
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Οι εξαγωγές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το 2020 ανήλθαν σε 10,51 δις ΒΑM, ήτοι περίπου 

5,38 δις ευρώ, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 8,5%, σε σχέση με το 2019. Οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 16,88 δις ΒΑM, μειωμένες κατά 13,4% 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε, ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών-

εξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 62,3%, ενώ το έλλειμμα 

εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 6,37 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 3,26 δις ευρώ. 

 

Οι εξαγωγές από τη Β-Ε στις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 1,68 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 861 

εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 11,5%, σε σχέση με το 2019. Οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 2,14 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 1,09 δις ευρώ, μειωμένες κατά 11,3%. Ο δείκτης 

κάλυψης εισαγωγών-εξαγωγών ήταν 78,5%. 

 

Οι εξαγωγές από τη Β-Ε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 ανήλθαν σε 7,61 

δις ΒΑM, ήτοι περίπου 3,90 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 8,3%, σε σχέση με 

το 2019, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 10,26 δις ΒΑM, μειωμένες κατά 13,9%, σε σχέση με 

το 2019. Ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών-εξαγωγών ήταν 74,2%. 

 

Οι εξαγωγές προς Γερμανία, που αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Β-Ε. 

μειώθηκαν μόνο κατά 2,7% και οι εισαγωγές κατά 12%. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε 

στις εξαγωγές προς Ιταλία, κατά 21,9% και στις εισαγωγές κατά 16,5%. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Ομοσπονδία της Β-Ε πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 627,20 

εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου  321,64 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 0,3%, σε σχέση με το 

Νοέμβριο του 2020, αλλά αυξημένες κατά 15,6%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,02 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 523 εκατ. 

ευρώ, αυξημένες σε ποσοστό 1,3%, σε σχέση με το Νοέμβριο του 2020 και μειωμένες κατά 

5,3%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019. 

 



Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της Ομοσπονδίας της Β-Ε για το Δεκέμβριο του 2020 

ανήλθε σε 395 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 202,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. 

 

Οι εξαγωγές κρέατος και προϊόντων κρέατος από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κατά την διάρκεια 

της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 77,2 εκατ. BAM, ήτοι περίπου  39,5 

εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερες κατά 93,15%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.  

 

Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 238.7 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 122,4 εκατ. ευρώ,  καταγράφοντας 

μείωση κατά 13,8%, σε σύγκριση με το πρώτο εννεάμηνο του 2019. Η κάλυψη των 

εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε σε 32,3%, σύμφωνα με την ανάλυση του 

Επιμελητηρίου Εξωτερικού Εμπορίου της Β-Ε. 

 

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών το πρώτο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφηκε στο βόειο κρέας, ενώ στο κρέας 

πουλερικών οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,48%, στα λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα κατά 

27%, και σε άλλα κονσερβοποιημένα προϊόντα κατά 74,58%. 

 

Κατά την διάρκεια του εννεάμηνου 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, οι 

εξαγωγές ψαριών και αλιευτικών προϊόντων ανήλθαν σε 31.3 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 16,05 

εκατ. ευρώ. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 53,4%, και για το σύνολο του 

2019 44,5%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

Η Φορολογική Διοίκηση της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης συγκέντρωσε 5,14 

δις. ΒΑΜ δημόσιων εσόδων κατά την διάρκεια του 2020, ήτοι περίπου 2,63 δις ευρώ. Ο 

Διευθυντής της Φορολογικής Διοίκησης δήλωσε ότι, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 

υπήρξε μείωση στην είσπραξη των εσόδων στο ποσό των 157 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 80,5 

εκατ. ευρώ ή ποσοστό 2,98%. 

 

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση των δημοσίων εσόδων, η πλειονότητα προέρχεται από τις 

εισφορές μισθών ύψους 3,64 δις ΒΑΜ, ήτοι περίπου 1,86 δις ευρώ., ακολουθούμενη από τον 

φόρο εισοδήματος και κερδών ύψους 355 εκατ.ΒΑΜ, ήτοι περίπου 182 εκατ. ευρώ. 

 



Η μείωση της συλλογής των εισφορών που στηρίζουν τα συστήματα συνταξιοδότησης και 

υγειονομικής περίθαλψης ήταν μικρότερη από ένα τοις εκατό, η οποία θα μπορούσε να 

θεωρηθεί επιτυχία σε ένα τέτοιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.Το μεγαλύτερο ποσό 

δημοσίων εσόδων εισπράχθηκε στο Καντόνι του Σεράγεβο, παρότι καταγράφηκε πτώση 

3,2%, σχέση με το 2019. Το Καντόνι συμμετέχει με 37,9% στα συνολικά έσοδα που 

εισπράχθηκαν στην Ομοσπονδία Β-Ε. 

