
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 
 
Το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β-Ε) ενέκρινε την ανάλυση 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης το 2018, όπου 

αναφέρεται ότι υπήρξε αύξηση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου και των 

εξαγωγών. 

 

Η συνολική αξία του εξωτερικού εμπορίου στην Β-Ε το 2018 ήταν 31,17 δισ. ΒΑΜ, εκ 

των οποίων η αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων ήταν 11,9 δισ. ΒΑΜ και τα 

εισαγόμενα αγαθά ήταν 19,27 δισ. ΒΑΜ, ώστε καταγράφηκε έλλειμμα εξωτερικού 

εμπορίου 7,37 δισ. ΒΑΜ. Ισοτιμία 1 Ευρώ = 1,96 ΒΑΜ. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο κύριος εταίρος του εξωτερικού 

εμπορίου, καλύπτοντας το 65,3% του συνολικού όγκου των ανταλλαγών 

εμπορευμάτων, ακολουθούν οι χώρες της CEFTA με 13,7%, ενώ τριτες χώρες 

αντιπροσωπεύουν το 21%. 

 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το συνολικό εμπόριο βασικών προϊόντων με 

την Ε.Ε αυξήθηκε κατά 7,4%.. 

 

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 73% των συνολικών εξαγωγών της Β-

Ε το 2018 και αυξήθηκαν κατά 10,3% ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 

5,3% και κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε κατά 3,5% το 2018. 

 

Το εμπορικό έλλειμμα με τις χώρες της ΕΕ μειώθηκε κατά 7,1%. 

 

Η Β-Ε εξήγαγε κυρίως στη Γερμανία (1,74 δισεκατομμύρια BAM), την Ιταλία (1,35 

δισεκατομμύρια BAM), τη Σερβία (1,25 δισεκατομμύρια BAM), τη Σλοβενία (1,06 

δισεκατομμύρια BAM), την Αυστρία BAM) και την Τουρκία (323,22 εκατομμύρια 

BAM). 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1 

δισεκατομμύριο 781 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 1,8% χαμηλότερες από την ίδια 

περίοδο του 2018, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια 838 εκατομμύρια 

BAM, δηλαδή 6% υψηλότερες. Ισοτιμία 1 ευρώ = 1,96 ΒΑΜ. 

 

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 62,8% και το έλλειμμα του 

εξωτερικού εμπορίου αγαθών ανήλθε σε 1 δισεκατομμύριο 56 εκατομμύρια BAM. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 264 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 

κατά 2,5% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 319 εκατομμύρια BAM, ήτοι 4,2% υψηλότερες από ό, τι την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 374 εκατομμύρια 

BAM, ήτοι 1,2% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 736 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 6,2% υψηλότερες. Η 

κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε σε 79,2%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 
 
Τον Ιανουάριο του 2019 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Β-Ε ανήλθε σε 

433.438. 

 

Αν πάρουμε το 2017 ως έτος βάσης (2017 = 100) και συγκρίνουμε τον Ιανουάριο του 

2019 με τον ίδιο μήνα του 2018, θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ανέργων 

μειώθηκε κατά 8,2% ή, σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

ανέργων μειώθηκε κατά 42.103. 

 

Αν συγκρίνουμε τους εγγεγραμμένους ανέργους με βάση τις κατηγορίες προσόντων, 

θα παρατηρήσουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων είναι εξειδικευμένοι και 

ειδικευμένοι κατά 141.095, ακολουθούμενοι από ανειδίκευτους 122.160 και από 

πτυχιούχους γυμνασίου κατά 118.675, αναφέρει ο Οργανισμός Στατιστικής της Β-Ε. 



 

Ο χαμηλότερος αριθμός ανέργων είναι εκείνοι με ανώτατη εκπαίδευση 6.668, 

ακολουθούμενοι από αποφοίτους Πανεπιστημίων 36.707 (συμπεριλαμβανομένων 

διδακτορικών και μεταπτυχιακών). 

