
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξήγαγε αγαθά αξίας 881 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 451,8 

εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας αύξηση 2,9%, σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο του 2020, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε ένα δισεκατομμύριο και 166 

εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 598 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,7%, σύμφωνα με στοιχεία 

της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο λόγος εισαγωγών-εξαγωγών ανήλθε σε 75,6% και το έλλειμμα 

εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 284 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 145,6 εκατ. ευρώ. 

 

Οι εξαγωγές προς χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 126 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 64,6 

εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 131 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 67,1 εκατ. ευρώ, 

μειωμένες κατά 9,4%. Ο λόγος εισαγωγών-εξαγωγών με τις χώρες CEFTA ήταν 95,8%.  

 

Οι εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 665 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 341 εκατ. 

ευρώ κι αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 711 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 364,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες 

κατά 5,6%. 

 

ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. 

 

Ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης  κ. Bevanda 

υπέγραψε σήμερα με τον επικεφαλής του Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Σεράγεβο 

κ. Salinas, συμφωνία δανείου, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του 

«Προγράμματος Στήριξης Ανάκαμψης» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. 

 

Ο κ. Bevanda τόνισε ότι, η υπογραφή αυτής της δανειακής συμφωνίας θα επιτρέψει στη 

Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να διαθέσει κεφάλαια σε αναπτυξιακές 

τράπεζες και στις δύο οντότητες, για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων εταιρειών. 

 

 



Τα κονδύλια έχουν διατεθεί σε αναλογία 60% για την Ομοσπονδία της Β-Ε, 33,6 εκατομμύρια 

ευρώ, και 40% για την οντότητα της RD, 22,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι όροι του δανείου είναι 

ευνοϊκοί με περίοδο αποπληρωμής 15 ετών, συμπεριλαμβανομένης πενταετούς περιόδου 

χάριτος. 

 

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, οι φορείς υλοποίησης του έργου στην Ομοσπονδία της Β-Ε 

είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα της FBiH και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας 

και Βιοτεχνίας, ενώ στην RS, το έργο θα υλοποιηθεί από την Τράπεζα Επενδύσεων και 

Ανάπτυξης της RS και το Υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 

 

Στόχος του έργου, το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, είναι η ενίσχυση του δημόσιου 

συστήματος υγείας και η παροχή κοινωνικής βοήθειας στις πιο ευάλωτες ομάδες που 

επλήγησαν από την πανδημία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

 

Σε ένα ειδικό μέρος του έργου, οι τράπεζες είναι επιφορτισμένες με το άνοιγμα πιστωτικών 

γραμμών που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες, μέσω δανείων, για να ξεπεραστεί η 

επιχειρηματική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2020 ο μέσος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε στη Β-Ε ανήλθε σε 988 

BAM, ήτοι περίπου 507 ευρώ και ήταν 3,8% υψηλότερος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Δεδομένου του αποπληθωρισμού κατά την ίδια περίοδο, φαίνεται ότι η αγοραστική δύναμη 

των καταβληθέντων μισθών αυξήθηκε σχεδόν κατά 5% τον Δεκέμβριο.   

 

Οι υψηλότεροι μισθοί παρέμειναν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας (837€ και 767€, αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 2020), οι πρώτοι παρά 

την ετήσια μείωση κατά 1,6%.  Οι μισθοί του τομέα της πληροφορικής φαίνεται να 

πλησιάζουν, καθώς αυξήθηκαν περισσότερο από 5% και ανήλθαν σε 757 € το Δεκέμβριο. Οι 

μισθοί στέγασης και εστίασης και οι μισθοί στον κατασκευαστικό τομέα παρέμειναν οι 

χαμηλότεροι, παρά την ετήσια αύξηση 2,7% και 4,3%, και ανήλθαν σε 305€ και 344€ το 

Δεκέμβριο, αντίστοιχα.  

 

Η πιο έντονη μείωση των μισθών παρατηρείται στον τομέα των ακινήτων – 6,7% σε ετήσια 

βάση, ακολουθούμενη από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες -1,6% και αναψυχή και πολιτισμό, 

οριακή μείωση -0,3%. Σε όλους σχεδόν τους άλλους τομείς οι μισθοί αυξήθηκαν, με εξαίρεση 



τις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες, όπου παρέμειναν αμετάβλητοι σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος.    

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ. 

 

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε δείχνουν συνεχή 

αποπληθωριστική τάση, καθώς οι τιμές του Δεκεμβρίου 2020 ήταν 1,6% χαμηλότερες από 

τον Δεκέμβριο του 2019. Συνεπώς, οι μέσες τιμές του 2020 ήταν κατά 1% χαμηλότερες από 

το 2019.  

