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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Προοπτικές οικονομίας σ  την   Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας οικονομικών αναλύσεων “Fitch Solutions” (θυγατρικής
του  διεθνούς  οίκου  χρηματοπιστωτικής  αξιολόγησης  “Fitch Ratings),  ο  ρυθμός
οικονομικής ανάπτυξης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα διαμορφωθεί, για το 2021,
στο 3% και για το 2022 στο 3,5%, με την οικονομία της χώρας να ανακάμπτει σημαντικά
σε σχέση με το 2020 όταν, κυρίως εξαιτίας της πανδημίας του  COVID-19, σημείωσε
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του -4,3%. Η αναθέρμανση της οικονομίας
θα  βασιστεί  κυρίως  στην  εγχώρια  και  στην  εξωτερική  ζήτηση.  Ο  δείκτης  τιμών
καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,5% για το 2021 και να μειωθεί σε 1,8%
το 2022. Εντούτοις, ο χαμηλός ρυθμός εμβολιασμού του πληθυσμού σε συνδυασμό με
την καθυστέρηση υπογραφής νέας συμφωνίας με το ΔΝΤ, εγκυμονεί κινδύνους για την
ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου. 

Πιο  αναλυτικά,  κύριος  μοχλός  οικονομικής  ανάκαμψης  θα  είναι  η  ιδιωτική
κατανάλωση,  η οποία άρχισε να ενισχύεται  αμέσως μόλις ήρθησαν τα περιοριστικά
μέτρα  κατά  της  πανδημίας.  Το  καταναλωτικό  κοινό  επιστρέφει  σταδιακά  στις
καταναλωτικές του συνήθειες και η αύξηση των αποδοχών (από 3% τον Ιανουάριο τ.έ.,
σε  5%  τον  Απρίλιο)  ενισχύει  περαιτέρω  την  αγοραστική  του  δύναμη.  Επίσης,  το
εξωτερικό εμπόριο της χώρας φαίνεται να ανακάμπτει. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι
κατά το α΄ τρίμηνο 2021 οι  εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ οι
εισαγωγές, αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9%. Οι οικονομικοί αναλυτές της “Fitch Solutions”
αναμένουν ενίσχυση της ευνοϊκής αυτής τάσης, με τις εξαγωγές να αυξάνονται  κατά
12% και τις εισαγωγές κατά 8,5% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Υπενθυμίζεται, ότι το
2020 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16,6% και οι εισαγωγές κατά 14,3%. Την ανοδική
πορεία των εξαγωγών της χώρας θα ενισχύσει η ζήτηση από το εξωτερικό, κυρίως από
τις παραδοσιακές αγορές της ΒκΕ, Γερμανία, Κροατία και Σερβία (που απορροφούν το
40% των εξαγωγών της ΒκΕ). Πράγματι,  η αύξηση του ΑΕΠ στις χώρες αυτές, κατά
3,7%, 5% και 5,4% αντίστοιχα, αναμένεται  να δημιουργήσει  αυξημένη ζήτηση για τα
προϊόντα  της  ΒκΕ.  Πάντως,  ο  τομέας  παροχής  υπηρεσιών  (κυρίως  τουριστικές



υπηρεσίες), παρά τις όποιες θετικές ενδείξεις, θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα
της  προ-COVID περιόδου,  δεδομένου  ότι  παραμένει  ισχυρή  η  αβεβαιότητα  για  την
εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες μεταλλάξεις του ιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι έλλειμμα
του  Ισοζυγίου  Τρεχουσών  Συναλλαγών της  ΒκΕ,  παρέμεινε  σε  σχετικά  χαμηλά
επίπεδα το 2020 (3,2% του ΑΕΠ), γεγονός που αποδίδεται  στη μεγάλη μείωση των
εισαγωγών. Οι αναλυτές της “Fitch Solutions” εκτιμούν ότι  σταδιακά,  το έλλειμμα θα
διευρυνθεί, καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης και κατανάλωσης, θα οδηγήσει σε
αύξηση των εισαγωγών. Για το 2021, εκτιμάται ότι το έλλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγών
θα διαμορφωθεί σε 3,7% του ΑΕΠ, για να αυξηθεί σε 4,0% το 2025, σε 5,0% το 2029
και  σε  5,3%  το  2030.  Παρόμοια  πορεία  θα  ακολουθήσει  και  το  έλλειμμα  του
Εμπορικού Ισοζυγίου, που από 3,2% το 2020 θα αγγίξει το 3,3 το 2022, το 3,7% το
2024, το 3,9% το 2025, το 4,6% το 2028 και το 5,0% το 2030.

