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I
Η Οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

 Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών και η αύξηση του πληθωρισμού  

Σύμφωνα με στοιχεία  της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης,  οι  τιμές καταναλωτή τον
Απρίλιο  τ.έ,  αυξήθηκαν  κατά  2,4%  σε  σχέση  με  τον  Μάρτιο  του  ιδίου  έτους,  ενώ  σε  ετήσια  βάση  ο
πληθωρισμός ανήλθε σε 13,2%. Αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν στα τρόφιμα και αναψυκτικά (5,6%), στις
μεταφορές (3,5%), στην ένδυση και υπόδηση (2,1%), στα έπιπλα και οικιακές συσκευές (1,3%), στην εστίαση
(1%),  στις  δαπάνες  αναψυχής  (0,8%),  στις  λοιπές  υπηρεσίες  (0,7%),  στις  τηλεπικοινωνίες  (0,4%),  στα
αλκοολούχα  ποτά  και  τον  καπνό  (0,2%)  και  στον  τομέα  υγείας  (0,2%).  Μείωση  τιμών  σημειώθηκε  στις
δαπάνες συντήρησης κατοικιών (2,4%).
Με  τον  πληθωρισμό  να  καλπάζει,  την  αγοραστική  δύναμη  να  μειώνεται  και  την  πολιτική  κρίση  να
κορυφώνεται  εν’  όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών,  οι διεθνείς  εξελίξεις  και  κυρίως η συνεχιζόμενη
πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, επιδεινώνουν το ήδη φορτισμένο περιβάλλον στη χώρα. Οι τιμές
καυσίμων τους τελευταίους μήνες, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αυξηθεί κατά 30-40%,
ενώ έντονοι είναι οι φόβοι και για επικείμενη επισιτιστική κρίση. 

 Στο 16,7% η ανεργία στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΒκΕ, το πρώτο τρίμηνο 2022, το συνολικό εργατικό
δυναμικό της χώρας υπολογίστηκε σε 1,388 εκ. Από αυτό, περίπου 1,157 εκ. (83,3%) απασχολούνται, ενώ
περίπου 231.000  (16,7%)  είναι  άνεργοι.  Σε  σχέση με  το  προηγούμενο  τρίμηνο,  σημειώθηκε  μείωση  της
απασχόλησης κατά 1,9% και αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 2,2%. Περίπου 1,499 εκ. παραμένουν
εκτός  του  εργατικού  δυναμικού  της  χώρας.  Για  την  υπό  εξέταση  περίοδο,  σημειώνεται  ότι  66,1%  των
απασχολούμενων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-49 ετών, 26,2% στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών,
6,2% μεταξύ 15-24 ετών και 1,4% στην ομάδα άνω των 65 ετών. Αντιστοίχως, 62,7% των ανέργων είναι
μεταξύ 25-49 ετών, 19,7% μεταξύ 50-64 ετών, 17,3% μεταξύ 15-24 ετών και 0,3% άνω των 65 ετών.

 Συνεχίζεται η αύξηση τιμών καυσίμων στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Η ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών καυσίμων στην ΒκΕ, εξαιτίας της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, συμπαρασύρει
σε άνοδο και  τις  τιμές των περισσότερων προϊόντων.  Τις  συνέπειες της αύξησης των τιμών,  υφίστανται
συνολικά οι πολίτες,  ενώ και  ο κλάδος της οικονομίας που πλήττεται  περισσότερο από την αύξηση στα
καύσιμα, είναι αυτός των μεταφορών. Μεταξύ άλλων, επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών εκφράζουν
φόβους για αναγκαστικές απολύσεις υπαλλήλων. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις σε
καύσιμα, όμως αδυνατούν να δεσμευθούν για το ύψος των τιμών. Αποταμιευτήρες καυσίμων δεν υπάρχουν
στην  Οντότητα  της  Ομοσπονδίας  της  ΒκΕ,  αφού  τα  τελευταία  30  χρόνια  η  χώρα  δεν  έχει  αυξήσει  τη
δυναμικότητα των αποθεμάτων της τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 7 εκ. λίτρα. Η έλλειψη αποθεμάτων
στερεί από τη χώρα τη δυνατότητα, μερική έστω, ελέγχου της ανόδου των τιμών. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με
δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ομοσπονδίας ΒκΕ, διερευνά τρόπους για την αύξηση των αποθεμάτων
στα 42 εκ. λίτρα, κατασκευάζοντας νέους αποταμιευτήρες, που όμως δεν θα είναι λειτουργικοί πριν το τέλος
του 2023. Τέλος, σημειώνουμε ότι τα καύσιμα αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τα οικονομικά της
χώρας, αφού 48% της λιανικής τιμής αυτών αποτελείται από φόρους και το υπόλοιπο 52 αποτελεί έσοδα των
πρατηριούχων. 
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IΙ
Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις

