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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα   Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  , υποστηρίζει «πράσινες»  
επενδύσεις στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενισχύει την παρουσία
της στην ΒκΕ με τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών «πράσινων» έργων.
Η EBRD, που διατηρεί Γραφείο στην ΒκΕ, χρηματοδοτεί σειρά έργων στη χώρα, όπως για
παράδειγμα  την  κατασκευή  αυτοκινητοδρόμου  που  θα  αποτελεί  τμήμα  του
Πανευρωπαϊκού  Διαδρόμου  Μεταφορών  Vc  και  θα  αποτελεί  τον  κύριο  οδικό  άξονα
διεθνών μεταφορών στην ΒκΕ.  Πρόσφατα,  η EBRD, με δάνειό  της προς την «Partner
Mikrokreditna  Fondacija  Tuzla»,  ύψους  €4  εκ.,   μέσω  του  Προγράμματος  «Western
Balkans Green Economy Financing  Facility»  (WB GEFF II),  χρηματοδότησε  έργα  που
αποσκοπούν στην οικιστική εφαρμογή «πράσινων» τεχνολογιών. Σημειώνουμε ότι το WB
GEFF, συνολικού ύψους €135 εκ., υποστηρίζει λύσεις ενεργειακής απόδοσης με στόχο μια
πιο πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Το Πρόγραμμα, αποτελεί μέρος του «Regional Energy
Efficiency Programme» (REEP) για τα Δυτικά Βαλκάνια και επίσης, υποστηρίζεται από την
ΕΕ,  το  Πλαίσιο  Επενδύσεων  Δυτικών  Βαλκανίων  (Western  Balkans  Investment
Framework) και το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας. 

Η «Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla», που αποτελεί το μεγαλύτερο μικροπιστωτικό
ίδρυμα στην ΒκΕ, και συνεργάζεται  ήδη επί μια δεκαετία με την EBRD, θα διαθέσει τα
κονδύλια,  υπό  μορφή  δανείων,  σε  ιδιώτες  που  θα  προβούν  στην  εγκατάσταση
«πράσινων»  τεχνολογιών  υψηλής  απόδοσης  και  στη  χρήση  «πράσινων»  υλικών  σε
ιδιωτικές  κατοικίες.  Επισημαίνεται  ότι,  ο  ενεργειακός  εκσυγχρονισμός των κτιρίων είναι
αναγκαία  προϋπόθεση  για  την  απεξάρτηση  της  οικονομίας  από  τον  άνθρακα
(decarbonisation)  και  συνάδει  με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green
Deal). Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτες, η οικιστική ενεργειακή κατανάλωση στην Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, υπολογίζεται στο 57% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας,
ποσοστό  αρκετά  υψηλότερο  από  το  μέσο  όρο  της  ΕΕ  (40%).  Μέχρι  στιγμής,  το
Πρόγραμμα GEFF έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 3.000 κατοικίες στην ΒκΕ και έχει



χρηματοδοτήσει, μέσω δανείων συνολικού ύψους €10 εκ., ιδιωτικά έργα που συμβάλλουν
στην  εξοικονόμηση ενέργειας  7,800  MWh και  στη  μείωση 2.700  τόνων διοξειδίου  του
άνθρακα ετησίως.  Τα συνηθέστερα έργα αφορούν σε ενεργειακά παράθυρα και  θύρες,
μονώσεις, καυστήρες βιόμαζας και θερμικές αντλίες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, από το
1996, όταν άρχισε τη συνεργασία της με την ΒκΕ, η EBRD έχει επενδύσει συνολικά στη
χώρα, το ποσό των €2,7 δισεκ. για υλοποίηση 190 έργων. 

Ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν δυναμικά και
με  επιτυχία στην ΒκΕ,  στον τομέα των ΑΠΕ.  Με σημαντικά  συγκριτικά πλεονεκτήματα
όπως  της  τεχνογνωσίας,  της  δυναμικής  και  επιτυχημένης  παρουσίας  των  ελληνικών
εταιρειών στα βαλκάνια,  της τεχνολογικής υπεροχής τους στα συστήματα εναλλακτικών
μορφών  ενέργειας  (π.χ.  ηλιακοί  θερμοσίφωνες,  φωτοβολταϊκά,  αιολικά  κλπ),  της
δυναμικότητας  της  ελληνικής  ψηφιακής  βιομηχανίας  και  της  ποιότητας  των  ελληνικών
υλικών, οι  ελληνικές εταιρείες πατάνε σε στέρεες βάσεις για επιτυχή επιχειρηματική και
επενδυτική  δραστηριότητα.  Οι  προαναφερόμενες  επενδύσεις  της  ΒκΕ  στον  ενεργειακό
τομέα προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες σε δραστήριες ελληνικές εταιρείες ενέργειας και
συντήρησης  συστημάτων  ΑΠΕ,  όπως  επίσης  και  σε  εμπορικές  εταιρείες  εξαγωγής
θερμομονωτικών υλικών και οικιστικών προϊόντων ενεργειακής απόδοσης. 


