
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ MAΪΟΥ 2019. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ Β-Ε. 

 

Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019, ο μέσος όρος των μηνιαίων 

καθαρών αποδοχών ανά εργαζόμενο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανερχόταν σε 905 

BAM, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν σε 900 BAM. Οι μέσες μηνιαίες 

καθαρές αποδοχές αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε 

σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1,95 ΒΑΜ. 

 

Για το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ανά απασχολούμενο σε 

νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 1.394 BAM και το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σε 

1.388 BAM, ήτοι αυξημένες κατά 0,5%. 

 

Τον Μάρτιο του 2019, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών ανά 

απασχολούμενο σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε ανήλθε σε 1.397 BAM, που 

αντιπροσωπεύει ονομαστική μείωση κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 

2018. 

 

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων 

αποδοχών για το Μάρτιο του 2019 ήταν ονομαστικά υψηλότερος κατά 3,4%, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικής της Β-Ε. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Β-Ε. 

 

Στα τέλη του 2018, το δημόσιο χρέος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανήλθε σε 11 

δισεκατομμύρια και 118 εκατομμύρια BAM, εκ των οποίων το εξωτερικό χρέος ήταν 8 

δισεκατομμύρια και 205 εκατομμύρια BAM ή 73,8%, ενώ το εσωτερικό χρέος ήταν 2 

δισεκατομμύρια και 913 εκατ. BAM ή 26,2%. Ισοτιμία νομίσματος 1 ευρώ = 1.95 

ΒΑΜ. 

 



"Το εσωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 241,4 εκατ. ΒΑΜ και το εξωτερικό χρέος 

αυξήθηκε κατά 352,4 εκατ. ΒΑΜ σε σύγκριση με το 2017", αναφέρθηκε σε πρόσφατη 

ενημερωτική συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών της Β-Ε. 

 

Στο συνολικό δημόσιο χρέος, η Ομοσπονδία της Β-Ε συμμετέχει με 52,16%, η 

Republika Srpska με 46,71%, τα ιδρύματα της Β-Ε με 0,66% και η Περιφέρεια με 

0,47%. Το μερίδιο του δημόσιου χρέους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το 2018 ήταν 32,9%. 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα - η IDA και η IBRD έχουν μερίδιο 33,51% του εξωτερικού 

χρέους, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 22,94%, ο Όμιλος των Πιστωτών του 

Παρισιού 7,78%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 6,70% και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 5,05%. 

 

Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της Β-Ε ανήλθε σε 976,43 εκατομμύρια BAM 

το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων για κεφάλαιο είναι 839,53 εκατομμύρια BAM και 

τόκοι 136,9 εκατομμυρίων BAM. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ. 

 

Συμφωνία για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Α1 Poprikusee-Zenica (Donja 

Gracanica), Vranduk – Ponirak, υπογράφηκε την Τετάρτη στο Μόσταρ, στην έδρα 

του Οργανισμού Αυτοκινητοδρόμων της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

 

Το προαναφερθέν τμήμα της εθνικής οδού θα κατασκευαστεί από την κοινοπραξία 

Αζερμπαϊτζάν-Ερζεγοβίνης Azvirt L.L.C και την Herring από τον Siroki Brijeg. Οι 

συμβάσεις υπογράφηκαν από τους διευθυντές Ahmet Murat Turkoglu και Mario 

Bevanda και από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αυτοκινητοδρόμων  Adnan 

Terzic, παρουσία του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών Denis Lasic. 

 

Το συνολικό κόστος κατασκευής της εθνικής οδού Vranduk – Ponirak αναμένεται να 

ανέλθει σε 76.592.799,03 ευρώ και τα κεφάλαια παρέχονται μέσω του Διεθνούς 

Ταμείου Ανάπτυξης του OPEC (OFID). 



Το αναφερθέν τμήμα της Poprikusa - Zenica (Donja Gracanica), το οποίο συνεχίζει 

προς το βόρειο τμήμα του Nemila - Vranduk και στα νότια προς την υποδιαίρεση του 

Ponirak – Vraca είναι μήκους 5,3 χλμ και θα κατασκευαστεί με τοίχους στήριξης, δύο 

γέφυρες, τρεις οδογέφυρες και μια σήραγγα. Η εκτιμώμενη περίοδος κατασκευής 

είναι 24 μήνες και η κατασκευή πρέπει να ξεκινήσει εντός 30 ημερών. 

 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΣΝΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. 

