
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. 

 

ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ Ε.Ε. 

 

Ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

Stasa Kosarac κάλεσε τα αρμόδια θεσμικά όργανα να υποβάλουν γνώμες, σχετικά με την 

προτεινόμενη απόφαση για τη θέσπιση εισφορών και δασμών στις εισαγωγές νωπού και 

διατηρημένου με απλή ψύξη βοείου και χοιρινού κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

περίοδο δύο ετών, ώστε το σημείο αυτό να μπορέσει να βρεθεί στην επόμενη σύνοδο του 

Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε. 

 

"Οι αρμόδιοι θεσμοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα και να υποβάλουν την 

ανάγκη για γνωμοδότηση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να εξετάσουμε τη θέσπιση 

προστατευτικών μέτρων στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε. Η 

επιβράδυνση αυτής της διαδικασίας βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με τις προσπάθειές μας για 

προστασία των εγχώριων παραγωγών, ειδικά κατά τη διάρκεια πανδημίας η οποία απειλεί τα 

προς το ζην", δήλωσε ο Kosarac. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί για 

την προστασία της εγχώριας παραγωγής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό, 

σεβόμενοι τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Β-Ε. 

 

"Εισάγοντας εισφορές και τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές, καλύπτουμε τις ανάγκες 

των παραγωγών γεωργικών προϊόντων μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν 

και να αναπτύξουν την παραγωγή. Συνεπώς, θα ψηφίσω υπέρ αυτού του μέτρου και 

αναμένω από τους συναδέλφους μου από το Συμβούλιο Υπουργών της Β-Ε να ενεργήσουν 

με τον ίδιο τρόπο", δήλωσε ο Υπουργός. 

 

Τόνισε ότι παράλληλα διεξάγονται διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα 

προτεινόμενα μέτρα, τα οποία αποτελούν δικαίωμα της χώρας, σύμφωνα με την Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εναρμόνιση των τεχνικών 

λεπτομερειών. 

 

Η Ε.Ε αρνείται ότι έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις επί του θέματος και θεωρεί ότι η τυχόν 

επιβολή δασμών αντίκειται στις ρυθμίσεις της Συμφωνίας. 



 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1 

δισεκατομμύριο 909 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 979 εκατ. ευρώ, κατά 7,3% υψηλότερες 

σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια BAM, 

ήτοι περίπου 1,025 εκατ. ευρώ, κατά 6,3% μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 72,7% και το έλλειμμα 

του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 718 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 368 εκατ. ευρώ 

σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της B-Ε.  

 

Οι εξαγωγές σε χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 287 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 147 

εκατ. ευρώ, ποσοστό που είναι 8,7% υψηλότερο από την ίδια περίοδο του 2020, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 313 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 160,5 εκατ. ευρώ, κατά 3,6% 

μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών 

από τις εξαγωγές ήταν 91,9%.  

 

Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 415 εκατομμύρια BAM, ήτοι 

περίπου 725,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 606 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 823,5 

εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,9%. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές 

ήταν 88,1%. 

 

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

των πρώτων εννέα μηνών του περασμένου έτους ανήλθαν σε 77,23 εκατ. BAM, ήτοι 

περίπου 39,6 εκατ. ευρώ και είναι υψηλότερες κατά 93,15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

το 2019, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 238,76 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 122,4 εκατ. ευρώ, 

μειωμένες κατά 13,8% σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2019.  

 

Η κάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές ανήλθε στο 32,3%, σύμφωνα με ανάλυση του 

Επιμελητηρίου Εξωτερικού Εμπορίου της Β-Ε.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση 

με τον μέσο αριθμό οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2020, μειώθηκε κατά 1,9% και σε 

σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, αυξήθηκε κατά 4,4%.  



 

Ο αριθμός των κατοικιών που προγραμματίζονται για κατασκευή τον Φεβρουάριο του 2021, 

σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό κατοικιών που προγραμματίζονταν για κατασκευή το 2020, 

μειώθηκε κατά 37,9% και σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 25,3%, 

σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. 

 

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

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

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

 

Ο αριθμός των κατοικιών που προγραμματίζονται για κατασκευή τον Δεκέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον μέσο αριθμό κατοικιών που προγραμματίζονταν 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 οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2019, μειώθηκε κατά 5,2% και σε 

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

 

Ο αριθμός των κατοικιών που προγραμματίζονται για κατασκευή τον Νοέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον μέσο αριθμό κατοικιών που προγραμματίζονταν 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 B-Ε. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Ιανουάριο του 2021, η μέση μηνιαία απόδοση καθαρών αποδοχών, ανά άτομο που 

απασχολείται σε νομικές οντότητες στη Β-Ε, ανήλθε σε 969 BAM, ήτοι περίπου 496 ευρώ, 

καταγράφοντας ονομαστική μείωση κατά 1,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.  

