
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥ STANDARD AND POOR’S ΓΙΑ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΒΟΣΝΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Στις 30 Απριλίου 2020, ο Διεθνής οργανισμός αξιολόγησης Standard and Poor's 

(S&P) δημοσίευσε μια έκτακτη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την οποία διεξάγει στις περισσότερες χώρες, λόγω της κρίσης 

που προκαλείται από τον πανδημικό ιό COVID-19. Σε σύγκριση με την τακτική 

αξιολόγηση από τις αρχές Μαρτίου, διατηρήθηκε η βαθμολογία «B», 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 αξιολόγησης και οι αναφερόμενες προοπτικές 

σημαίνουν ότι, τα μέτρα που λαμβάνονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναμένεται να 

συμβάλουν σημαντικά για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

 

Σύμφωνα με αναλυτές αυτού του οργανισμού, η παγκόσμια πανδημία που 

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

των ροών του 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 την εφαρμογή εσωτερικών πολιτικών. Κατά κύριο λόγο, θα 

ήταν επιθυμητό να υπάρξουν λιγότερες αντιπαραθέσεις και πιο συναινετικές 

πολιτικές, βασισμένες σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερη υποστήριξη 

για την οικονομική ανάπτυξη. 

 

 



ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΑ. 

 

Ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, Staša Košarac, επικοινώνησε με τη Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στη Β-Ε, Manuela Naessl, 

σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κορανοϊού στην 

οικονομία της Β-Ε.  

 

Το επίκεντρο της σημερινής τηλεδιάσκεψης ήταν η υποστήριξη της ΕΤΑΑ για τον 

τουριστικό τομέα και την επιχειρηματικότητα, την ψηφιοποίηση και τη βοήθεια προς 

τις ΜΜΕ. Ο υπουργός Košarac είπε ότι για να συνεισφέρει στην ανάκαμψη της 

οικονομίας, σκοπεύει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της 

αγοράς εγχώριων προϊόντων και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

 

Ζητήθηκε από την ΕΤΑΑ να παράσχει πρόσθετα μέσα στήριξης για τις ΜΜΕ στη Β-Ε 

που ασχολούνται με το εμπόριο, τη γεωργία και ιδιαίτερα την παραγωγή τροφίμων, 

προκειμένου οι εταιρείες να ψηφιοποιήσουν το συντομότερο δυνατό και να γίνουν πιο 

παραγωγικές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. 

 

Η ΕΤΑΑ, μαζί με την ΕΕ, προετοιμάζουν πρόσθετα κεφάλαια τα οποία, σε 

συνεργασία με εμπορικές τράπεζες στη Β-Ε, θα τεθούν στη διάθεση τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, για τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής και 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κοροναϊού.  

 

Ο κ. Košarac τόνισε ότι η ΕΤΑΑ πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα εισαγωγής ενός 

πρόσθετου στοιχείου στα έργα υποδομής που έχουν προγραμματιστεί στη Β-Ε, με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι κορυφαίες τουριστικές δυνατότητες να χαρτογραφούνται σαφώς 

στις κύριες διαδρομές μέσω της Β-Ε και κατά συνέπεια οι ντόπιοι επισκέπτες και οι 

ξένοι τουρίστες να μπορούν μάθετε για όλα όσα έχει να προσφέρει η Β-Ε.  

 

Οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν εξετάσει τη δυνατότητα να βοηθήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν διανυκτερεύσεις σε εγχώριους 



τουριστικούς προορισμούς μέσω ενός προγράμματος κουπονιών. Ο κ. Košarac 

εξέφρασε την προθυμία του να διοργανώσει μια τηλεδιάσκεψη την προσεχή περίοδο, 

στην οποία να παρευρεθούν αντιπροσωπείες της ΕΤΑΑ, του UNDP, του USAID και 

άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιων υπουργών οντοτήτων και 

εκπροσώπων των τουριστικών οργανισμών στη Β-Ε για να λάβουν μέτρα στήριξης 

του τουριστικού τομέα. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, κατά μέσο όρο, σημειώθηκε μείωση του επιπέδου των τιμών 

0,1%., σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης. 

