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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία και τον
πληθωρισμό στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Σύμφωνα  με  συνέντευξη  στον  τύπο  του  επικεφαλής  του  εδώ  Γραφείου  του  Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου,  κ.  Andrew Jewell,  ο πληθωρισμός στην Βοσνία και  Ερζεγοβίνη

είναι  ο  υψηλότερος  μεταξύ  των  χωρών  των  Δυτικών  Βαλκανίων,  γεγονός  που  θα

προκαλέσει  επιβράδυνση  της  οικονομικής  ανάπτυξης  και  συνεπώς  οι  κυβερνήσεις  θα

πρέπει  να  περιορίσουν  τις  δημόσιες  δαπάνες,  διανέμοντας  ποσά  μόνο  σε  ευάλωτες

ομάδες του πληθυσμού και με απολύτως ορθολογικά κριτήρια. Συμπλήρωσε, ότι ο διεθνής

δανεισμός  από  τις  αγορές  θα  καταστεί  πολύ  ακριβός,  επηρεάζοντας,  ενδεχομένως,

περισσότερο την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ, οποία έχει δηλώσει ότι

μέρος των δαπανών της θα χρηματοδοτηθεί από εξωτερικό δανεισμό.

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ προέβλεψε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για το 2023 θα

κυμανθεί χαμηλότερα από το αναμενόμενο, γύρω στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι

πολύ υψηλότερος, περίπου 10,5% και θα επηρεάζει για πολύ καιρό την οικονομία της ΒκΕ.

Σημείωσε ότι δύο κλάδοι της οικονομίας τροφοδοτούν την άνοδο των τιμών στην ΒκΕ: α)

των τροφίμων και β) των μεταφορών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός

στην ΒκΕ είναι «εισαγόμενος». Συγκρίνοντας τις δύο Οντότητες που απαρτίζουν τη χώρα,

ο Jewell,  εκτίμησε ότι,  η Ομοσπονδία ΒκΕ θα έχει  δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2023,

αλλά η Σερβική  Δημοκρατία  της  ΒκΕ (RS),  έλλειμμα,  δεδομένου ότι  με  τις  πρόσφατες

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι δαπάνες της RS ήταν υψηλότερες από τα έσοδα.

Επιπλέον,  η  RS  θα  πρέπει  να  εξοφλήσει  ομόλογα  του  2018  καθώς  και  άλλα  χρέη.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, οι αυξημένες δαπάνες για το 2023 θα καλυφθούν

με δανεισμό ύψους €500 εκ., τα περισσότερα από τα οποία (€390 εκ.) θα προέλθουν από

τις ξένες αγορές. 

Δεδομένης  όμως  της  ρευστής  κατάστασης  στα  διεθνή  θέματα,  ο  δανεισμός  από  το

εξωτερικό  μπορεί  να  αποβεί  ιδιαίτερα  ασύμφορος  και  ο  κ.  Jewell  προτείνει  δανειακή

σύμβαση της ΒκΕ με το ΔΝΤ, το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει ευνοϊκότερους όρους.

Υπενθυμίζεται  ότι  το  ενδεχόμενο  νέας  δανειακής  σύμβασης  με  το  ΔΝΤ είχε  συζητηθεί

εκτενώς  πριν  τις  εθνικές  εκλογές.  Προς  το  παρόν  και  μέχρι  το  σχηματισμό  των

κυβερνήσεων,  το  ΔΝΤ τηρεί  στάση αναμονής και  στη  συνέχεια,  αφού συνεκτιμήσει  τις

προτεραιότητες των κυβερνήσεων, θα προχωρήσει  σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις

για νέο δανεισμό. Πάντως, ο Jewell, στη συνέντευξη που παραχώρησε, επανέλαβε την

πάγια  θέση  του  ΔΝΤ  εναντίον  της  μείωσης  του  ΦΠΑ (μέτρο  το  οποίο  θα  βοηθούσε,

ασφαλώς, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα της χώρας), αλλά που όμως θα μείωνε

τα έσοδα του κράτους και συνεπώς τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών του. 