Ταυτόχρονα,  σύμφωνα  με  τα  πλέον  πρόσφατα  δημοσιευμένα  στοιχεία,  πρέπει  να
επισημανθεί και η αρνητική επενδυτική θέση της ΒκΕ (42,6% του ΑΕΠ το 2019, αν και
βελτιωμένη  σε  σχέση  με  το  44,6%  του  2018),  που  καθιστά  τη  χώρα  ευάλωτη  σε
εξωτερικούς  παράγοντες.  Σε  συνδυασμό  με  τους  πολιτικούς  κινδύνους  και  τις
επιπτώσεις  της  πανδημίας,  ο  κίνδυνος  διαφυγής  κεφαλαίων  στο  εξωτερικό  είναι
υπαρκτός  και  έντονος.  Κατά  συνέπεια,  η  αρνητική  επενδυτική  θέση της  ΒκΕ και  το
διαχρονικό  έλλειμμα  στο  Ισοζύγιο  Τρεχουσών  Συναλλαγών της,  επιδεινώνουν  την
εξάρτησή  της  από  εξωτερική  χρηματοδότηση.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Κεντρικής
Τράπεζας, τον Δεκέμβριο 2020, το εξωτερικό κρατικό χρέος άγγιξε τα 8,7 δισεκ. ΒΑΜ,
αυξημένο κατά 7,4% σε σχέση με το 2019. Υπό αυτές τις συνθήκες, η χρηματοδότηση
από  το  εξωτερικό,  αν  και  παρουσιάζει  κινδύνους,  κρίνεται  αναγκαία.  Όμως,  όπως
τονίζουν  οι  αναλυτές,   εάν  ο  δανεισμός  προέλθει  κυρίως  από  ιδρύματα  όπως  η
Παγκόσμια  Τράπεζα,  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  κλπ.,  τότε  ο  κίνδυνος
πιθανής αστάθειας για τη χώρα μειώνεται στο ελάχιστο. 

Ο ετήσιος  πληθωρισμός δεν  αναμένεται  να αυξηθεί  σημαντικά  τα  επόμενα χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι η ύφεση
της παγκόσμιας οικονομίας συμπίεσε αρκετά τις πληθωριστικές τάσεις. Ο πληθωρισμός
στην ΒκΕ θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να επηρεάζεται κυρίως από εξωγενείς
παράγοντες  όπως  οι  διεθνείς  τιμές  εμπορευμάτων,  όμως,  σύμφωνα  με  την  “Fitch
Solutions”,  την  επόμενη  δεκαετία  δεν  θα  ξεπεράσει  το  2,2%.  Επισημαίνεται  ότι
πρωταρχικός  στόχος  της  Κεντρικής  Τράπεζας  της  ΒκΕ  είναι  η  διατήρηση  της
νομισματικής  σταθερότητας  στη  βάση  της  Συμφωνίας  του  1997  (κλείδωμα
συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αρχικά  με  το  Γερμανικό  Μάρκο  και  στη  συνέχεια  με  το
Ευρώ). Η Τράπεζα, έχει, συνεπώς, περιορισμένες δυνατότητες άσκησης νομισματικής
πολιτικής  για  τον  έλεγχο  τυχόν  εγχώριων  πληθωριστικών  πιέσεων.  Η  νομισματική
πολιτική, στην ουσία, ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο εισαγόμενος
πληθωρισμός εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία του Ευρώ.  

Η δημοσιονομική θέση της ΒκΕ τα τελευταία χρόνια έχει  βελτιωθεί σημαντικά, όμως,
εξαιτίας της πανδημίας, ο προϋπολογισμός της χώρας το 2020 έγινε ελλειμματικός.
Σύμφωνα με την έκθεση της “Fitch Solutions”, το έλλειμμα θα παραμείνει και τα επόμενα
χρόνια,  όμως  θα  είναι  διαχειρίσιμο  και  θα  βαίνει  μειούμενο.  Πάντως,  σε  κάθε



περίπτωση, θα πρέπει  να καλύπτεται  από εξωτερική δανειοδότηση,  με συνέπεια  να
περιορίζεται  η δυνατότητα της χώρας για οικονομική μεγέθυνση,  μέσω της άσκησης
δημοσιονομικής πολιτικής. Στην περίπτωση, εξάλλου, που η χρηματοδότηση από το
εξωτερικό  καθυστερήσει,  ή  ακόμη  χειρότερα  περιοριστεί,  θα  πληγεί  η  δυνατότητα
υλοποίησης δημοσίων επενδύσεων. Σημειώνεται, ότι εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης,
η χώρα έχει  περιορισμένη πρόσβαση στις  διεθνείς  χρηματοπιστωτικές  αγορές  και  η
μόνη  πηγή  δανειοδότησης  παραμένουν  οι  πολυμερείς  οργανισμοί  και  τα  φίλα
προσκείμενα προς την ΒκΕ κράτη. Οι προβλέψεις της “Fitch Solutions” για την πορεία
των  δημοσιονομικών  εσόδων  κατά  την  επόμενη  δεκαετία,  είναι  ότι  αυτά  θα
ακολουθήσουν  ανοδική  πορεία.  Το  2021  εκτιμάται  ότι  τα  δημοσιονομικά  έσοδα  θα
ανέλθουν σε 14,4 δισεκ. ΒΑΜ, για να αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και να
αγγίξουν τα 18,8 δισεκ. ΒΑΜ το 2030. Εντούτοις, αυξητική πορεία θα ακολουθήσουν και
οι δαπάνες του προϋπολογισμού, οι οποίες θα υπερβαίνουν τα έσοδα, δημιουργώντας
έλλειμμα. Το 2021 οι δαπάνες εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 16 δισεκ. ΒΑΜ, για να
φτάσουν  τα  20  δισεκ.  ΒΑΜ  το  2030.  Συνεπώς,  το  έλλειμμα  του  κρατικού
προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