 

Ο δείκτης τιμών αυξήθηκε στις κατηγορίες, Τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών 

κατά 0,5%, Αλκοολούχων ποτών κατά 0,2%, Ρούχων και υποδημάτων κατά 1,1%, 

Επίπλων και οικιακών συσκευών κατά 0,3%, Επικοινωνιών κατά 0,2%. 

 

Χαμηλότερες τιμές, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρήθηκαν στις 

κατηγορίες Στέγασης, Ύδατος, Ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικού αερίου και άλλων 

καυσίμων κατά 0,4% και Μεταφορών κατά 1,9%. 

 

Η μέση ετήσια αύξηση τιμών καταγράφηκε στις κατηγορίες Τροφίμων και μη 

αλκοολούχων ποτών κατά 1,0%, Αλκοολούχων ποτών και καπνού κατά 5,5%, 

Στέγασης, Ύδατος, Ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικού αερίου και καυσίμων κατά 0,7%, 

Υγείας κατά 0 ,8%, Επικοινωνιών κατά 0,5%, Ψυχαγωγίας και πολιτισμού κατά 1,6%, 

Εκπαίδευσης κατά 0,1%, Εστιατορίων και ξενοδοχείων κατά 2,3%. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

 

Η συνολική, εποχικά προσαρμοσμένη, βιομηχανική παραγωγή στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη το Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε 

κατά 6,0%, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση 

με τον Μάρτιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 9,9%. 

 



Τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, η παραγωγή 

ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκε κατά 

4,8%, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτών μειώθηκε κατά 6,7%, η παραγωγή 

κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 12,2% και η παραγωγή καταναλωτικών 

αγαθών μειώθηκε κατά 22,1%. 

 

Το Μάρτιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, η παραγωγή ενέργειας 

μειώθηκε κατά 0,6%, η παραγωγή καταναλωτικών μη διαρκών αγαθών μειώθηκε 

κατά 10,6%, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκε κατά 11,7%, η παραγωγή 

κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 21,6% και η παραγωγή καταναλωτικών 

αγαθών μειώθηκε κατά 32,9%. 

 

Η μεγαλύτερη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο του 2020 σε 

σύγκριση με τον Φεβρουάριο σημειώθηκε στην κατηγορία 13 - Κατασκευή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (37,7%) και στην κατηγορία 26 - Κατασκευή 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (25,3%). 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΝΤΟΝΙΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

 

Το Καντόνι του Σεράγεβο, εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, κατέγραψε πτώση 

των εσόδων, η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια 

BAM, ήτοι περίπου 51,3 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους, δήλωσε o υπουργός 

Οικονομικών Jasmin Halebic. 

 

Σε συνέντευξη τύπου ο Halebic δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Καντονιού συζητά για 

την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος Ο προϋπολογισμός  

εγκρίθηκε στις αρχές Μαρτίου και η αναθεώρησή του είναι μια πρακτικά αναγκαστική 

απάντηση στην πανδημία του κοροναϊού και την προκαλούμενη οικονομική κρίση. 

 

Λόγω της μείωσης των εσόδων στο Καντόνι του Σεράγεβο, πρέπει να γίνουν 

περικοπές σε όλους σχεδόν τους τομείς, αλλά και σε φορείς και δημόσιες 

επιχειρήσεις. Πρόσθεσε ότι η εξισορρόπηση θα λάβει υπόψη τη μείωση των εσόδων, 

αλλά και τη βοήθεια της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

Η κύρια προτεραιότητα της αναθεώρησης είναι η στήριξη της οικονομίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο αριθμός των απασχολούμενων την τελευταία εβδομάδα έχει αυξηθεί κατά 

165 άτομα σε 63.194. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού δεν προβλέπει 

περικοπές στους μισθούς του δημόσιου τομέα, την εκπαίδευση, την υγεία και το 

Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τις κοινωνικές παροχές, ορισμένες από τις οποίες 

έχουν αυξηθεί. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. 