 

Το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού σε ανέργους ανήλθε σε 55,8% ή σε 

απόλυτους αριθμούς 241.941. 

 

Στον γυναικείο πληθυσμό, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων είναι με μέση εκπαίδευση 

κατά 76.815, ανειδίκευτες 67.834 και με υψηλά προσόντα και εξειδίκευση 63.579 

γυναίκες. 

 

Τον Ιανουάριο του 2019, ο αριθμός των μισθωτών στην Β-Ε ανερχόταν σε 823.455, 

εκ των οποίων 353.914 γυναίκες. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018, ο αριθμός 

των μισθωτών αυξήθηκε κατά 0,7% και ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών 

αυξήθηκε επίσης κατά 1,4%. 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με το 

Δεκέμβριο του 2018 μειώθηκε κατά 0,4% και ο αριθμός των ανέργων γυναικών 

μειώθηκε επίσης κατά 0,4% 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΙΝΑ. 
 
Το Κοινοβούλιο της ΒκΕ ενέκρινε την χορήγηση κρατικής εγγύησης για κινεζικό 

δάνειο προς υποβοήθηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Η Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού πρόκειται να εκσυγχρονίσει και επεκτείνει το εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα της Τούζλα, παρά την προειδοποίηση από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ενέργειας ότι παραβιάζει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ. 

 

Η Ενεργειακή Κοινότητα, όργανο που ιδρύθηκε από την ΕΕ για την επέκταση της 

ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης σε υποψήφια μέλη, δήλωσε ότι η έγκριση του 

δανείου θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Β-Ε θα πρέπει να επιστρέψει κάθε κρατική 

ενίσχυση που είχε αναλάβει για το έργο μόλις εισέλθει στην ΕΕ. 



 

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κάλεσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Β-Ε να 

επανεξετάσει την κρατική εγγύηση του δανείου και το κοινοβούλιο της αυτόνομης 

Βοσνιακής-Κροατικής Ομοσπονδίας να την απορρίψει. 

 

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την εγγύηση, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από την 

Περιφερειακή κυβέρνηση ότι είχε εγκρίνει μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε 

ζημίας στον προϋπολογισμό, σε περίπτωση που η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

αποτύχει να εξυπηρετήσει το δάνειο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 4G ΣΤΗΝ Β-Ε. 
 
Το Συμβούλιο των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, κατόπιν πρότασης της 

Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Επικοινωνιών, εξέδωσε απόφαση σχετικά με τις άδειες 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών μέσω κινητών συστημάτων 

διαδικτυακής πρόσβασης. 

 

Η απόφαση αυτή καθιστά δυνατή την εισαγωγή του δικτύου 4G στη Β-Ε και οι φορείς 

εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών δεσμεύονται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, 

οι οποίες περιλαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και κάλυψη της επικράτειας και των 

οδικών επικοινωνιών στη Β-Ε. 

 

Οι άδειες εκδίδονται από την Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών της Β-Ε και 

χορηγούνται σε υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών με άδεια 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για περίοδο 15 ετών. 

 

Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να καταβάλει συνολικά 17,5 εκατομμύρια 

BAM σε πέντε ίσες ετήσιες δόσεις από το 2019 και μετά. 

 

Αυτά τα κεφάλαια θα επικεντρωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια στην ανάπτυξη του 

τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών. 

 

 

 



 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ EBRD ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ. 
 
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και 

Ανασυγκρότησης που πρόκειται να διεξαχθεί στο Σαράγεβο, θα πραγματοποιηθεί 

στις 08/05/2019 Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν 

πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. 

 

Κατά την διάρκεια αυτού προβλέπονται παρουσιάσεις για επενδυτικές δυνατότητες 

στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές 

συναντήσεις. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να αναζητούν σχετικές 

αναλυτικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα www.ebrd.com/am και να επικοινωνούν με 

το Γραφείο μας για κάθε δυνατή περαιτέρω συνδρομή. 

 

 

 

 

 
 

http://www.ebrd.com/am�

