
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2020. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥ STANDARD AND POOR’S ΓΙΑ ΒΟΣΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

 

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης Standard and Poor's (S&P) δημοσίευσε μια 

εξαιρετική έκθεση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την οποία 

διεξάγει στις περισσότερες χώρες, λόγω της κρίσης που προκαλείται από την 

πανδημία του ιού COVID-19.  

 

Σε σύγκριση με την τακτική αξιολόγηση από τις αρχές Μαρτίου, η βαθμολογία «B» 

παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ οι προοπτικές αναθεωρήθηκαν από θετικές σε σταθερές. 

 

Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης της πανδημίας, καθώς και των προκλήσεων που 

θέτει για την υγεία, τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα στο περιβάλλον 

και τον κόσμο, η διατήρηση της ίδιας βαθμολογίας και των σχετικών προοπτικών 

σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναμένεται να 

συμβάλουν σημαντικά για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές αυτού του οργανισμού, η παγκόσμια πανδημία που 

προκαλείται από το COVID-19 θα επηρεάσει την οικονομία της ΒΗ άμεσα και μέσω 

των διαύλων εξωτερικού εμπορίου. Η S&P αναμένει ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2020 

θα μειωθεί κατά 5% και ότι οι δημοσιονομικές και εξωτερικές προοπτικές της BH θα 

επιδεινωθούν επίσης. Η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται το 2021. 

 

Η βαθμολογία θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί τους επόμενους 12 μήνες εάν η 

οικονομική ανάκαμψη είναι ισχυρότερη ή ταχύτερη από το αναμενόμενο, και εάν 

βελτιωθεί το κλίμα για τον καθορισμό των εσωτερικών πολιτικών. Κατά κύριο λόγο, 

θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν λιγότερες αντιπαραθέσεις και πιο συναφείς 

πολιτικές βασισμένες σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερη υποστήριξη για 

την οικονομική ανάπτυξη. 

 

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. 

 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σημείωσαν μικρή πτώση 

τους τρεις πρώτους μήνες του 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας της Β-Ε. Τον Μάρτιο του 2020, τα ακαθάριστα συναλλαγματικά 

αποθέματα ανήλθαν σε 12,46 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 6,38 δις ευρώ και 

ήταν 0,1% χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020, 

όταν ανήλθαν σε 12,59 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 6,45 δις ευρώ, τα 

συναλλαγματικά αποθέματα σημείωσαν πτώση περίπου 1%. 

 

«Δεν θα επιτρέψουμε τη χρήση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής 

Τράπεζας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για φορολογικούς σκοπούς, καθώς αυτό θα 

θέσει σε κίνδυνο το χαρτοφυλάκιο συναλλάγματος και θα απειλήσει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσαν πηγές της Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην επιστολή προθέσεων που απέστειλε η Β-Ε στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία τονίζεται επίσης ότι το δάνειο των 330 

εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των δαπανών του τομέα της 

υγείας και τη χρηματοδότηση μέτρων οικονομικής σταθεροποίησης. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. 

 

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν τον Μάρτιο ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας, αλλά δεν υπήρξε μαζική απόσυρση, βάσει στοιχείων από την Κεντρική 

Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

 

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν σε 13,09 δισεκατομμύρια BAM τον Μάρτιο, 

ήτοι περίπου 6,71 δις ευρώ και σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ήταν 

13,34 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 6,84 δις ευρώ, μειώθηκαν κατά περίπου 

300 εκατομμύρια BAM ή περίπου 2,3%. 

Μια μικρότερη εκροή καταθέσεων, περίπου 50 εκατομμύρια BAM ή 1,3%, 

πραγματοποιήθηκε με μη χρηματοοικονομικές ιδιωτικές εταιρείες. Οι συνολικές 

καταθέσεις ιδιωτικών εταιρειών ήταν 3,88 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 1,99 



δις ευρώ στα τέλη Μαρτίου και 3,93 δισεκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 2,01 δις 

ευρώ τον προηγούμενο μήνα.. 

 

Οι συνολικές καταθέσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είχαν αξία 23,60 δισ. BAM τον 

Μάρτιο, ήτοι περίπου 12,1 εκατ. ευρώ και είναι περίπου 1,5% χαμηλότερες από τον 

Φεβρουάριο. 

 

Μέχρι την πτώση του Μαρτίου, η αύξηση των καταθέσεων ήταν εξαιρετικά υψηλή. Το 

δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας της Β-Ε ανέφερε ότι, είχε καταγραφεί ρυθμός 

ανάπτυξης 9,67% σε ετήσιο επίπεδο. 