Α. Γενικές Ειδήσεις

 Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 87,7% στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Σύμφωνα  με  πρόσφατα  στοιχεία  της  Στατιστικής  Υπηρεσίας  της  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης,  το  πρώτο
τετράμηνο του 2022, εξήχθησαν από τη χώρα, προϊόντα αξίας €3,01 δισεκ., σημειώνοντας αύξηση 41,1% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Για την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές που πραγματοποίησε η ΒκΕ,
ανήλθαν σε €4,43 δισεκ., σημειώνοντας αύξηση 42,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το
εμπορικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στα €1,41 δισεκ. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές προς τις χώρες
της ΕΕ, άγγιξαν σε αξία τα €2,22 δισεκ. (αύξηση 40,3%) και οι εισαγωγές τα €2,5 δισεκ. (αύξηση 31,6%). Οι
εξαγωγές της ΒκΕ προς Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 27,2% αγγίζοντας τα €4 εκ., ενώ οι ελληνικές εξαγωγές
στην ΒκΕ αυξήθηκαν κατά 87,7%, ξεπερνώντας σε αξία τα 53,3 εκ. 
Τα  κυριότερα  εισαγόμενα  προϊόντα  στην  ΒκΕ,  αφορούν  τα  Τμήματα  V,  XV  και  XVI  της  Συνδυασμένης
Ονοματολογίας. Πιο αναλυτικά, η χώρα, κατά το πρώτο 4μηνο 2022 εισήγαγε προϊόντα αξίας €797,4 εκ. του
Τμήματος XV (Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από αυτά), σημειώνοντας αύξηση 87% σε σχέση με την
αντίστοιχη  περίοδο  του  2021  και  προϊόντα  αξίας  €669,1  εκ.  του  Τμήματος  V  (Ορυκτά  προϊόντα),
σημειώνοντας  αύξηση  98,7%.  Επίσης,  εισήγαγε  προϊόντα  του  Τμήματος  XVI  (Μηχανές  &  Συσκευές,
Ηλεκτρικό υλικό…) αξίας €545 (αύξηση 21,5%). Οι σημαντικότερες εξαγωγές της ΒκΕ αφορούν στις ίδιες
κατηγορίες προϊόντων, με τη μεγαλύτερη αξία (€735,8 εκ.) και αύξηση 80,2% να σημειώνεται στα προϊόντα
του Τμήματος XV. Ακολουθούν τα προϊόντα του Τμ. XVI, αξίας €407,8 εκ. (αύξηση 21,9%) και του Τμ. V, αξίας
€380,6 εκ. (αύξηση 70,7%).
Σημειώνεται  ότι  η  ανοδική  τάση του  διμερούς  εμπορίου  Ελλάδος-ΒκΕ,  και  κυρίως  η  αυξητική  τάση των
ελληνικών εξαγωγών, συνεχίζεται δυναμικά και το 2022. Υπενθυμίζεται ότι, το 2021, οι ελληνικές εξαγωγές
στην ΒκΕ, αυξήθηκαν κατά 61% ξεπερνώντας σε αξία τα €92,4 εκ. Αξίζει να επισημανθεί, ότι η αξία των
ελληνικών εξαγωγών  στην ΒκΕ κατά τους  4  πρώτους μήνες  του 2022,  έχει  ξεπεράσει  ήδη,  το  57% των
συνολικών  περσινών  εξαγωγών.  Αν  και  οι  προβλέψεις  είναι  εξαιρετικά  δύσκολες,  με  τον  πόλεμο  στην
Ουκρανία  να συνεχίζεται,  εκτιμούμε ότι  εφέτος,  οι  ελληνικές εξαγωγές  στην ΒκΕ θα κυμανθούν στα προ
πανδημίας επίπεδα. 

 Αύξηση τιμών φυσικού αερίου στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη   – Προοπτική συνεργασίας με Ελλάδα  

Η επικείμενη ενεργειακή κρίση, δημιουργεί αυξημένες ανησυχίες μετά την υιοθέτηση και του έκτου πακέτου
κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.  Η Βοσνία και  Ερζεγοβίνη εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία και
συνεπώς, οι συνέπειες από ενδεχόμενη διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου θα είναι δυσβάσταχτες
για  την  εύθραυστη  οικονομία  της  ΒκΕ.  Και  ναι  μεν  η  χώρα  αναζητά  εναλλακτικές  πηγές  προμήθειας
ενέργειας, μεταξύ των οποίων διερευνάται και η δυνατότητα προμήθειας LNG από τον τερματικό σταθμό της
Αλεξανδρούπολης, όμως επί του παρόντος δεν υπάρχει άμεση λύση και το συμβόλαιο μεταξύ της κρατικής
εταιρείας ενέργειας της ΒκΕ, «Energoinvest» και της Ρωσικής «Gazprom» για τον καθορισμό της τιμής του
φυσικού αερίου, λήγει τον Ιούνιο. Τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις της χώρας, φοβούνται ότι οι
νέες τιμές της «Gazprom», οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, θα είναι κατά πολύ αυξημένες. Η
ΒκΕ, που δεν καταναλώνει περισσότερα από 230 εκ.κ.μ. ετησίως, εξαρτάται αποκλειστικά από το Ρωσικό
φ/α,  το  οποίο  φθάνει  στη  χώρα,από  την  μοναδική  διαθέσιμη  όδευση,  μέσω  του  Turkish  Stream  (από
Βουλγαρία  καταλήγει  στην Σερβία  και  από εκεί  στο  μοναδικό  τερματικό  σταθμό της  ΒκΕ,  στην  περιοχή
Šepak, κοντά στην πόλη Zvornik, στα ανατολικά σύνορα της χώρας με την Σερβία. Από το σταθμό στο Šepak,
τροφοδοτούνται και οι δύο Οντότητες της ΒκΕ, δηλαδή, η Σερβική Δημοκρατία και η Ομοσπονδία).
Σημειώνεται ότι, η «Energoinvest», έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί φ/α και από τις ευρωπαϊκές αγορές,
όμως αυτό θα είναι κατά πολύ ακριβότερο της τιμής που προσφέρει η «Gazprom». Σε πρόσφατη ανακοίνωσή
της, η «Energoinvest», διευκρίνισε ότι η προμήθεια ρωσικού αερίου από την «Gazprom» θα συνεχιστεί, όμως
οι νέες τιμές που θα ισχύσουν μετά την 1 Ιουλίου τ.έ, θα είναι αυξημένες. Προς το παρόν, μόνο εκτιμήσεις
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μπορούν να γίνουν για το ύψος των τιμών φ/α στην ΒκΕ. Για την περίοδο 2020-2021, το κόστος προμήθειας
ρωσικού φ/α για την ΒκΕ, βάσει της συμφωνίας της με την «Gazprom», καθορίστηκε περίπου σε $100/1.000
κ.μ. Με βάση την πρόσφατη συμφωνία της «Gazprom» με τη «φιλική», όπως πλέον χαρακτηρίζεται από την
Ρωσική κυβέρνηση, Σερβία (αγορά κατά πολύ μεγαλύτερη από την ΒκΕ, με ετήσια κατανάλωση 3 δισεκ.κ.μ.
φ/α, αλλά εξίσου εξαρτημένη ενεργειακά από την Ρωσία), για την οποία ο Πρόεδρος της Σερβίας, Aleksandar
Vucic, δήλωσε ότι οι τιμές (χωρίς να τις ανακοινώσει) θα είναι κατά 10 με 12 φορές χαμηλότερες από τις
ευρωπαϊκές, αναλυτές συμπεραίνουν ότι η τιμή του ρωσικού φ/α στην Σερβία θα κυμανθεί μεταξύ $340 -
$350 / 1.000 κ.μ.
Υπό τις παρούσες συνθήκες και διεθνείς εξελίξεις, οι δυνατότητες συνεργασίας της χώρας μας με την ΒκΕ,
ενισχύονται ακόμη περισσότερο. Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ΒκΕ υποστηρίζει τον προτεινόμενο αγωγό Ιονίου-
Αδριατικής (ΙΑΡ) και ότι ο TAP, με τους διασυνδετήριους IAP και IGB δύναται να προμηθεύει φ/α σε αρκετές
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως στις Βουλγαρία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Ουγγαρία, η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει υποστήριξη στην ΒκΕ για
την ενεργειακή ενίσχυσή της και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθευτών της και να αξιοποιήσει το
ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας ΒκΕ για συμμετοχή της σε κατασκευή σταθμού LNG στη χώρα μας.

