
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ. 

 

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 22 

Ιουνίου του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 517.597, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Φορολογική 

διοίκηση. 

 

Από την αρχή της πανδημίας, ο χαμηλότερος αριθμός απασχολούμενων ατόμων 

καταγράφηκε στις 5 Μαΐου του τρέχοντος έτους στην Ομοσπονδία της Β-Ε σε 507.607. Εν τω 

μεταξύ, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε στις 22 Ιουνίου 2020, κατά 9.990. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

ανήλθε σε 398.504, σύμφωνα με τον Οργανισμό Στατιστικής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

Εάν πάρουμε το 2018 ως έτος βάσης (2018 = 100) και συγκρίνουμε τον Μάρτιο 2020 με τον 

ίδιο μήνα του 2019, θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,3 

μονάδες δείκτη ή, σε απόλυτους όρους, ο αριθμός των ατόμων που έχουν εγγραφεί ως 

άνεργοι μειώθηκαν κατά 24.915. 

 

Εάν συγκρίνουμε τους εγγεγραμμένους άνεργους με τη δομή προσόντων, θα 

παρατηρήσουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων είναι εξαιρετικά ειδικευμένοι και 

ειδικευμένοι κατά 127.618, ακολουθούμενοι από εκείνους με δίπλωμα γυμνασίου κατά 

113.220 και ανειδίκευτους κατά 109.972. 

 

Ο χαμηλότερος αριθμός ανέργων είναι εκείνοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 6.634, 

ακολουθούμενοι από τους ημι-ειδικευμένους κατά 7.096. 

 

Το μερίδιο του γυναικείου πληθυσμού σε εγγεγραμμένους άνεργους ανήλθε στο 56,9% ή σε 

απόλυτους όρους 227.106 γυναίκες. 

 

Στον γυναικείο πληθυσμό, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων είναι εκείνες με δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση κατά 72.322, έπειτα εκείνες που δεν ειδικεύονται κατά 64.140 και εκείνες με 

υψηλά προσόντα και ειδικευμένα προσόντα κατά 58.974. 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

Η συνολική, εποχικά προσαρμοσμένη, βιομηχανική παραγωγή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον 

Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, αυξήθηκε κατά 2,0%. Σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2019, η βιομηχανική παραγωγή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μειώθηκε κατά 

15,9%. 

 

Τον Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 

αυξήθηκε κατά 41,6%, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 14,8%, η παραγωγή 

καταναλωτικών μη διαρκών αγαθών κατά 9,8%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών 

μειώθηκε κατά 3,0% και η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 8,0%. 

 

Τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, η παραγωγή ενέργειας 

μειώθηκε κατά 10,7%, η παραγωγή καταναλωτικών μη διαρκών αγαθών κατά 14,4%, η 

παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 16,9%, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών κατά 

18,9% και η παραγωγή καταναλωτικών διαρκών αγαθών κατά 44,1%. 

 

Τον Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, η βιομηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε στο τμήμα μεταλλεία και λατομεία κατά 2,7%, ενώ στο τμήμα παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος και φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 16,4% και στο τμήμα μεταποίηση μειώθηκε κατά 

18,5%. 

 

Κατανεμημένη κατά τμήματα δραστηριοτήτων (οι τιμές υπολογίζονται από εποχικά 

προσαρμοσμένους δείκτες) τον Μάιο 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020, η υψηλότερη 

αύξηση καταγράφεται στο τμήμα 12 - Κατασκευή προϊόντων καπνού (πάνω από 300,0%) και 

στο τμήμα 31 - Κατασκευή επίπλων (51,9 %). Η μεγαλύτερη μείωση της βιομηχανικής 

παραγωγής σημειώθηκε στο τμήμα 21 - Κατασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων (26,6%) και στο τμήμα 24 - Κατασκευή βασικών 

μετάλλων (21,4%). 

