
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 οι εξαγωγές από Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανήλθαν σε 9 

δισεκατομμύρια 559 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 4,9 δις ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 

10,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 15 

δισεκατομμύρια 367 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 7,88 δις ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 

14,4%. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 62,2%. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 507 εκατομμύρια 

BAM, ήτοι περίπου 772,8 εκατ. ευρώ, κατά 12,9% χαμηλότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο 

του 2019, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 946 εκατομμύρια BAM, ήτοι 

περίπου 997,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,1%.  

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια 978 εκατομμύρια BAM, 

ήτοι περίπου 3,58 δις ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

2019, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια 369 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 

4,8 δις ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό 14,8% . Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές 

ήταν 74,5%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Οκτώβριο του 2020, το μέσο μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα, ανά άτομο που απασχολείτο 

σε νομικά πρόσωπα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανήλθε σε 1.485 BAM, ήτοι περίπου 762 ευρώ, 

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

 

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

Οκτώβριο του 2020 ήταν ονομαστικά κατά 3,1% υψηλότερες, σύμφωνα με την Στατιστική 

Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

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

απασχολείτο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 961 ΒΑΜ, ήτοι περίπου 492 ευρώ, που 

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

 



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

του 2020 ήταν ονομαστικά υψηλότερες κατά 3,1%. 

 

Η κάλυψη του «Καλαθιού Καταναλωτή», όπως καθορίζεται από τις εργατικές ενώσεις, με 

έναν μέσο μισθό, είναι 50.09%. 

 

Κατά την διαμόρφωση του ανωτέρω δείκτη, ελήφθη υπόψη ο μέσος μισθός που 

καταβλήθηκε στην Ομοσπονδία της Β-Ε καθώς και το ελάχιστο κόστος διαβίωσης μιας 

τετραμελούς οικογένειας που αποτελείται από δύο ενήλικες και δύο παιδιά, το ένα εκ των 

οποίων είναι στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό σχολείο. 

 

Το «Καλάθι των καταναλωτών» αποτελείται από τα τρόφιμα, σε ποσοστό 46,2%, στέγαση 

και κοινοτικές υπηρεσίες 16,2%, υγιεινή και συντήρηση της υγείας 8%, εκπαίδευση και 

πολιτισμό 5,7%, είδη ένδυσης και υποδημάτων 10,4%, μεταφορές 7,2% και οικιακή 

συντήρηση 6,3%. Στην κατηγορία των τροφίμων, οι τιμές από τρία εμπορικά κέντρα 

χρησιμοποιήθηκαν για 86 είδη. 

 

Όσον αφορά την υγιεινή και τη διατήρηση της υγείας, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για 12 

είδη, και για τη στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες το κόστος για 6 στοιχεία. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 

 

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 7 

Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 520.062 και σε σχέση με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 

προηγουμένως από 30.11.2020, καταγράφεται μείωση κατά 1.512 άτομα. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ομοσπονδία της Β-Ε στις 07.12.2020, σε σχέση με τον 

αριθμό των εργαζομένων από 16.3.2020, είναι χαμηλότερος κατά 14.014 άτομα, και σε 

σύγκριση με 05.05.2020, όταν η έναρξη της πανδημίας κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό 

εργαζομένων, είναι υψηλότερος κατά 12.455 άτομα. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων που απασχολούνταν σε εργοτάξια κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων το 2019 ήταν 20.407 και παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με το 2019, 

ενώ ο αριθμός των ωρών εργασίας αυξήθηκε κατά 5,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β-Ε. 



 

Η αξία των κατασκευαστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από εργαζόμενους σε 

εργοτάξια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2019 μειώθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2018.  

 

Το 2019 ο αριθμός των ολοκληρωμένων κτιρίων από νομικά πρόσωπα ήταν 352 και η 

έκταση αυτών 577.238 τ.μ., δηλαδή 8,6% μεγαλύτερη σε σχέση με το 2018. Ο συνολικός 

αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών το 2019 ανήλθε σε 3.020, σημειώνοντας αύξηση 

1,2% σε σύγκριση με το 2018. 

 

ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε. 