 Δημοσκόπηση της ΕΕ για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα της σφυγμομέτρησης των διαθέσεων της κοινής γνώμης της χώρας ,
που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΕ τον Μάιο. Επισημαίνεται ότι η δημοσκόπηση διενεργήθηκε
πριν από τη συνάντηση των Βρυξελλών της 12ης Ιουνίου και πριν τις αποφάσεις του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Πιο αναλυτικά:

- Το 71% του πληθυσμού υποστηρίζει  την ένταξη στην ΕΕ, ωστόσο μόνο το 41% των Σέρβων, διάκειται
ευμενώς προς την Ένωση (πτώση 11% σε σύγκριση με τον περασμένο Μάιο)

- Το 53% των Σέρβων έχουν γενικά αρνητική άποψη για την ΕΕ

- Το 71% των πολιτών εκτιμούν ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με το περασμένο
έτος και το 21% των πολιτών επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα προς αναζήτηση καλύτερης τύχης

-  Ως  προς  τον  ρωσο-ουκρανικό  πόλεμο,  το  73% των  Βοσνιάκων  και  το  76% των  Κροατών  καθιστούν
υπεύθυνη τη Ρωσία, ενώ μόνο το 5% των Σέρβων έχει την ίδια άποψη

- Το 49% των Σέρβων θεωρούν υπεύθυνες τις ΗΠΑ για το ξέσπασμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου

-  Ένα 10% του  πληθυσμού εκτιμά  ότι  η  ΕΕ θα πάψει  να  υφίσταται  κάποια στιγμή,  ενώ το  37.6% του
πληθυσμού εκτιμά ότι το κυριότερο εμπόδιο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, είναι η απουσία πολιτικής
βούλησης από τους εδώ ιθύνοντες

- Γερμανία, Σερβία και Τουρκία αξιολογούνται ως οι χώρες με τη μεγαλύτερη οικονομική παρουσία στη χώρα

 Απαγόρευση εξαγωγής καυσόξυλων και πέλλετ  από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη  
 
