
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΕΡΑΓΕΒΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σεράγεβο, Σεπτέμβριος 2022

Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Πληθωρισμός και φόβος για ελλείψεις τροφίμων στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη     

Με την αύξηση των τιμών στην ΒκΕ να συνεχίζεται και την αδυναμία των νοικοκυριών,
ειδικά  αυτά  των  χαμηλότερων  εισοδημάτων,  να  ανταπεξέλθουν  στο  αυξημένο  κόστος
διαβίωσης, νέα στοιχεία διαμορφώνουν ακόμα πιο ζοφερή την πραγματικότητα. Σύμφωνα
με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
οι  τιμές  καταναλωτού  το  καλοκαίρι  του  2022  αυξήθηκαν  κατά  17,6% σε  σχέση  με  το
καλοκαίρι του 2021. Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, τη
διαταραχή  των  εμπορικών  συναλλαγών,  την  ενεργειακή  κρίση  και  την  ενδεχόμενη
επισιτιστική, αυξάνονται οι φόβοι στην ΒκΕ για πιθανά γενικευμένα κρούσματα πείνας του
πληθυσμού.  Αναφέρουμε  ενδεικτικά  ότι  η  τιμή  πετρελαίου  κίνησης  έχει  αυξηθεί  κατά
60,93% σε σχέση με το καλοκαίρι  του 2021 και  οι  τιμές της αμόλυβδης βενζίνης κατά
49,78%.  Σε  σύγκριση  με  τις  γειτονικές  χώρες,  οι  τιμές  καυσίμων  στην  ΒκΕ  είναι
υψηλότερες  από τις  Σλοβενία,  Μαυροβούνιο  και  Βόρεια  Μακεδονία,  αλλά χαμηλότερες
από τις Σερβία, Αλβανία και Κροατία. 

Η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και η διακοπή της ομαλής ροής του εμπορίου
σιτηρών εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία,  συμπαρέσυραν σε αύξηση τις τιμές του
άρτου  και  των  προϊόντων  αρτοποιίας.  Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  Ομοσπονδίας
Ανεξάρτητων Εμπορικών Ενώσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, οι αυξήσεις των τιμών
στα  βασικά  αγαθά  θα  συνεχιστούν,  με  αποτέλεσμα  τα  περιορισμένα  εισοδήματα  των
νοικοκυριών να μην επαρκούν για τη διαβίωση των πολιτών. Σημειώνεται ότι η αυτονομία
της ΒκΕ σε σιτάρι  είναι  ελάχιστη,  δεδομένου ότι  80% των αναγκών της καλύπτεται  με
εισαγωγές. Η απουσία αποθεμάτων τροφίμων, η κατά 23% αύξηση διεθνώς της τιμής του
σίτου,  η  κατακόρυφη  αύξηση  του  μεταφορικού  κόστους  (το  κόστος  μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίου από την Κίνα κοστίζει 9.000 δολ. ΗΠΑ, σε σύγκριση με $800 που
κόστιζε  πέρσι),  θα  οδηγήσουν  νομοτελειακά  (το  αργότερο  μέχρι  τέλος  του  έτους)  σε
ελλείψεις  βασικών  αγροτικών  προϊόντων  τροφίμων  και  σε  υπέρογκες  τιμές  λιανικής
πώλησης όσων τέτοιων προϊόντων παραμείνουν διαθέσιμα στην αγορά.


