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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Πληθωρισμός και Εξωτερικό Εμπόριο στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία,  της Στατιστικής  Υπηρεσίας της ΒκΕ, ο  πληθωρισμός
συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ενισχυόμενος και τροφοδοτούμενος από εξωτερικούς
παράγοντες και κυρίως, όπως φαίνεται από στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας,
από τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η ΒκΕ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022,
σημειώθηκε αύξηση της αξίας των εισαγωγών από την Ρωσία (η οποία αποδίδεται στις
πληθωριστικές τάσεις και στην αύξηση των τιμών ενέργειας) και ταυτόχρονη αύξηση της
αξίας των εξαγωγών προς την Ουκρανία. Πιο αναλυτικά, τους πρώτους εννέα μήνες του
2022, η αξία εισαγωγών από Ρωσία άγγιξε τα €170 εκ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση
43,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2021 (€93,1 εκ.). 
Όμως, είναι χαρακτηριστικό ότι, σε όρους ποσοτήτων (όχι σε όρους αξίας), η αύξηση των
εισαγωγών από την Ρωσία ήταν μόλις 4,95%. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αποδώσει
την  αύξηση  της  αξίας  εισαγωγών  στον  πληθωρισμό  και  στην  αύξηση  της  τιμής  της
ενέργειας,  δεδομένου  ότι  τα  ενεργειακά  προϊόντα  αποτελούν  το  92%  των  συνολικών
εισαγωγών από την Ρωσία (αξίας €151,5 εκ.). Για την υπό εξέταση περίοδο, οι εξαγωγές
της  ΒκΕ  στην  Ουκρανία  άγγιξαν  τα  €5,7  εκ.  (7.500  τον.)  αυξημένες  σε  σχέση  με  το
εννεάμηνο  2021  όπου  δεν  ξεπέρασαν  τα  €3,5  εκ.  (1.500  τον.).  Οι  εισαγωγές  από
Ουκρανία, έχουν επηρεαστεί επίσης από την αύξηση των τιμών, αφού αυξήθηκαν σε αξία
αλλά  μειώθηκαν  σε  όγκο.  Πιο  αναλυτικά  και  για  την  περίοδο  Ιαν-Σεπ.  2022,  η  αξία
εισαγωγών  από  Ουκρανία  άγγιξε  τα  €19  εκ.  αυξημένη  κατά  €2  εκ.  σε  σχέση  με  την
αντίστοιχη περίοδο του 2021. Όμως, επισημαίνεται ότι, ο όγκος συναλλαγών το εννεάμηνο
του 2022 εμφανίζεται αρκετά μειωμένος, κατά 4,4 εκ. τόνους, σε σχέση με το 2021. Τα
σημαντικότερα  εισαγόμενα από την  Ουκρανία προϊόντα,  είναι  ηλιόσποροι  και  ηλιέλαιο,
συνολικής αξίας €613,5 εκ. που αποτελούν το 39% του συνόλου των εισαγωγών της ΒκΕ
από την Ουκρανία. 


