστες από άλλες χώρες πραγματοποίησαν το υπόλοιπο 30,9% του συνόλου. 

 



Όσον αφορά τη μέση κράτηση ξένων τουριστών που διαμένουν στη χώρα, προηγείται το 

Ιράν με μέση διαμονή 14,0 διανυκτερεύσεις, ακολουθούμενο από Βραζιλία 13,5 νύχτες, 

Ουγγαρία 11,1 νύχτες, Ουκρανία 4,8 διανυκτερεύσεις και Αυστραλία 4,7 διανυκτερεύσεις. 

 

Τα διαθέσιμα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ για τουρίστες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον 

Ιούλιο του 2020 ανήλθαν σε 16.978, δηλαδή μείωση 18,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 

2019. Ο αριθμός των διαθέσιμων κρεβατιών ήταν 33.109 κρεβάτια, μειωμένος κατά 19,4%, 

σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. 

 

Τον Ιούλιο του 2020, στη δραστηριότητα - ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, ο αριθμός 

των διαθέσιμων δωματίων και διαμερισμάτων για τους τουρίστες ανήλθε σε 15,404, δηλαδή 

μείωση κατά 15,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019. και ο αριθμός των διαθέσιμων 

κρεβατιών ανήλθε σε 31.263, δηλαδή μείωση 16,0%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους. 

 

Το καθαρό ποσοστό πληρότητας των μόνιμων κρεβατιών τον Ιούλιο του 2020 ήταν 12,4%. 

Σύμφωνα με τον τύπο καταλύματος, ο υψηλότερος αριθμός διανυκτερεύσεων καταγράφηκε 

σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα με ποσοστό 92,4%. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ. 

 

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Μεταφορών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, κ. Μίτροβιτς, 

υπέγραψε συμφωνία με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Κατασκευών, 

Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Σερβίας, κ. Μιχάλοβιτς, μεταξύ Β-Ε και 

Σερβίας, για την κατασκευή κοινής στα σύνορα Bratunac. 

 

Οι υπουργοί υπέγραψαν επίσης συμφωνία για τη συντήρηση και την ανοικοδόμηση των 

διακρατικών οδικών γεφυρών. Η γέφυρα ολοκληρώθηκε πριν από τρία χρόνια, αλλά λόγω 

των διοικητικών διαδικασιών και της απουσίας συνοριακής διέλευσης, δεν άνοιξε για 

κυκλοφορία. 

 

Ο κ. Μιχάιλοβιτς είπε ότι αυτή ήταν η αρχή της υλοποίησης της πρόσφατα συμφωνηθείσας 

ζώνης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

 