Πορεία Προϋπολογισμού 2021-2030

(σε δισεκ. ΒΑΜ) 202
1

202
2

202
3

2024 2025 2026 2027 2028 2029 203
0

Έσοδα 14,4 14,9 15,3 15,8 16,3 16,7 17,2 17,8 18,3 18,3

Δαπάνες 16,0 16,5 16,8 17,3 17,7 18,1 18,6 19,1 19,5 20,0

Ισοζύγιο (% του
ΑΕΠ)

-4,5 -4,4 -3,9 -3,6 -3,3 -3,1 -2,8 -2,6 -2,3 -2,1

  

Σημαντικός  παράγοντας  σταθερότητας  για  την  οικονομία  της  ΒκΕ,  αποτελεί  το
καθεστώς  σύνδεσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  με  το  Ευρώ.  Η  Επιτροπή
Συναλλάγματος  και  η  Κεντρική  Τράπεζα της  χώρας λειτουργούν ως σημαντικότατος
εθνικός θεσμός και δημιουργούν προϋποθέσεις για εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της
εγχώριας οικονομίας, παρά τις πολιτικές δυσλειτουργίες του κυβερνητικού μηχανισμού.
Παράλληλα,  το  τραπεζικό  σύστημα  της  χώρας  αντιμετώπισε  ικανοποιητικά  την
παγκόσμια κρίση και συνεισέφερε στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η εν γένει οικονομική
δραστηριότητα στάθηκε σχετικά αλώβητη, στηριζόμενη στην ιδιωτική κατανάλωση και,
τα τελευταία χρόνια, στις επενδύσεις υποδομών. Όμως, η χώρα, υπολείπεται σημαντικά
ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ανεπαρκές δίκτυο μεταφορών, οι
ελλείψεις στις υποδομές, το μικρό μέγεθος του εργατικού δυναμικού, το μικρό μέγεθος
της  αγοράς,  το  κατακερματισμένο  σύστημα  διακυβέρνησης,  η  πολυπλοκότητα  του
διοικητικού μηχανισμού, το αδύναμο κράτος δικαίου και οι χλιαρές διμερείς σχέσεις της
ΒκΕ  με  τα  γειτονικά  της  κράτη,  δεν  δημιουργούν  τις  καλύτερες  προϋποθέσεις  για
επιχειρηματική  δραστηριότητα.  Εντούτοις,  η  χώρα  προσφέρει  ένα  σχετικά  ανοιχτό
επενδυτικό περιβάλλον,  χωρίς  περιορισμούς για τις  άμεσες  ξένες  επενδύσεις  και  με



χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή. Ενδεχομένως, αυξημένες ροές κονδυλίων από
την Παγκόσμια Τράπεζα,  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και  την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα  Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης,  να  ενισχύσουν  την  ρευστότητα  και  τις
επενδύσεις υποδομών. Η πιθανή δανειακή συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
θα ενισχύσει περαιτέρω τις δημόσιες επενδύσεις της χώρας. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός
προσανατολισμός  της  ΒκΕ,  παρά  τις  όποιες  καθυστερήσεις,  ενδεχομένως  να
λειτουργήσει  θετικά προς την κατεύθυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.  Τέλος, ο
τουρισμός  μπορεί  να  αναδειχθεί,  μακροχρόνια,  σε  κινητήριο  μοχλό  οικονομικής
ανάπτυξης για τη χώρα. 

Μακροοικονομικές προβλέψεις “Fitch Solutions” 2021-2030

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ονομαστικό
ΑΕΠ (σε δισεκ.

€)
16,1 16,8 17,8 19,1 20,4 21,6 22,5 23,7 24,7 25,7

ΑΕΠ (% ετήσια
μεταβολή)

3,0 3,5 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Κατά κεφαλήν
ΑΕΠ (σε € )

4.930 5.170 5.504 5.912 6.346 6.758 7.087 7.496 7.852 8.227

Ανεργία (% επί
εργατικού

δυναμικού)
38,0 38,0 37,5 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

Εμπορικό
Ισοζύγιο (σε

δισεκ. $)
-3,0 -3,2 -3,3 -3,.5 -3,8 -4,0 -4,2 -4,4 -4,6 -4,8

Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών
(% επί ΑΕΠ)

-3,7 -3,6 -3,5 -3,7 -4,0 -4,2 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3

Ισοζύγιο
Προϋπολογισμ

ού (% επί
ΑΕΠ)

-4,5 -4,4 -3,9 -3,6 -3,3 -3,1 -2,8 -2,6 -2,3 -2,1