 

Η αξία των ολοκληρωμένων έργων κατασκευαστικών εταιρειών από τη Β-Ε στο 

εξωτερικό, για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ανήλθε σε 24.199.000 BAM, ήτοι περίπου 

12,1 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 2,4% χαμηλότερη από το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Από τη συνολική αξία των ολοκληρωμένων έργων κατά το πρώτο τρίμηνο, περίπου 

11,23 εκατομμύρια BAM ή 46,4% των έργων αφορά κτίρια υψηλών κατασκευών και 

περίπου 12,96 εκατομμύρια BAM ή 53,6% έργα πολιτικού μηχανικού. 

 

Από τις συνολικές κατασκευαστικές εργασίες στο εξωτερικό, οι περισσότερες είναι 

στη Γερμανία 29,5%, στο Μαυροβούνιο 24,8%, στην Κροατία 18,1%, στην Σερβία 

13,6% και στην Σουηδία 7,3%. 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε. 

 

Έχοντας πρόσφατα λάβει άδεια για την εξαγωγή κοτόπουλων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Β-Ε έλαβε άλλη μία έγκριση, πρόσφατα, για την εξαγωγή προϊόντων 

κρέατος πουλερικών, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου 

και Οικονομικών Σχέσεων κ. Μίρκο Σάροβιτς.. 

 

Ο κ. Σάροβιτς δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα επιχειρήσεις του κλάδου 

που θα μπορούν να πραγματοποιούν εξαγωγές υψηλής ποιότητας προϊόντων . 

 

 



 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΤΟ. 

 

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, μαζί με 14 χώρες της περιοχής του Δούναβη, συμμετείχαν 

στην ανάπτυξη του προγράμματος «ΧΩΡΙΣ πρότυπα για τους ΓΤΟ» για την περιοχή 

του Δούναβη και είναι η πρώτη χώρα που υιοθετεί εθνικές κατευθυντήριες γραμμές 

για τους ΓΤΟ. 

 

Τον Απρίλιο του 2019, η Β-Ε έγινε η πρώτη χώρα στην περιοχή που πιστοποίησε και 

σήμανε τα προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας «ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΤΟ» 

και επιβεβαίωσε ότι ακολουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις παραγωγής. 

 

Η ετικέτα ποιότητας «Παραγόμενα χωρίς ΓΤΟ» εγγυάται ότι ολόκληρη η παραγωγική 

διαδικασία ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΓΤΟ για την περιοχή 

του Δούναβη, το οποίο είναι μοναδικό σήμα για ολόκληρη την περιοχή και είναι 

αποτέλεσμα πολλών ετών συνεργασίας της Ένωσης Σόγιας του Δούναβη , 14 

ευρωπαϊκών Υπουργείων Γεωργίας και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

 

Τα πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα χωρίς πιστοποίηση και επισήμανση ΓΤΟ στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Bingo 

(αυγά Bingo) και Bimal (φυτικό έλαιο). 

 

Το πρότυπο μη γενετικώς τροποποιημένων περιοχών της περιοχής του Δούναβη 

είναι το πρώτο περιφερειακά εναρμονισμένο πρότυπο ποιότητας μη GM για τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί τη βάση μιας νέας πιστοποίησης και 

επισήμανσης τροφίμων και ζωοτροφών με μοναδική ετικέτα ποιότητας «NON GMO 

Produced», που παρέχεται από την Donau Soja και κοινή σε όλες τις αγορές της 

περιοχής. 

 

Τα πρότυπα παραγωγής και επιθεώρησης αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη των 15 

Υπουργείων Γεωργίας στην περιοχή του Δούναβη, του Οργανισμού Διεθνούς 

Συνεργασίας της Γερμανίας (GIZ), του Αυστριακού Οργανισμού Ανάπτυξης (ADA) και 

των ηγετικών γερμανικών και αυστριακών ιδρυμάτων, όπως η γερμανική ένωση 



τροφίμων VLOG – Association, η αυστριακή πλατφόρμα για προϊόντα χωρίς 

τροποποιημένα τρόφιμα (ARGE Gentechnik-frei), η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 

Αυστρίας (UBA) και η οργάνωση Donau Soja. 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ. 

 

Διοργανώνεται στο Σαράγεβο, κατά την διάρκεια της περιόδου 23 – 25 Οκτωβρίου 

2019 Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού, που περιλαμβάνει Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και 

Διεθνή Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Catering. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διοργανωτών www.skenderija.ba και να 

επικοινωνούν με την υπεύθυνη κα Selimovic Dejana στο email 

dejana.s@skenderija.ba. 

 

 

 