 

Όσον αφορά τη νομισματική διάρθρωση, οι καταθέσεις νοικοκυριών στο τοπικό 

νόμισμα ανήλθαν σε 5,52 δισεκατομμύρια ΒΑΜ, ήτοι περίπου 2,83 εκατ. ευρώ, 

42,8% του συνόλου, ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από ότι πριν από 

6 χρόνια, όταν το μερίδιο των καταθέσεων στο τοπικό νόμισμα ήταν 38%. Οι 

καταθέσεις σε ευρώ ανήλθαν σε 6,74 δισεκατομμύρια KM, ήτοι περίπου 3,45 εκατ. 

ευρώ, 52,2% του συνόλου, ενώ οι καταθέσεις σε άλλα ξένα νομίσματα ανήλθαν σε 

638 εκατομμύρια KM, ήτοι περίπου  327 εκατ. ευρώ, ή 5% του συνόλου. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΏΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 

Οι εξαγωγές τροφίμων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας και είναι μία από τις λίγες δραστηριότητες που κατέγραψαν θετική 

αντίδραση κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, η Β-Ε εξήγαγε τρόφιμα και ζώντα ζώα αξίας 

196,5 εκατομμυρίων BAM, ήτοι περίπου 100,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 

19,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με την 

Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Η μεγαλύτερη αύξηση τους τελευταίους τέσσερις μήνες ήταν η εξαγωγή καφέ, 

τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών κατά 44,5% σε 12,7 εκατομμύρια BAM, ήτοι 

περίπου 6,51 εκατ. ευρώ. Υψηλή ανάπτυξη σημειώθηκε από την εγχώρια βιομηχανία 

ελαιοτριβείων και αρτοποιίας και οι εξαγωγές δημητριακών και προϊόντων 



δημητριακών παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι 35,7%, και είχαν 

συνολική αξία για τέσσερις μήνες 30,9 εκατ. BAM, ήτοι περίπου 15,8 εκατ. ευρώ. 

 

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές κρέατος και προϊόντων κρέατος, 

σαν αποτέλεσμα των ανανεωμένων εξαγωγών νωπού και διατηρημένου με απλή 

ψύξη κρέατος στην Τουρκία. Οι εξαγωγές είναι σχεδόν 2,5 φορές υψηλότερες από 

πέρυσι και σε τέσσερις μήνες φέτος προσέγγισαν την αξία των 34,9 εκατομμυρίων 

BAM, ήτοι περίπου 17,9 εκατ. ευρώ.  

 

Η σημαντικότερη κατηγορία στις εξαγωγές τροφίμων είναι η εξαγωγή φρούτων και 

λαχανικών, η οποία είχε αξία 49,7 εκατομμύρια BAM, ήτοι περίπου 25,5 εκατ. ευρώ. 

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώθηκε αύξηση 2,2%. 

 

Η μεγαλύτερη μείωση της περιόδου που παρατηρήθηκε σημειώθηκε στη ζάχαρη - οι 

εξαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 50% και ανήλθαν σε μόλις 2,7 εκατομμύρια BAM, 

ήτοι περίπου 1,4 εκατ. ευρώ. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Ο συνολικός, εποχικά προσαρμοσμένος, κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Μάρτιο, μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση με τον 

Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον Οργανισμό Στατιστικής της Β-Ε. 

 

Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο τροφίμων (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, σε σταθερές τιμές, τον 

Μάρτιο του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών καταγράφηκε στο εμπόριο προϊόντων διατροφής 

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

κύκλου εργασιών κατά 19%, σύμφωνα με τον Οργανισμό Στατιστικής της Β-Ε. 

 



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 τιμες, μειώθηκε κατά 

7,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019. Ο κύκλος εργασιών στα τρόφιμα 

αυξήθηκε κατά 10,8%, ενώ ο κύκλος εργασιών στα μη διατροφικά προϊόντα μειώθηκε 

κατά 11,5%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΣΘΩΝ. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, ανά απασχολούμενο 

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

περίπου 751 ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον 

Δεκέμβριο του 2019. 

 

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

τον Μάρτιο 2020 ήταν κατά 5% υψηλότερες. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, οι μέσες μηνιαίες καταβαλλόμενες καθαρές αποδοχές, ανά 

απασχολούμενο άτομο 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 για το 

Μάρτιο 2020 ήταν, ονομαστικά, κατά 4,8% υψηλότερες. 

 