 

Η μείωση του Δεκεμβρίου οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των ενδυμάτων και 

υποδημάτων κατά περισσότερο από 10%, ακολουθούμενη από διψήφια μείωση των τιμών 

των μεταφορών, η οποία προκλήθηκε κυρίως από το μειωμένο κόστος χρήσης των 

οχημάτων. Αντίθετα, οι τιμές των νέων οχημάτων και των δημόσιων συγκοινωνιών 

αυξήθηκαν οριακά.  

 

Οι τιμές των επίπλων και των οικιακών συσκευών και συντήρησης μειώθηκαν κατά 2% το 

Δεκέμβριο.  Η μείωση αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από την αύξηση των τιμών των τροφίμων 

και ποτών κατά 0,6% και την αύξηση των τιμών του οινοπνεύματος και του καπνού κατά 

3,1% κυρίως λόγω των προσαρμογών των τιμών του καπνού και των τσιγάρων. Οι τιμές σε 

άλλους τομείς παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες ή κατέγραψαν οριακή αύξηση.    

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ Β-Ε. 

 

Συγκριτική επισκόπηση των μεταφερόμενων επιβατών κατά τη διάρκεια του 2019 και του 

2020 δείχνει μείωση του αριθμού των επιβατών που εξυπηρετήθηκαν σε αεροδρόμια στη Β-

Ε κατά 1.395.753 ή 72,71% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Β-Ε (BHDCA). 

 

Ο συνολικός αριθμός επιβατών που μεταφέρθηκαν και στα τέσσερα αεροδρόμια στη Β-Ε το 

2020 ήταν 523.839, εκ των οποίων 259.904 αφίξεις και 263.935 αναχωρήσεις. 

 

123.240 επιβάτες προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σεράγεβο και αναχώρησαν 

126.402, ήτοι συνολικά 249.642 ή 47,65% του συνολικού αριθμού. 669 προσγειώθηκαν στο 

Μόσταρ και 725 αναχώρησαν, δηλαδή συνολικά 1.394 επιβάτες ή 0,27%, ενώ 115.351 

προσγειώθηκαν στην Τούζλα και 113.548 αναχώρησαν, ήτοι συνολικά 228.899 επιβάτες ή 



43.70% του συνόλου και 20.644 προσγειώθηκαν στη Μπάνια Λούκα, και 23.260 

αναχώρησαν, ήτοι συνολικά 43.904 επιβάτες ή 8,38% του συνόλου. 

 

Το συνολικό φορτίο που μεταφέρθηκε αεροπορικώς ανήλθε σε 2.413 τόνους, εκ των οποίων 

887 τόνοι φορτώθηκαν και 1.526 τόνοι εκφορτώθηκαν. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. 

 

Στο έδαφος της Ομοσπονδίας της Β-Ε 1.042.264 τόνοι προϊόντων πετρελαίου εισήχθησαν 

πέρυσι, δηλαδή περίπου 15,38% λιγότεροι από το 2019, όταν εισήχθησαν 1.231.692 τόνοι, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εμπορίου. 

 

Τα περισσότερα προϊόντα πετρελαίου εισήχθησαν από την Κροατία – 568.913 τόνοι ήτοι 

54,59% του συνόλου, ακολουθούμενη από τη Σερβία με 219.615 τόνους ή 21,07%, και την 

Ιταλία με 196.203 τόνους ή 18,82%. 

 

Ανάλογα με το είδος των παραγώγων, εισήχθησαν 419.277 τόνοι Eurodiesel, 74.259 τόνοι 

βενζίνης BMB-95, 9.940 τόνοι υγροποιημένου πετρελαίου, 19.849 τόνοι ελαφρού πετρελαίου 

θέρμανσης, 42.152 τόνοι υγροποιημένου πετρελαίου και 10.175 τόνοι πετρελαίου.  

 

Συνολικά 54.438 τόνοι προϊόντων πετρελαίου εισήχθησαν από προμηθευτές από την RS 

πέρυσι, έναντι 30.796 τόνων το 2019. Τα περισσότερα παράγωγα πετρελαίου 

προμηθεύτηκαν από τον Όμιλο Optima από τη Μπάνια Λούκα, 38.096 τόνοι, ενώ άλλες 

ποσότητες παραγώγων πετρελαίου προμηθεύτηκαν από τις εταιρείες Petrol από το Šamac, 

την Super Petrol από τη Μπάνια Λούκα και την Oda από το Doboj. Οι μεγαλύτεροι 

εισαγωγείς προϊόντων πετρελαίου στην FBiH είναι οι εταιρείες Holdina, G-petrol και Petrol 

BH του Σεράγεβο και η Hifa από το Tešanj. 

 

 

 

   

 

 

 

 