 

Οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών από τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων θα συνεχίσουν να πωλούν τα αγαθά τους, αδασμολόγητα, σε αγοραστές στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα πέντε χρόνια, ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Εξωτερικού 

Εμπορίου της Β-Ε. 

 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόνομα εμπορικά μέτρα (ATM), η οποία 

επεκτείνει τις υφιστάμενες εμπορικές προτιμήσεις για την εξαγωγή προϊόντων που δεν 

καλύπτονται από τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ), ή για τα οποία η ΣΣΣ 

είναι λιγότερο ευνοϊκή, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

 

Η απόφαση, η οποία ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο 

της ΕΕ. 

 

"Ένα ευνοϊκότερο εμπορικό καθεστώς, την επέκταση του οποίου το Κοινό Εμπορικό 

Επιμελητήριο της περιοχής υποστήριξε σε επικοινωνία με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - παραγωγούς και εξαγωγείς 

φρούτων και λαχανικών από φρέσκα μήλα και δαμάσκηνα σε γλυκό καλαμπόκι. Η 

εξοικονόμηση αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα τελωνεία τους δίνει ένα 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, την ευκαιρία για υψηλότερες εξαγωγές και κέρδη και 

καλύτερη θέση στη μεγάλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης", δήλωσε ο κ. Cadez, Πρόεδρος 

του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Επενδυτικού Φόρουμ του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου των Δυτικών Βαλκανίων. 

 

Εκτός από τα μήλα, τα δαμάσκηνα και το γλυκό καλαμπόκι, χωρίς τελωνειακή επιβάρυνση, 

τα επόμενα πέντε χρόνια, τα Δυτικά Βαλκάνια θα εξάγουν στην ΕΕ, μεταξύ άλλων, πατάτες, 



κολοκυθάκια, μανιτάρια, σταφύλια, βερίκοκα, κεράσια, νεκταρίνια, ροδάκινα, φράουλες, 

ξηρούς καρπούς, πεπόνια και διάφορα εσπεριδοειδή... 

 

Σύμφωνα με οινοπαραγωγούς από την περιοχή, μέσω των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, 

δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επιπλέον 30.000 εκατολίτρων ετησίως, με τη χρήση των 

ποσοστώσεων που ενέκρινε η ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μεμονωμένα, 

σύμφωνα με διμερείς συμφωνίες. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Έμμεσης Φορολογίας (ITA) της Β-Ε εξέδωσε απόφαση 

για τον καθορισμό προσωρινών συντελεστών για την κατανομή των εσόδων από έμμεση 

φορολογία, για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με την οποία η 

Ομοσπονδία λαμβάνει 62,83%, η Republika Srpska το 33,62% και η Περιφέρεια Brcko το 

3,55%.  

 

Η Αρχή εξέδωσε απόφαση για τον καθορισμό ειδικού και ελάχιστου ειδικού φόρου 

κατανάλωσης στα τσιγάρα και τον καπνό για το 2021, ο οποίος θα εφαρμοστεί από το νέο 

έτος.  

 

Σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα 

τσιγάρα θα ανέρχεται σε 3,25 BAM ανά κουτί τσιγάρων, ήτοι περίπου 1,66 ευρώ, ενώ ο 

ειδικός φόρος κατανάλωσης για ένα πακέτο 20 τσιγάρων θα ανέρχεται σε 1,65 BAM, ήτοι 

περίπου 84 cents.  

 

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον καπνό θα είναι το 80 τοις εκατό του ελάχιστου ειδικού 

φόρου κατανάλωσης και θα ανέρχεται σε 130 BAM ανά χιλιόγραμμο, ήτοι περίπου 66,6 

ευρώ. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1.1.2021.  

 

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τον υπολογισμό της τιμής λιανικής 

πώλησης στη Διοίκηση έως τις 15.12.2020.  

 

Επίσης, η απόφαση για τον καθορισμό του δασμολογίου για το 2021 έγινε δεκτή κατόπιν 

πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Β-Ε και θα 

σταλεί στο Συμβούλιο Υπουργών της Β-Ε για περαιτέρω διαδικασία. 

 