Εν όψει  ενδεχόμενης ενεργειακής κρίσης,  έχει  αυξηθεί  στην Ευρώπη, η ζήτηση για  καυσόξυλα και  άλλα
προϊόντα παραγωγής θερμότητας από ξύλο (pellets,  briquettes), γεγονός που έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη
αύξηση των τιμών των προϊόντων αυτών στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σε σύγκριση με το 2021 οι τιμές των
πέλλετ  έχουν  αυξηθεί  κατά  100%  (από  €100/τόνο  σε  €320/τόνο)  και  των  καυσόξυλων  κατά  30%,  ενώ
σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, αναμένονται, εντός Ιουνίου, νέες αυξήσεις μεταξύ 10-15%. Επισημαίνεται
ότι,  κατά τη  διάρκεια της πανδημίας  του  COVID-19πολλές μικρές επιχειρήσεις  παραγωγής και  εμπορίας
καυσόξυλων  και  θερμαντικών  στοιχείων  έπαυσαν  τη  λειτουργία  τους,  με  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της
παραγωγής. Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, οι τιμές των ενεργειακών πόρων (φυσικό αέριο,
πετρέλαιο,  ηλεκτρική  ενέργεια)  που  είναι  απαραίτητοι  για  παραγωγή  πέλλετ,  εκτοξεύθηκαν,  ενισχύοντας
περαιτέρω τον γενικό πληθωρισμό και  την ανοδική τάση τιμών των σχετικών προϊόντων.  Ταυτόχρονα,  η
αδυναμία των κ-μ της ΕΕ να εξασφαλίσουν ικανές ποσότητες θερμαντικών στοιχείων από την Ουκρανία,
διοχέτευσε τη ζήτησή τους προς την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, αυξάνοντας τις πιέσεις στην αγορά της
ΒκΕ.  
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Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, 30-50 φορτηγά με καυσόξυλα-κούτσουρα και 20-30 φορτηγά με πέλλετ,
εξάγονται  καθημερινά  από  την  ΒκΕ  από  την  αρχή  του  έτους.  Κατά  τους  πρώτους  4  μήνες  του  2022,
εξήχθησαν περίπου 25.000 τόνοι πέλλετ, συνολικής αξίας €4,85 εκ. Οι μεγαλύτερες αγορές των προϊόντων
αυτών είναι  η Σερβία,  η Κροατία,  η Ιταλία  και  η Σλοβενία.  Την ήδη αυξημένη διεθνή ζήτηση στην ΒκΕ,
ενίσχυσε  πρόσφατα  και  η  απόφαση  της,  όμορης  με  την  ΒκΕ,  Σερβίας,  για  προσωρινή  αναστολή  των
εξαγωγών πέλλετ και βιόμαζας με βάση τα καυσόξυλα. Με το φόβο να σημειωθούν ελλείψεις στην εγχώρια
αγορά,  εκπρόσωποι των σχετικών παραγωγικών κλάδων ζήτησαν από την κυβέρνηση,  την απαγόρευση
εξαγωγών  θερμαντικών  στοιχείων  από  ξύλο.  Κατόπιν  σχετικής  έρευνας  από  συναρμόδια  Υπουργεία,
εγκρίθηκε το αίτημα των παραγωγών και απαγορεύθηκε η εξαγωγή των προϊόντων αυτών.

 Τέθηκε σε  ισχύ ο Νόμος για  την ίδρυση Οργανισμού Φαρμάκων στην Σερβική Δημοκρατίας  της  
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Σε συνέχεια της ψήφισης από το Κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ (RS), του νόμου για τα
φάρμακα  και  τις  ιατρικές  συσκευές  (Law  on  Pharmaceuticals  and  Medical  Devices),  με  τον  οποίον
προβλέπεται η ίδρυση Οργανισμού Φαρμάκων στην RS, και έξι μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα
της  Κυβερνήσεως  (28.12.2021),  τέθηκε  σε  ισχύ  ο  σχετικός  νόμος.  Σύμφωνα με  τις  σχετικές  διατάξεις,  ο
Οργανισμός Φαρμάκων της RS θα λειτουργεί  παράλληλα  με  τον αντίστοιχο  Οργανισμό της ΒκΕ,  ενώ ο
επικεφαλής του Οργανισμού θα διορίζεται  από την κυβέρνηση της RS. Σε  ανακοίνωση  του Υπουργείου
Υγείας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  της  Σερβικής  Δημοκρατίας,  αναφέρεται  ότι,  ο  νόμος  για  την  ίδρυση
Οργανισμού Φαρμάκων, υιοθετήθηκε πρωτίστως για να προστατευτούν επαρκώς οι πολίτες της RS από την
πανδημία  του  COVID-19.  Υπενθυμίζεται  ότι  εναντίον  του  νόμου  έχει  ταχθεί  το  σύνολο  της  διεθνούς
κοινότητας  καθώς  και  ο  Υψηλός  Εκπρόσωπος  των  ΗΕ  στην  ΒκΕ  που  έχει  χαρακτηρίσει  τον  νόμο
«παράνομο». Εξάλλου, μόλις πρόσφατα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, συμπεριέλαβε τον Υπουργό
Υγείας  της  RS,  Alen  Šeranić,  στον  κατάλογο  επιβολής  κυρώσεων,  με  την  αιτιολογία  της
«αποσταθεροποιητικής  δράσης».  Δημοσιογραφικές  πηγές  αναφέρουν  ότι  η  Ομάδα  των  Βοσνιάκων  στο
Συμβούλιο των Λαών της RS, θα προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της ΒκΕ εφεσιβάλλοντας το
σχετικό νόμο. 
Είναι προφανές οτι η ίδρυση Οργανισμού Φαρμάκων στην RS, είναι το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της
αυτονομίας  της  Σερβικής  Δημοκρατίας  της  ΒκΕ,  με  μεταφορά  αρμοδιοτήτων  από  το  κράτος  προς  την
Οντότητα. Αυτό φαίνεται να συμμερίζεται και η διεθνής κοινότητα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράζει
φόβους  για  αναταραχές  στην  ομαλή  ροή  του  διεθνούς  εμπορίου  φαρμάκων  και  την  πιθανή  έλλειψη
φαρμάκων στην ΒκΕ. Η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ και το Γραφείο του ΥΕ, σε κοινή ανακοίνωσή τους,
επισημαίνουν ότι ο σχετικός νόμος της RS είναι αντισυνταγματικός και ότι η χώρα κινδυνεύει να παρεκκλίνει
του ευρωπαϊκού της προσανατολισμού σε ότι αφορά στην προστασία της υγείας των πολιτών. Εντός των
επόμενων 60 ημερών, η Κυβέρνηση της RS θα πρέπει να έχει  ορίσει τους επικεφαλής του νεοσύστατου
Οργανισμού Φαρμάκων, οι οποίοι στη συνέχεια, εντός 120 ημερών, θα πρέπει να καθορίσουν τις διατάξεις
λειτουργίας του Οργανισμού. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο Οργανισμός Φαρμάκων της ΒκΕ
θα  συνεχίσει  να  έχει  αρμοδιότητα  και  στην  Οντότητα  της  RS.  Πάντως,  ο  Προεδρεύων  του  Τριμελούς
Προεδρείου της ΒκΕ, Sefik Dzaferovic, ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας να εξετάσει κατά
πόσο ο συγκεκριμένος νόμος της RS είναι συνταγματικός, και σε κάθε περίπτωση, να αναστείλει προσωρινά
την ισχύ του μέχρι το Δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά.