 

Η Φορολογική Διοίκηση εκτέλεσε περισσότερους από 5.600 ελέγχους το 2020, στους 

οποίους αποκαλύφθηκαν περισσότερα από 183 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 93,8 εκατ. ευρώ 

απλήρωτων φορολογικών υποχρεώσεων, γι' αυτό και εκδόθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 

5,97 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 3,06 εκατ. ευρώ, σε βάρος 3.095 φορολογουμένων. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

  

Τον Νοέμβριο του 2020, η μέση μηνιαία καταβολή καθαρών αποδοχών, ανά άτομο που 

απασχολείτο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε, ανήλθε σε 966 BAM, ήτοι περίπου 495 ευρώ, 

καταγράφοντας ονομαστική αύξηση κατά 1,6%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019.  

 

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές που 

κατεβλήθησαν τον Νοέμβριο του 2020 ήταν ονομαστικά κατά 4,2% υψηλότερες. 

 

Τον Νοέμβριο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, ανά άτομο που 

απασχολείτο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθαν σε 1.493 BAM, ήτοι περίπου 765 ευρώ, 

καταγράφοντας ονομαστική αύξηση κατά 1,6%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019.  

 

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές για τον 

Νοέμβριο του 2020 ήταν ονομαστικά κατά 4,2% υψηλότερες, σύμφωνα με την Στατιστική 

Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ». 

 

Το καλάθι των καταναλωτών των συνδικάτων, όπως υπολογίζεται από την Ομοσπονδία 

Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τον Δεκέμβριο του 

2020, ανέρχεται σε 1.863,47 BAM, ήτοι περίπου 955 ευρώ και είναι 55,06 BAM, ήτοι περίπου 

28 ευρώ, φθηνότερο από τον προηγούμενο μήνα. 

 



Ο μέσος μισθός που καταβλήθηκε στην Ομοσπονδία της Β-Ε για τον Οκτώβριο του 2020 

ήταν 961 BAM, ήτοι περίπου 493 ευρώ (τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το 

Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής) και είναι το ίδιο ποσό με τον προηγούμενο μήνα. Η 

κάλυψη του καλαθιού καταναλωτών συνδικάτων με έναν μέσο μισθό είναι 51.57%..  

 

Το καλάθι των καταναλωτών αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: τρόφιμα 44,5%, 

στέγαση και κοινοτικές υπηρεσίες 16,7%, υγιεινή και συντήρηση της υγείας 9,4%, 

εκπαίδευση και πολιτισμός 5,9%, ρούχα και υποδήματα 10,7%, μεταφορές 7,4% και οικιακή 

συντήρηση 5,4%.  

 

Τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές παραγωγού 

βιομηχανικών προϊόντων, για το σύνολο της βιομηχανίας, κατέγραψαν αύξηση του επιπέδου 

των τιμών κατά 1,2%, ενώ, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, 

κατέγραψαν μείωση κατά 0,3%.  

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές παραγωγού των 

βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση του επιπέδου των τιμών κατά 1,6%, ενώ σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους κατέγραψαν μείωση κατά 0,2%.  

 

Σύμφωνα με τα τμήματα ταξινόμησης COICOP, τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε στις κατηγορίες Τροφίμων και μη 

αλκοολούχων ποτών κατά 0,1%, Υγείας κατά 0,1% και Μεταφορών κατά 0,6%.  

 

Ανά τμήματα ταξινόμησης COICOP, τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών μειώθηκε στις κατηγορίες Αλκοολούχων ποτών και 

καπνού κατά 0,4%, Ένδυσης και υπόδησης κατά 4,3%, Στέγασης και κοινής ωφέλειας κατά 

0,1%, Επίπλων και επίπλωσης κατά 0,7%, Επικοινωνιών κατά 0,1%, Αναψυχής και 

Πολιτισμού κατά 0,1%, Εστιατορίων και Ξενοδοχείων κατά 0,1% και Λοιπών αγαθών και 

Υπηρεσιών κατά 0,3%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

 

Η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Β-Ε ενέκρινε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021- 

2023. Το ΠΔΕ προβλέπει 122 έργα συνολικής αξίας 15,3 δισεκατομμυρίων BAM, ήτοι 

περίπου 7,84 δις ευρώ, εκ των οποίων 6,6 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 3,38 δις 

ευρώ, διατίθενται για έργα που ήδη υλοποιούνται, 7,3 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 

3,74 δις ευρώ για προτεινόμενα έργα και 1,4 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 718 εκατ. 



ευρώ για έργα που έχουν εγκριθεί αλλά των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ακόμη αρχίσει. Οι 

μεγαλύτερες επενδύσεις σχεδιάζονται στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. 

