
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 7 

δισεκατομμύρια 820 εκατομμύρια BAM, δηλαδή κατά 10,4% υψηλότερες από ό, τι την 

ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 12 δισεκατομμύρια 674 

εκατομμύρια BAM, δηλαδή 8,2% αυξημένες, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

περασμένου έτους. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 61,7% και το 

εξωτερικό εμπόριο του ελλείμματος αγαθών ανερχόταν σε 4 δισεκατομμύρια 854 

εκατομμύρια ΚΜ, ήτοι περίπου 2,4 δις ευρώ. 

 

Οι εξαγωγές προς χώρες της CEFTA ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 251 εκατομμύρια 

BAM, δηλαδή κατά 9,1% υψηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 1 δισεκατομμύριο 526 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 4,1% 

υψηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ήταν 82%. 

 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 5 δισεκατομμύρια 733 εκατομμύρια 

BAM, δηλαδή 12,4% υψηλότερες από ό, τι την ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια 614 εκατομμύρια BAM, δηλαδή 6,7% 

υψηλότερες. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 75,3%. 

(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε) 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε. 

 

Τέσσερις παραγωγοί πουλερικών της Β-Ε έλαβαν το πιστοποιητικό εξαγωγής στην 

αγορά της ΕΕ: "Madi", "Ovako", "Brovis" και "Agreks". 

 

Αναμένεται ότι οι διοικητικές προετοιμασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα και οι πρώτες 

ποσότητες κρέατος θα παραδοθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 



ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ. 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης Μίρκο Σάροβιτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου ακύρωσε 

τα προστατευτικά μέτρα προς την Β-Ε για εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων. 

 

Η απόφαση για την ακύρωση των μέτρων έχει μεγάλη σημασία για τη βιομηχανία 

γαλακτοκομικών προϊόντων στη Β-Ε, επειδή η αγορά του Κοσσυφοπεδίου είναι μία 

από τις σημαντικότερες αγορές εξαγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.. 

 

"Ο τελωνειακός φόρος κατά την εξαγωγή γάλακτος δεν επιβαρύνει πλέον τους 

εξαγωγείς μας", τόνισε ο Šarovic, εξηγώντας ότι η ακύρωση των προηγούμενων 

αμφισβητούμενων μέτρων από την Πρίστινα είναι αποτέλεσμα κοινών 

δραστηριοτήτων των χωρών της CEFTA και υπουργικής συνάντησης που 

πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG. 

 

Η Διαχειριστική Αρχή, ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της 

Κροατίας, πληροφορεί ότι έχει ανοίξει η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 

Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA Κροατίας-Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης-Μαυροβουνίου 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλωσορίζει τους 

υποψήφιους αιτούντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού 

συστήματος παρακολούθησης (eMS) έως τις 20 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00. 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: 

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας και της 

κοινωνικής πρόνοιας. την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, τη βελτίωση 

της πρόληψης των κινδύνων και την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης · Συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού και διατήρηση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 



Το ποσό που διατίθεται για τη 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 

25.966.626,00 ευρώ, εκ των οποίων 22.579.675,00 ευρώ αντιπροσωπεύουν 

συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και 3.386.951,00 ευρώ αντιπροσωπεύουν εθνική 

συγχρηματοδότηση. 

 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για το πακέτο αίτησης για τη 2η πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων μπορούν να βρεθούν εδώ. 

http://europa.ba/?p=59180 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ E.B.R.D. 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την χορήγηση 

δύο δανείων προς την ΒκΕ. 

 

Το πρώτο δάνειο, ύψους 15 εκ. ευρώ χορηγείται στην επιχείρηση διανομής 

ηλεκτρισμού ZEDP Bijeljina για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών και την βελτίωση 

του συστήματος χαμηλής και μεσαίας τάσης. 

 

Περίπου 7,5 εκ. ευρώ χορηγούνται από το Ειδικό Ταμείο Πράσινης Ενέργειας που 

διαχειρίζεται η EBRD και συμμετέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα της TAIWAN. 

 

Το δεύτερο δάνειο, ύψους 180 εκ. ευρώ χορηγείται για την κατασκευή τμήματος 

μήκους 15,8 χιλ. του οδικού άξονα Vc και αποτελεί τμήμα δανείου 700 εκ. ευρώ για 

δημιουργία οδικών υποδομών. 

 

Το δάνειο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου 

Δυτικών Βαλκανίων ( WBIF ) που αναμένεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2018. 

 

Ο  οδικός άξονας Vc είναι τμήμα του 5ου Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου, συνολικού 

μήκος 700 χιλ., που πρόκειται να συνδέσει την Ουγγαρία και την Κροατία με την ΒκΕ 

και την Αδριατική.  

 



Η EBRD αποτελεί σημαντικό επενδυτή στην ΒκΕ και έχει επενδύσει 2,1 δις ευρώ για 

την χρηματοδότηση 150 προγραμμάτων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΟΣΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

 

Η επιχείρηση παραγωγής αλουμινίου Aluminij ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα και ζήτησε την επείγουσα χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για 

να συνεχίσει την λειτουργία της. 