Β. Διεθνείς Συμφωνίες – Συνεργασίες – Διαγωνισμοί 

 Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών κ. Δένδια στο Σεράγεβο  

Στις 31 Μαΐου τ.έ., ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας επισκέφθηκε το Σεράγεβο και συναντήθηκε με την
ομόλογό του κα Bisera Turkovic, με τα μέλη του Συλλογικού Προεδρείου της ΒκΕ, κ.κ. Milorad Dodik, Sefik
Dzaferovic και Zeljko Komsic, καθώς και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών κ. Zoran Tegeltija.
Επρόκειτο για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Υπουργού στη Β&Ε μέσα σε διάστημα 18 μηνών. Οι συζητήσεις
διεξήχθησαν σε εγκάρδιο κλίμα και διεφάνη πρόθεση περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών πολιτικών και
εμπορικών σχέσεων. 
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 Αυξημένη επιρροή Κίνας στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Με  αφορμή  τον  πόλεμο  Ουκρανίας-Ρωσίας,  έχουν  πληθύνει  τα  δημοσιεύματα,  αλλά  και  οι  πολιτικές
αντιπαραθέσεις για το βαθμό επιρροής της Ρωσίας στην ΒκΕ, όπως εξάλλου και για τη γενικότερη επιρροή
που έχει η ΕΕ αλλά και η Δύση, στη χώρα. Εντούτοις, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και άρθρα που
επισημαίνουν την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην ΒκΕ. Είναι γεγονός, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ ανησυχούν
για την αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στον ευρωπαϊκό χώρο,  μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών (π.χ.  η
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος –ΟΒΟR», η πλατφόρμα συνεργασίας Κίνας-Κεντρικής & Ανατολικής
Ευρώπης,  κ.α.),  έργων  υποδομής,  τεχνολογικών  εφαρμογών,  εμπορίου,  πολιτιστικών  και  μορφωτικών
δράσεων.  Η  παρουσία  της  Κίνας  στην  ΒκΕ,  γίνεται  αισθητή,  κυρίως  μέσω οικονομικών  παρεμβάσεων,
επενδύσεων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοδοτήσεων. Η οικονομική διπλωματία που ασκεί η
Κίνα,  αποτελεί  τον κεντρικό μοχλό  προώθησης των συμφερόντων της,  αντίθετα,  για  παράδειγμα,  με  την
πολιτική  της  Ρωσίας,  η  οποία προκειμένου  επιτύχει  επιδιώξεις  της,  χρησιμοποιεί  τους  ενεργειακούς  της
πόρους ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ
για  να  υποστηρίξει  του  πολιτικούς  της  στόχους.  ΕΕ  και  ΗΠΑ,  χρησιμοποιούν  τόσο  οικονομικά  μέσα
(προγράμματα χρηματοδότησης, επενδυτικά και οικονομικά πακέτα στήριξης),  όσο και πολιτικά (Ειδικούς
Απεσταλμένους,  επισκέψεις  αξιωματούχων  και  διαβουλεύσεις  με  εδώ πολιτικούς),  αλλά  και  στρατιωτικά
(πολυεθνική δύναμη EUFOR, ΝΑΤΟ).  Τέλος,  ας  μην παραβλέπουμε και  την επιρροή,  ή έστω απόπειρες
αύξησης επιρροής, της Τουρκίας, η οποία, χρησιμοποιώντας ως όχημα το μουσουλμανικό στοιχείο στην ΒκΕ,
εμφανίζεται ως «αδελφή και προστάτιδα» χώρα.
Μεταξύ Κίνας και ΒκΕ, υπάρχει συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας, υγείας και εμπορίου.
Βασικός  άξονας  της  εξωτερικής  πολιτικής  της  Κίνας  στην  ΒκΕ,  αλλά  και  στα  Δυτικά  Βαλκάνια,  είναι  η
εμπορική  και  οικονομική  συνεργασία  και  όχι  η  συνεργασία  σε  θέματα  άμυνας  και  ασφάλειας.  Η  Κίνα,
εμφανίζεται να προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες χωρίς να έχει γεωστρατηγικές βλέψεις στην περιοχή και εκ
πρώτης ανάγνωσης, δε φαίνεται να προωθεί τη σφαίρα επιρροής της, αποκτώντας έτσι, ένα ηπιότερο και
φιλικότερο αποτύπωμα. Εντούτοις, η ολοένα και βαθύτερη οικονομική διείσδυση της Κίνας στην ΒκΕ, εγείρει
ερωτηματικά  και  για  τις  πολιτικές  της  διασυνδέσεις  και  επιρροή  στη  χώρα,  δεδομένου  ότι  ο  αριθμός
αναθέσεων  διαγωνισμών  σε  κινεζικές  επιχειρήσεις  και  αναλήψεων  κατασκευής  δημοσίων  έργων  από
κοινοπραξίες  στις  οποίες  συμμετέχουν  κινεζικές  εταιρείες,  έχουν  αυξηθεί  σημαντικά  τα  τελευταία  έτη.
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κατασκευαστικά έργα αναθέτονται σε κινεζικές εταιρείες, αφού προηγουμένως
έχουν κηρυχθεί άκυροι οι σχετικοί διαγωνισμοί, αφήνοντας αιχμές και υπονοούμενα για διασυνδέσεις εδώ
πολιτικών  με  τα  στελέχη  των  κινεζικών  εταιρειών.  Σύμφωνα  με  τα  δημοσιεύματα,  οι  κινεζικές  εταιρείες
συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς,  «προσλαμβάνοντας»  εγχώριες  κατασκευαστικές  εταιρείες  ως
υποεργολάβους, ενώ οι εταιρείες αυτές θα μπορούσαν και από μόνες τους να αναλάβουν την υλοποίηση των
έργων. Πρόσφατο παράδειγμα κινεζικής «παρέμβασης», η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Počitelj - Bijača,
που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Vc και που ανατέθηκε τμηματικά σε τρεις κινεζικές εταιρείες
και σε μία από το Αζερμπαϊτζάν. Πιθανολογείται, από ειδικούς της αγοράς, ότι απώτερος στόχος των Κινέζων
δεν  ήταν  η  ανάληψη του συγκεκριμένου έργου,  αλλά,  μέσω αυτού,  η  διείσδυσή τους στην  αγορά και  η
εμπλοκή τους σε πολύ μεγαλύτερης αξίας έργα, όπως για παράδειγμα η επένδυση σε αιολικό πάρκο, αξίας
€130 δισεκ., την κατασκευή του οποίου, τελικώς, ανέλαβε η ίδια κινέζικη εταιρεία που έχει αναλάβει και την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. 
Τέλος,  η  Ομάδα  των  «European  Conservatives  and  Reformists»  του  Ευρωκοινοβουλίου,  σε  σχετική
ανακοίνωση, δηλώνει ότι η επιρροή της Κίνας στην ΒκΕ είναι γνωστή στους Ευρωβουλευτές, η προσοχή
όμως των τελευταίων είναι στραμμένη στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η
επιρροή της Ρωσίας στην Σερβία και κατ’ επέκταση στην Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ, η Τουρκική «Ισλαμική
επιρροή» στην ΒκΕ, και τέλος, η Κινεζική επιρροή που αναπτύσσεται εκεί που απουσιάζει η Ευρωπαϊκή
παρουσία και κυρίως σε έργα υποδομής.
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 Πρόθεση συνεργασίας  της Τράπεζας Επενδύσεων και  Ανάπτυξης της Σερβικής  Δημοκρατίας  της  
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς

Η Τράπεζα Επενδύσεων και  Ανάπτυξης (https  ://  www  .  irbrs  .  org  /  azuro  3/  a  3/  index  .  php  ?  id  =74  ),  ιδρύθηκε  το
2006, έχει έδρα στην Μπάνια Λούκα, ανήκει 100% στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ (RS)
και  ελέγχεται  από  την  κυβέρνηση  της  RS.  Στις  δραστηριότητες  της  Τράπεζας  συμπεριλαμβάνονται:  η
ενίσχυση  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων,  η  ανάπτυξη  της  αγροτικής  παραγωγής,  η  ανάπτυξη  του
κατασκευαστικού τομέα, η ανάπτυξη των υποδομών στην RS, η ενίσχυση της απασχόλησης, η μείωση του
εμπορικού ελλείμματος, η υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η προώθηση και προσέλκυση
επενδύσεων, η στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος.
Τους τελευταίους 19 μήνες, η Τράπεζα, προκειμένου να ενισχύσει τις επενδύσεις στην RS, σε συνεργασία με
τις  τοπικές  Κοινότητες  και  Δήμους,  συνέταξε  «Επενδυτικές  Εκθέσεις»  (Investment Profile),  οι  οποίες
αποτελούν  «οδηγό»  για  κάθε  επίδοξο  επενδυτή.  Κάθε  Investment Profile,  αφορά  σε  συγκεκριμένη
πόλη/περιοχή/κοινότητα και συμπεριλαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση, όπως για παράδειγμα νομικό
καθεστώς, εργασιακό καθεστώς, φορολογική νομοθεσία, επιχειρηματικό περιβάλλον, επενδυτικές ευκαιρίες,
διαδικασία ίδρυσης εταιρείας, νομοθεσία περί βιομηχανικών ζωνών, νομικές απαιτήσεις για υλοποίηση των
επενδυτικών  έργων,  επενδυτικά  κίνητρα,  φορολογικές  απαλλαγές,  ιστορικό  προηγούμενων  ξένων
επενδύσεων, κατάλογο με έργα προτεραιότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και το συναρτώμενο
κόστος για κάθε επενδυτικό έργο και επενδυτική δράση. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα επιθυμεί να συνεργαστεί με επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα και να τους
ενημερώσει  για  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  σε  δυνητικούς  επενδυτές  στην  RS.  Σημειώνεται  ότι,  οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες της Τράπεζας, το Investment Profile το οποίο ανανεώνεται σε τριμηνιαία βάση, οι
διαμεσολαβητικές της υπηρεσίες μεταξύ επενδυτών, κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες
«business match making» και η διοργάνωση Β2Β και Β2G συναντήσεων, προσφέρονται στους επενδυτές
άνευ  κόστους.  Επισημαίνεται,  ότι  η  Τράπεζα  δύναται  χρηματοδοτήσει  τα  επενδυτικά έργα,  αλλά  και  να
μεσολαβήσει  για  επίλυση  τυχόν  διαφορών  που  μπορεί  να  προκύψουν  μεταξύ  επενδυτών  και  τοπικών
φορέων, αν και σε αυτή την περίπτωση, η Τράπεζα δεν εγγυάται για το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησής της.
Τέλος,  η  Τράπεζα,  που  θα  συμμετάσχει  στην  86η ΔΕΘ  τον  προσεχή  Σεπτέμβριο,  πρότεινε  ως
προσφορότερους για επενδύσεις τους κλάδους ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών,
ξυλείας και  τροφίμων.  Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας περαιτέρω ενέργειες για προώθηση της
πληροφόρησης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. 