 

Τον Ιανουάριο του 2021, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές ανά άτομο που 

απασχολείται σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθαν σε 1.504 BAM, ήτοι περίπου 771 ευρώ, 

καταγράφοντας ονομαστική μείωση κατά 1,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.  Σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές για τον 

Ιανουάριο του 2021 ήταν ονομαστικά κατά 3% υψηλότερες.  

 

Το κόστος για το καλάθι των καταναλωτών, με βάσει τους υπολογισμούς από την 

Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για 



τον Δεκέμβριο του 2020, ανέρχεται σε 1.863 BAM ήτοι περίπου 955 ευρώ και είναι 55 BAM 

φθηνότερο από το καλάθι καταναλωτών για 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 την 

Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία) και είναι το ίδιο ποσό όπως ήταν για τον προηγούμενο 

μήνα. Η κάλυψη του Καταναλωτικού Καλαθιού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με μέσο μισθό 

είναι 51,57%. 

 

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

και κοινόχρηστες υπηρεσίες 16,7 %, υγιεινή και συντήρηση υγείας 9,4%, εκπαίδευση και 

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

5,4%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2021, το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε αύξηση κατά 

0,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και ανέρχεται σε 33,9% του συνόλου. 9 

χιλιάδες εργαζόμενοι απώλεσαν τις θέσεις τους και σημαντικότερη μείωση καταγράφηκε στις 

υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης, με πτώση του ποσοστού απασχολούμενων κατά 14%, σε 

ετήσια βάση. 

 

Μείωση του αριθμού των εργαζομένων παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς χειροτεχνίας, 

ηλεκτρισμού και εξορύξεων και αύξηση στους τομείς πληροφορικής, κατασκευών και 

υπηρεσιών υγείας. 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών της Β-Ε αποφάσισαν την παράταση της προθεσμίας 

για υποβολή αιτήσεων παγώματος αποπληρωμής δανείων, λόγω της δυσμενούς 

επιδημιολογικής κατάστασης. 

 

Όλες οι επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ακόμα και αν έχουν ήδη 

ωφεληθεί από το «μορατόριουμ», μπορούν να συμπεριληφθούν στη νέα ρύθμιση, η οποία 

θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ άλλα συμπληρωματικά ενισχυτικά μέτρα εφαρμόζονται 

μέχρι τέλους του έτους. 

 



Τα μέτρα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και την πιστωτική επέκταση 

των τραπεζών και πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία δείχνουν, κατά την διάρκεια του 2020, 

η κερδοφορία των τραπεζών μειώθηκε σε ποσοστό 40%, σε σχέση με το 2019, με 

πραγματοποιηθέντα κέρδη οριακά κάτω από 87 εκατ. ευρώ, έναντι 138 το προηγούμενο 

έτος. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. 

 

Το πρώτο αεροπλάνο της εταιρείας AnadoluJet στη διαδρομή Κωνσταντινούπολη-Σεράγεβο 

προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σεράγεβο, και με την ευκαιρία αυτή 

διοργανώθηκε παραδοσιακός χαιρετισμός νερού. 

 

Η AnadoluJet λειτουργεί ως θυγατρική των Τουρκικών Αερογραμμών και έχει ξεκινήσει 

πτήσεις από το Σεράγεβο προς το αεροδρόμιο Sabiha Gokcen, το οποίο βρίσκεται στην 

ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την 

εβδομάδα τις Πέμπτες, τις Παρασκευές και τις Κυριακές με Boeing 737-800 που θα 

προσφέρει 189 θέσεις. 

 

Πέραν της Κωνσταντινούπολης, η επιχείρηση σκοπεύει να καθιερώσει πτήσεις σε θέρετρα 

στις Τουρκικές ακτές Αττάλειας και Αλικαρνασσού. Οι πτήσεις προς Αττάλεια θα ξεκινήσουν 

στα μέσα Μαΐου και θα πραγματοποιούνται, αρχικά, τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ από τα 

τέλη Ιουλίου θα ξεκινήσουν καθημερινές πτήσεις προς αυτόν τον προορισμό. 

 

Οι πτήσεις από Αλικαρνασσό προς Σεράγεβο θα εκτελούνται δυο φορές την εβδομάδα από 

τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σεράγεβο. 