 

Η επιχείρηση, λειτουργούσα στην πόλη του Μόσταρ, απασχολεί 10.000 

εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβολή 

δασμών, λόγω της εμπορικής διαμάχης Η.Π.Α και Ε.Ε και από την σημαντική αύξηση 

τιμής των πρώτων υλών που προμηθεύεται από την Ρωσία. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής κάλεσε την Κυβέρνηση που κατέχει το 44% του μετοχικού 

κεφαλαίου να καλύψει τις ζημίες, ανερχόμενες σε 2,7 δις ευρώ, για να αποφευχθούν 

κλεισίματα με πολύ σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση. 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ TREBINJE. 

 

Η νέα οικονομική ζώνη της πόλης Trebinje προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία 

να υλοποιήσουν σημαντικά έργα. 

 

"Η οικονομική ζώνη New Trebinje καλύπτει περίπου 460 εκτάρια γης αφιερωμένα σε 

νέες επενδύσεις. Η γη αυτή, λόγω της θέσης της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή περιεχομένων αφιερωμένων στην ελίτ του τουρισμού. Ένα καζίνο 

περίπου 70 εκταρίων και ξενοδοχεία σε έκταση περίπου 360 εκταρίων σχεδιάζονται. 

Αυτό που είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η περιοχή αποτελεί μια καλή 

βάση για την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου γκολφ περίπου 30 εκταρίων ", 

δήλωσε η διοίκηση της πόλης. 

 

Η ανάπτυξη της οικονομικής ζώνης "New Trebinje" αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε 

επέκταση της πόλης, νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 

περιοχή. 



 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SARAJEVO HALAL FAIR. 

 

Πραγματοποιήθηκαν στο Σαράγεβο τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης HALAL FAIR 

με ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή halal, συμβατή με τα ισλαμικά πρότυπα. 

 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Bosna Bank International (BBI), 

βασικού χορηγού της εκδήλωσης, ο οποίος επεσήμανε ότι η βιομηχανία halal είναι ο 

ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος των καταναλωτών στον κόσμο. 

 

"Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά halal έχει 1.6 

δισεκατομμύρια καταναλωτές. Η αγορά τροφίμων Halal έχει επεκταθεί σε ταξίδια, 

μόδα, οικονομία, καλλυντικά, "δήλωσε ο κ. Bukvic. 

 

Πρόσθεσε ότι η αγορά halal φτάνει και στους μη μουσουλμάνους καταναλωτές, οι 

οποίοι συνδέουν το φαγητό με τον ηθικό καταναλωτισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. 

 

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της έκθεσης, 91 εκθέτες από 14 χώρες θα 

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ποτών, 

φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, τα οποία παράγονται σύμφωνα με τον 

ισλαμικό νόμο, χωρίς την παρουσία χοιρινού, αλκοόλ ή ιχνών αίματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε, Ντένις Σιζίντντ, δήλωσε ότι η 

αγορά halal το 2016 ανερχόταν σε 5,73 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 

υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της Β-Ε σε αυτή τη μεγάλη αγορά. 

 

"Υπάρχουν περισσότερες από 85 εταιρείες με πιστοποιητικό halal στη Β-Ε, ενώ στην 

περιοχή υπάρχουν πάνω από 120, προσφέροντας περισσότερα από 4.500 προϊόντα 

και υπηρεσίες", σημειώνει ο Zvizdic. 

 

Ο ιδρυτής της έκθεσης Sarajevo Halal Fair, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας 

Mahathir Mohamad, απευθύνθηκε στο κοινό μέσω βίντεο κλήσης από τη Νέα Υόρκη, 

εκφράζοντας τις ελπίδες του ότι η Έκθεση θα γίνει η μεγαλύτερη του είδους στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 



 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Μια επερχόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 29 

Σεπτεμβρίου, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Σαράγιεβο, 

καταδεικνύει την, ανεπαρκώς εκτιμώμενη, ανάπτυξη των ισλαμικών 

χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων στα Βαλκάνια. 

 

Το 8ο Παγκόσμιο Βραβείο Ισλαμικής Οικονομίας θα διοργανωθεί στην πόλη και θα 

απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε περισσότερες από 50 κατηγορίες, όπως ο 

«Ισλαμικός Τραπεζίτης της Χρονιάς» και η «Ισλαμική Οικονομική Προσωπικότητα της 

Χρονιάς». 

 

Μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων 

τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα από 

τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 

 

Η πρώτη και μέχρι στιγμής μόνη πλήρης ισλαμική τράπεζα της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης, η Bosna Bank International (BBI), ξεκίνησε το 2000 με την υποστήριξη 

της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Η BBI, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο του 

Σεράγεβο καθιέρωσαν το 2016 τον πρώτο χρηματιστηριακό δείκτη Shariah και 

επιδιώκουν ανάπτυξη συνεργασιών με ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

χώρες όπως η Τουρκία, η Μαλαισία, το Πακιστάν και άλλες της Μέσης Ανατολής. 

 

Κατά την διάρκεια του 2017, τα ισλαμικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία στη 

χώρα αντιστοιχούν περίπου στο 18% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 


