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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Οικονομική έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Σύμφωνα με την πρόσφατη Τακτική Οικονομική Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ΒκΕ) πρόκειται να αντιμετωπίσει
νέες οικονομικές προκλήσεις, παρά την, κατά γενική ομολογία, επιτυχή αντιμετώπιση της
κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Η ανάκαμψη της οικονομίας της ΒκΕ,
με ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 7,1% για το 2021 και σημαντική αύξηση των εξαγωγών,
αλλά και της ιδιωτικής κατανάλωσης, δε συνεχίστηκε και το 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις
φέρνουν  το  ρυθμό  οικονομικής  ανάπτυξης  στο  2,7%  δεδομένου  ότι  ο  πόλεμος  στην
Ουκρανία δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπορικά εμπόδια και πίεσε προς τα άνω τις τιμές
των  τροφίμων  και  της  ενέργειας,  σε  πρωτοφανή  για  τη  χώρα,  επίπεδα.  Αντίστοιχα
μειωμένος, στο 3,1%, εκτιμάται ότι θα είναι για το 2022 και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στο
σύνολο  των  χωρών  των  Δυτικών  Βαλκανίων.  Οι  νέες  προκλήσεις  που  καλείται  να
αντιμετωπίσει η οικονομία της ΒκΕ, είναι η κατακόρυφη αύξηση των ενεργειακών πόρων, η
αύξηση των τιμών των τροφίμων, ο υψηλός πληθωρισμός και η μείωση της εμπορικής και
επενδυτικής δραστηριότητας.  Η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία,  θα επιδεινώσει
περαιτέρω  την  κατάσταση  και  θα  περιορίσει  τα  ήδη  στενά  δημοσιονομικά  περιθώρια
ελιγμών  της  χώρας.  Σύμφωνα  με  οικονομικούς  αναλυτές,  η  οικονομική  κρίση  θα
επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την μεγαλύτερη μεταπολεμική πολιτική κρίση που
διέρχεται  η  χώρα.  Καθίσταται  σαφές  ότι,  οι  απαραίτητες  δομικές  μεταρρυθμίσεις  και
δημοσιονομικές αναπροσαρμογές, ώστε αφενός να ενισχυθεί η ανάπτυξη και αφετέρου να
αντισταθμιστούν οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες και το κόστος τροφίμων, είναι ζωτικής
σημασίας για τη χώρα. Εντούτοις, η πολιτική κρίση, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των
πολιτικών δυνάμεων του τόπου, οι κυρώσεις της ΕΕ με αναστολή χρηματοδότησης έργων
στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας της ΕΕ, οι επικείμενες εθνικές εκλογές και οι
εθνοτικές  διαφορές,  δεν  αφήνουν  πολλά  περιθώρια  αισιοδοξίας.  Η  έκθεση  της  ΠΤ,
καταλήγει ότι, δεν μπορεί να επέλθει βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς δομικές μεταρρυθμίσεις για
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς αύξηση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς επενδύσεις
σε ανθρώπινο κεφάλαιο και χωρίς βελτίωση της διακυβέρνησης της χώρας.