 

 Αυξημένο ενδιαφέρον για τουρισμό σε Τουρκία και Αίγυπτο  

Σύμφωνα  με  δημοσιεύματα  του  ειδικού  τύπου,  τα  τουριστικά  γραφεία  στην  Βοσνία  και  Ερζεγοβίνη,
καταγράφουν  το  αυξημένο  ενδιαφέρον  των  πολιτών  για  θερινές  διακοπές,  με  τις  πρώτες  θέσεις  στην
προτίμηση  να  καταλαμβάνουν  Τουρκία  και  Αίγυπτος.  Ειδικοί  του  κλάδου,  αποδίδουν  το  αυξημένο
ενδιαφέρον, αφενός στην άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του  Covid-19 και αφετέρου
στα  προνομιακά  πακέτα  διακοπών που  προωθούνται  για  την  Τουρκία  και  την  Αίγυπτο.  Για  τα  μεγάλα
πρακτορεία τουρισμού της χώρας, "Fibula", "Centrotours" και "Avaz", ο προτιμώμενος προορισμός, σύμφωνα
με τον αριθμό κρατήσεων που έχουν γίνει, είναι η Τουρκία, με την Αίγυπτο να ακολουθεί. Ο αριθμός των
πτήσεων  από ΒκΕ σε  Τουρκία  έχει  διπλασιαστεί,  ενώ υπάρχουν  ημέρες  ακόμα και  με  4  πτήσεις  προς
διάφορους προορισμούς, όπως Αττάλεια, Αλικαρνασσό (Bodrum) και Μαρμαρίδα. 
Σημειώνεται, ότι προκειμένου η Τουρκία να αντισταθμίσει την απώλεια των Ρώσων τουριστών, προσφέρει
στην ΒκΕ οικονομικά/εκπτωτικά πακέτα «all inclusive». Για παράδειγμα, το κόστος οικογένειας τεσσάρων
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής με πλήρη σίτιση και όλων των
εσωτερικών  μετακινήσεων,  ξεκινά  από  τα  €1.400.  Παρόμοια  πακέτα  προσφέρει  και  η  Αίγυπτος.  Για
παράδειγμα,  επταήμερη διαμονή δύο ατόμων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων,  δεν ξεπερνά τα €1.115.
Τρίτη κατά σειρά στις προτιμήσεις των Βοσνίων, έρχεται το Μαυροβούνιο, που λόγω γεωγραφικής γειτνίασης
προσφέρει ακόμη πιο ελκυστικές τιμές. Για παράδειγμα, τριήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων
στην πόλη Budva, κοστίζει €150.
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https://www.google.com/url?q=https://www.irbrs.org/azuro3/a3/index.php?id=74&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw21wfODwFvyy5cw-sCGVicI


 Διαδικτυακή Ημερίδα για την προβολή της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού  

Κατόπιν σχετικής  αδυναμίας  του ΕΟΤ για  εθνική  συμμετοχή χώρας μας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Σεράγεβο 2022,η Ελληνική Πρεσβεία στο Σεράγεβο, σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο «Sinergija» στην πόλη
Bijeljina, όπου λειτουργεί Τμήμα Τουριστικών Επιστημών, διοργάνωσε και υλοποίησε διαδικτυακή Ημερίδα
με στόχο την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των πολιτών, για τις τουριστικές δυνατότητες
της Ελλάδας. Κεντρική ομιλήτρια της Ημερίδας, η οποία παρουσίασε στους συμμετέχοντες την Ελλάδα ως
τουριστικό  προορισμό,  ανέπτυξε  τεχνικές  προβολής  τουριστικών  υπηρεσιών  και  ανέδειξε  τις  προοπτικές
τουριστικής  συνεργασίας  Ελλάδας-ΒκΕ,  ήταν  η  λέκτωρ  Δρ.  Λεμονιά  Παπαδοπούλου-Κελίδου.  Στους
συμμετέχοντες  δόθηκε  η  δυνατότητα  υποβολής  ερωτήσεων  και  σχολίων,  ενώ  αξίζει  να  αναφερθεί,  ότι
επισημάνθηκε  ως βασική  τροχοπέδη στην περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής  κίνησης μεταξύ των δύο
χωρών, η απουσία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.
Οι προοπτικές προβολής της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού για τους πολίτες της ΒκΕ, είναι θετικές,
αλλά και αναγκαίες.  Θετικές,  διότι  οι  τουριστικές ροές από την ΒκΕ προς Ελλάδα,  σημειώνουν σταθερά
αυξητική  πορεία  τα  τελευταία  χρόνια,  (αύξηση 218% μεταξύ  των ετών 2014-2019)  και  διότι  η  φήμη της
Ελλάδας για  την  ποιότητα και  ποικιλία  των τουριστικών  υπηρεσιών  που προσφέρει  είναι  ανυπέρβλητη.
Αναγκαίες,  εξαιτίας  της  απουσίας  οποιασδήποτε  τουριστικής  προβολής  της  χώρας  μας  στην  ΒκΕ,  της
απουσίας απευθείας πτήσεων, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού από Κροατία, Τουρκία και Αίγυπτο.  Η
Ελληνική Πρεσβεία στο Σεράγεβο, συνεχίζει τις προσπάθειες της πολυεπίπεδης προβολής της χώρας μας
στην ΒκΕ.  Το Γραφείο  ΟΕΥ,  διατηρεί  επικοινωνία  με   αρμόδιους κρατικούς και  ιδιωτικούς  τουριστικούς
φορείς, τους ενημερώνει για τουριστικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τους προωθεί τουριστικό πληροφοριακό
υλικό.