 

Ο Σύνδεσμος Μικροπιστωτικών Οργανισμών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (AMFI) 

ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί συνεχώς το έργο των μελών του, επικοινωνεί τακτικά 

με ρυθμιστικούς οργανισμούς και προς το παρόν δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά 

με τη χρέωση πρόσθετων επιτοκίων στους χρήστες μικροπιστώσεων. 

 

Ο Σύνδεσμος αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη με τις αποφάσεις των 

τραπεζικών οργανισμών FBiH και RS, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον του 

πελάτη και προκαλούν βλάβη σε ολόκληρο τον τομέα, δήλωσε η Πρόεδρος κα Zukić. 

 

Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι τις 24 Απριλίου του τρέχοντος έτους, 10.863 πελάτες 

προσεγγίστηκαν από οργανισμούς μικροπιστώσεων στη Β-Ε για να εφαρμόσουν 

ορισμένα από τα μέτρα αναβολής πληρωμών, ως μέτρο στήριξης για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

 

Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 8.008 αιτήματα πελατών, αντιπροσωπεύοντας 

περίπου το 74% όλων των αιτημάτων που ελήφθησαν, τα οποία υλοποιούνται σε 

καθημερινή και συνεχή βάση. 

 

Η AMFI υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις των τραπεζικών αρχών, οι 

μικροπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων 

της πανδημίας COVID 19, προσπαθώντας να προσεγγίσουν κάθε πελάτη ξεχωριστά, 

προκειμένου να βρουν τη βέλτιστη λύση για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες 



αποπληρωμής, αλλά και να παρέχουν υποστήριξη στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ρευστότητας των πελατών και των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να 

λειτουργούν σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

 

Οι οργανισμοί χορήγησης μικροπιστώσεων στη Β-Ε έχουν προσφέρει στους πελάτες 

τους τη δυνατότητα αναστολής σχετικά με την αποπληρωμή, τον 

επαναπρογραμματισμό και την αναχρηματοδότηση, με τη δυνατότητα περιόδων 

χάριτος και διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης επιτοκίων και παράτασης της 

περιόδου αποπληρωμής. 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΑΓΕΒΟ. 

 

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από την πανδημία κοραναϊού, το 

Χρηματιστήριο του Σεράγεβο (SASE) λειτουργεί ομαλά, με τη συνολική κίνηση να 

αυξάνεται το πρώτο τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντού κ. 

Kurbegovic 

 

Το SASX-10, ο δείκτης αναφοράς του Χρηματιστηρίου του Σεράγεβο, ο οποίος 

παρακολουθεί τις κινήσεις των 10 μεγαλύτερων εταιρειών στην εγχώρια αγορά, έχει 

χάσει το 16,18% της αξίας του από τις αρχές του έτους (από τις 28 Απριλίου 2020).  

 

Από την άλλη πλευρά, το SASX-FN, ο μόνος δείκτης SASE που δεν σταθμίζεται από 

την κεφαλαιοποίηση της αγοράς αλλά από τους θεμελιώδεις δείκτες απόδοσης των 

εταιρειών, έχει αυξηθεί 6,56% από τις αρχές του έτους. Το BIFX, ένας δείκτης που 

παρακολουθεί τις κινήσεις τιμών των επενδυτικών κεφαλαίων κλειστού τύπου 

(πρώην PIF), αυξήθηκε κατά +11,22%. Επίσης θετικός είναι ο δείκτης SASX-30, με 

άνοδο 1,5% 

 

Αν εξετάσουμε τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε στο SASE τους 

πρώτους 4 μήνες του τρέχοντος έτους, φτάνουμε σε ποσό που υπερβαίνει τα 85 

εκατ, ΒΑΜ, ήτοι περίπου 43,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο του 2019, ο κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε 76,9 εκατομμύρια ΚΜ, ήτοι περίπου 39,4 εκατ. ευρώ, άρα 

σημειώθηκε αύξηση 11,42% 

 