 

Κατανεμημένα κατά τμήματα δραστηριοτήτων (τα ποσοστά υπολογίζονται από 

προσαρμοσμένους ημερολογιακούς δείκτες) τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2019, η υψηλότερη αύξηση καταγράφεται στα ακόλουθα τμήματα: 12 - Κατασκευή 

προϊόντων καπνού (79,3%) και 26 - Κατασκευή υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 

προϊόντα (47,1%). Η μεγαλύτερη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής σημειώθηκε στο 

τμήμα 30 - Κατασκευή άλλου εξοπλισμού μεταφορών (58,4%) και στο τμήμα 24 - Κατασκευή 

βασικών μετάλλων (55,0%). 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 

 

Οι τιμές καταναλωτή στην Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τον Μάιο του τρέχοντος έτους 

ήταν κατά μέσο όρο 0,8% χαμηλότερες από ό, τι τον προηγούμενο μήνα. Σημειώθηκε 

αύξηση στις κατηγορίες ένδυσης και υποδημάτων κατά 2,2% και  εκπαίδευσης κατά 0,1%. 

 

Οι τιμές ήταν χαμηλότερες στις κατηγορίες, μεταφορών κατά 4,1%, στέγασης, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας κατά 1,4%, επίπλων, 

οικιακών συσκευών και καθαριότητας 1,1%, τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 

0,4% και υγείας 0,2% Τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, οι τιμές ήταν 

χαμηλότερες κατά 2,1% (ετήσιος αποπληθωρισμός). 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Απρίλιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, ανά άτομο σε απασχόληση, 

σε νομικά πρόσωπα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανήλθαν σε 1,454 BAM, ήτοι περίπου 745 

ευρώ, ποσό το οποίο παρουσιάζει ονομαστική μείωση 1,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 

του 2019, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

 

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

2020 ήταν κατά 2,9% υψηλότερες, σε ονομαστικές τιμές. 

 

Τον Απρίλιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές, ανά άτομο που εργάζεται σε 

νομικά πρόσωπα στη Β-Ε, ανήλθαν σε 942 BAM, ήτοι περίπου 483 ευρώ, ποσό το οποίο 

παρουσιάζει ονομαστική μείωση 0,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. 

 

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές τον Απρίλιο 2020 

ήταν κατά 2,9% υψηλότερες, σε ονομαστικές τιμές. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές ανά άτομο σε απασχόληση 

σε νομικά πρόσωπα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανήλθαν σε 1,466 BAM, ήτοι περίπου 752 

ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019. 

 

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές τον Μάρτιο 2020 

ήταν κατά 5% υψηλότερες, σε ονομαστικές τιμές. Τον Μάρτιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες 

καθαρές αποδοχές, ανά άτομο σε απασχόληση σε νομικά πρόσωπα στη Β-Ε, ανήλθαν σε 



950 BAM, ήτοι περίπου 487 ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 0,1% σε σύγκριση με 

τον Δεκέμβριο του 2019. 

 

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, οι μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές τον Μάρτιο 2020 

ήταν κατά 4,8% υψηλότερες, σε ονομαστικές τιμές. 

 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ. 

 

Το ά τετράμηνο του 2020 η αξία των πωληθέντων δημητριακών μειώθηκε κατά 32,4%, των 

τεύτλων κατά 13,9%, των λαχανικών κατά 13,1% , των φρούτων κατά 1,6%, των πουλερικών 

κατά 5,1%, των προϊόντων ζώων κατά 6,6%, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Η αξία 

των πωλήσεων των λοιπών αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε σε ποσοστό 16,5%. 

 
Ο συνολικός εποχικά προσαρμοσμένος κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη τον Μάρτιο, εξεταζόμενος σε τρέχουσες τιμές, μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση 

με τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Β-Ε. 

 

Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο προϊόντων διατροφής (τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού) 

αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ στο εμπόριο μη διατροφικών προϊόντων μειώθηκε κατά 16,5%. 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη Β-Ε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, 

σε σταθερές τιμές, μειώθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Αύξηση 

σημειώθηκε στο εμπόριο προϊόντων διατροφής κατά 1,9%, ενώ στο εμπόριο μη διατροφικών 

προϊόντων σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 19%. 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη Β-Ε, που παρατηρήθηκε, σε τρέχουσες 

τιμές, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 6,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 

προηγούμενου έτους. 

 

Ο κύκλος εργασιών στα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 11,7%, ενώ ο κύκλος εργασιών στα μη 

διατροφικά προϊόντα μειώθηκε κατά 9,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγούμενου 

έτους. 

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου, σε σταθερές τιμές, μειώθηκε κατά 7,7% σε 

σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019. Ο κύκλος εργασιών στα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 10,8%, 

ενώ στα μη διατροφικά προϊόντα μειώθηκε κατά 11,5%. 

 