 Ενίσχυση οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Ουγγαρίας  

Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, Peter Szijjarto, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Μπάνια
Λούκα (Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ - RS), συναντήθηκε με τον ηγέτη της Οντότητας και μέλος του Τριμελούς
Προεδρείου της ΒκΕ, Milorad Dodik, με τον οποίο συζήτησε θέματα αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος και
συγκεκριμένα  τη  συνέχιση  της  διμερούς  οικονομικής  και  εμπορικής  συνεργασίας,  καθώς  και  του
προγράμματος της Ουγγαρίας για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της  RS, ύψους €35 εκ. Οι δύο
πολιτικοί  συζήτησαν  επίσης  θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος,  όπως  ο  πόλεμος  Ουκρανίας-Ρωσίας  και  η
ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Ο Szijjarto, επανέλαβε απόψεις ουγγρικής κυβέρνησης περί αναγκαιότητας
ταχείας ένταξης χωρών Δυτικών Βαλκανίων σε ΕΕ και εξέφρασε απογοήτευση για την μη απόδοση στην ΒκΕ,
καθεστώτος προς ένταξη στην ΕΕ χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ούγγρος Υπουργός επισκέπτεται
την  ΒκΕ,  ενώ το  καλό  κλίμα σχέσεων  μεταξύ RS και  Ουγγαρίας  έχει  ενισχυθεί  σημαντικά  μετά  και  την
επίσκεψη του Ούγγρου Πρωθυπουργού στην ΒκΕ, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεσή του για επέκταση των
διμερών  οικονομικών  σχέσεων  «σε  πολλούς  τομείς  και  διάφορα  επίπεδα»,  όπως  είχε  δηλώσει
χαρακτηριστικά,  ενώ  παράλληλα  είχε  προτρέψει  Ούγγρους  επιχειρηματίες  και  επενδυτές  να
δραστηριοποιηθούν ενεργά σε έργα υποδομών στην RS. Εξάλλου, η συμμετοχή της Ουγγαρίας ως τιμώμενης
χώρας  και  ως  εταίρος  της  ΒκΕ  στη  διοργάνωση  της  23ης  Διεθνούς  Εμπορικής  Εκθέσεως  του  Μόσταρ
(International Trade Fair Mostar), 5-9 Απριλίου 2022, κατέδειξε την ανοδική πορεία των σχέσεων Ουγγαρίας
και RS. 
Είναι εμφανές ότι η εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας για την ΒκΕ παραμένει αναλλοίωτη και οι διάφορες
παράμετροί της (πολιτική, οικονομική, στρατιωτική) ενισχύονται σταθερά. Ως προς το οικονομικό σκέλος,
επισημαίνεται ότι οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της
βιομηχανίας, της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού, ενώ το διμερές  εμπόριο ακολουθεί ανοδική τάση
με την Ουγγαρία να διατηρεί πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. 
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ΙΙΙ
 Διεθνείς Εκθέσεις

Πρόγραμμα Εκθέσεων

PLUM DAY FAIR 2022 (GRADAČAC,  25-28/8/2022), www.gradacackisajam.com.ba   
49η Διεθνή Έκθεση Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων
 

EKOBIS 2022 (BIΗΑC, 8-11/9/2022), www.ekobis.info 
19η Διεθνής Έκθεση Οικολογίας 

INTERAGRO 2022 (BIJELJINA , 20-22/9/2022), www.adgradbn.com  
20η Διεθνής Έκθεση Γεωργίας, Θήρας, Αλιείας και Ζωικού κεφαλαίου 
 

ECONOMY FAIR - TEŠANJ 2022 (ΤΕSANJ, 22-25/9/2022), www.biznistesanj.ba 
16η Διεθνής Εμπορική Έκθεση 
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Αποποίηση Ευθύνης
Όλα τα στοιχεία  που παρέχονται  από το Γραφείο  Οικονομικών  και  Εμπορικών  Υποθέσεων (ΟΕΥ),
προέρχονται από αξιόπιστες πηγές της χώρας διαπίστευσης. Τα στοιχεία αυτά δίδονται αυτούσια και
καλόπιστα στους ενδιαφερομένους, με σκοπό την αρτιότερη πληροφόρησή τους. Στόχος του Γραφείου
ΟΕΥ  είναι  η  παροχή  όσο  το  δυνατόν  ακριβέστερης,  πληρέστερης  και  πιο  επικαιροποιημένης
πληροφόρησης. Εντούτοις, η ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών, βαρύνει αποκλειστικά τους
χρήστες.

http://www.biznistesanj.ba/
http://www.adgradbn.com/
http://www.ekobis.info/
http://www.gradacackisajam.com.ba/
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