 

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

τον μέσο αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2019, αυξήθηκε κατά 2,3% και 

σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 κατά 11,2%.  

 

Ο αριθμός των κατοικιών που προβλέπεται να κατασκευαστούν τον Δεκέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον μέσο αριθμό κατοικιών που είχε προγραμματιστεί για κατασκευή το 2019, 

μειώθηκε κατά 6,1% και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, αυξήθηκε κατά 5,6%.  

 

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

τον μέσο αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2019, μειώθηκε κατά 5,2% και 

σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019 κατά 2,8%.  

 

Ο αριθμός των κατοικιών που προβλέπεται να κατασκευαστούν τον Νοέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον μέσο αριθμό κατοικιών που είχε προγραμματιστεί για κατασκευή το 2019, 

αυξήθηκε κατά 19,8% και σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, μειώθηκε κατά 36,6%, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 

 

Ο τομέας της βιομηχανίας ξυλείας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως και οι περισσότεροι τομείς, 

υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να μειωθούν 

σε ποσοστό 6,3% κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του 2019, ανερχόμενες σε 933.9 εκατ. ΒΑΜ, ήτοι περίπου 478,9 εκατ. 

ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε 138,7 εκατ. ευρώ. 

 

Το μερίδιο των εξαγωγών επίπλων ήταν 43,2%, και άλλων προϊόντων της βιομηχανίας ξύλου 

56,8%, ενώ τα περισσότερα έπιπλα εξήχθησαν για χρήση σε υπνοδωμάτια και σαλόνια. 

 

Στα τρία τρίμηνα του 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καταγράφηκε αύξηση 

των εξαγωγών κατά 27,3% στα προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια και αύξηση κατά 11,2% 

στα κατασκευαστικά προϊόντα, ενώ η μεγαλύτερη μείωση κατά 41,9% καταγράφηκε σε παρκέ 

και άλλα προϊδεωμένα ξύλα, και σημαντική μείωση 20,7% σημειώθηκε στα δασικά προϊόντα. 



Η σημαντικότερη μείωση των εξαγωγών κατά 54,7% καταγράφηκε στην αγορά των ΗΠΑ, 

στην αγορά του Μαυροβουνίου η πτώση ήταν 39,1%, της Κίνας 27,7%, Σουηδίας 27,6%, 

Ιταλίας 25,3%, Σλοβενίας 22,5%, Βέλγίου 14,2%, Γαλλίας 13,2%, Αλβανίας 11,6%, Αυστρίας 

5,7%,Σερβίας2,5%. 

 

Αύξηση εξαγωγών κατά 520,3% καταγράφηκε στην τουρκική αγορά, στην αγορά της Δανίας 

κατά 33,8%, Πολωνίας 25,7%, Νορβηγίας 25,6%, Τσεχικής Δημοκρατίας 18,3%, Ελβετίας 

14,2%, Ολλανδίας 4,9%, Βόρειας Μακεδονίας 2,4% και Γερμανίας 2,2 τοις εκατό. 

 

Όσον αφορά τις εισαγωγές ξυλείας στη Β-Ε, τα δασικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 32,9%, η 

πριονισμένη ξυλεία και τα στοιχεία κατά 14,6%, οι σανίδες και οι καπλαμάδες κατά 6,3%, τα 

δάπεδα και τα παρκέ κατά 38,1%, ενώ οι εισαγωγές ξύλινων επίπλων μειώθηκαν κατά 

22,4%. 

 

Τα προϊόντα του τομέα της ξυλείας εισήχθησαν κυρίως από τη Σερβία, την Πολωνία, την 

Τουρκία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την 

Αυστρία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

 

 Ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID) εξήγγειλε την 

δημιουργία ενός νέου πενταετούς Έργου Αειφόρου Τουρισμού στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  

 

Ο Πρέσβυς των ΗΠΑ Eric Nelson μίλησε ην πρώτη ημέρα της διήμερης εκδήλωση,ς μέσω 

διαδικτυακού σεμιναρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου 

και Οικονομικών Σχέσεων της Β-Ε Staša Košarac, η Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Τουρισμού της FBiH Edita Đapo και η Υπουργός  Εμπορίου και Τουρισμού της RS Suzana 

Gašić.  

 

Ο στόχος του πενταετούς έργου, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι να υποστηρίξει την 

 οικονομική ανάπτυξη, μέσα από τον τουρισμό  και να προωθήσει την κοινωνική αρμονία, 

μέσω της ενεργοποίησης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσικής ομορφιάς 

της Β-Ε. Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, της 

οικονομίας και των τοπικών κοινοτήτων, το έργο θα υποστηρίξει την ανάκαμψη του 

τουριστικού τομέα της Β-Ε από τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας, δήλωσε η USAID. 

 

 


