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I
Η Οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

 Ανακοίνωση Εθνικών Εκλογών  

Η  Κεντρική  Εκλογική  Επιτροπή  (Central  Election  Commission  -CEC)  της  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης,
αποφάσισε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών στις 2 Οκτωβρίου 2022 και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
χώρας την έγκριση των αναγκαίων κονδυλίων, ύψους €5,88 εκ. Με την απόφαση διεξαγωγής των εθνικών
εκλογών, ξεκινούν επίσημα και οι προεκλογικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή
υπογραφών στήριξης για τους υποψηφίους των κομμάτων, την εγγραφή των ψηφοφόρων της διασποράς, την
εκτύπωση των ψηφοδελτίων, τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και τη στελέχωσή τους, κλπ. Οι εθνικές
εκλογές αφορούν στην εκλογή των μελών του Τριμελούς Προεδρείου της ΒκΕ, των μελών του Κοινοβουλίου
της ΒκΕ, των μελών της Βουλής της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, των μελών της Βουλής της Σερβικής Δημοκρατίας
της ΒκΕ, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας και των μελών των Κοινοβουλίων
των Καντονιών. 

 Δυνατότητες αγροτικής παραγωγής  

Η Βοσνία και  Ερζεγοβίνη (ΒκΕ), χώρα μικρού μεγέθους και κατά βάση ορεινή, διαθέτει  περίπου 1,6 εκ.
εκτάρια γης, κατάλληλη για καλλιέργεια. Λόγω κλιματολογικών συνθηκών, ευνοούνται κυρίως οι καλλιέργειες
φρούτων και λαχανικών, όπως επίσης η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία. Η πιο διαδεδομένη και μεγαλύτερη
σε  έκταση  και  παραγωγή  είναι  η  καλλιέργεια  αραβοσίτου,  και  ακολουθούν  οι  καλλιέργειες  σταριού  και
βρώμης. Ο αγροτικός τομέας της αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στη χώρα, συνεισφέρει περίπου
8% στη σύνθεση του ΑΕΠ και προσφέρει εργασία σε περίπου 130.000 άτομα, απασχολώντας το 20% του
συνόλου του εργατικού δυναμικού. Στην ΒκΕ λειτουργούν περίπου 125.000 φάρμες, οι περισσότερες μικρού
μεγέθους  (μέση  έκταση  2,6  εκτάρια)  και  μη  ανταγωνιστικές,  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  δεδομένα.  Η
παραγωγικότητα και η προστιθέμενη αξία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεδομένων των γεωγραφικών
χαρακτηριστικών, της ποιότητας των εδαφών και των περιορισμών στην ιδιοκτησία, η χώρα συνεχίζει  να
είναι καθαρός εισαγωγέας τροφίμων. Στα προβλήματα του αγροτικού τομέα, συμπεριλαμβάνονται επίσης, η
υποβάθμιση  και  απώλεια  γεωργικής/καλλιεργίσημης  γης,  η  ανεπαρκής  και  ξεπερασμένη  τεχνολογία,  η
ανεπαρκής  τεχνογνωσία,  η  μεγαλύτερη  του  συνηθισμένου  μέση  ηλικία  των  αγροτών/παραγωγών,  η
περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ελλιπής ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας»
και στις αγορές της ΕΕ. Το 2020 η συνολική αξία εισαγωγών της ΒκΕ σε αγροτικά προϊόντα τροφίμων, άγγιξε
τα $1,85 δισεκ., ενώ οι εξαγωγές δεν ξεπέρασαν τα $520 εκ. Τα αγροτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόνο
το 8% των εξαγωγών της ΒκΕ, αλλά το 18% των συνολικών εισαγωγών της. Στα κύρια εισαγόμενα αγροτικά
προϊόντα τροφίμων της ΒκΕ, συγκαταλέγονται τα σιτηρά, ο καπνός και τα παράγωγά του, το κρέας, τα ποτά
(αλκοολούχα  και  μη),  τα  τυροκομικά  και  το  κρέας.  Η  Ρωσική  εισβολή  στην  Ουκρανία  δημιούργησε
προβλήματα στον ανεφοδιασμό της χώρας, όμως οι εδώ αρχές, στράφηκαν προς τη γειτονική Σερβία (τον
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΒκΕ, μετά την ΕΕ) και εξασφάλισαν τη συνέχιση των σερβικών εξαγωγών
σίτου,  αραβοσίτου  και  σιμιγδαλιού,  παρά  την  απόφαση  της  Σερβικής  κυβέρνησης  για  προσωρινή
απαγόρευση εξαγωγής των βασικών αγροτικών προϊόντων τροφίμων και πρώτων υλών.  

 Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Ενώσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το κόστος
του «καλαθιού της νοικοκυράς» για τον Μάρτιο 2022 διαμορφώθηκε στα 2.448 ΒΑΜ (€1.1252), αυξημένο
κατά 16% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Το γεγονός δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι άνω του 50%
του κόστους του  καλαθιού  αφορά σε  τρόφιμα,  13% σε υπηρεσίες  κοινής  ωφέλειας  και  6% σε  δαπάνες
μεταφορών. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία πληθωρισμού (μηνός Φεβρουαρίου) δείχνουν ετήσια αύξηση 8,1%
με την μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στα τρόφιμα και αναψυκτικά (13,3%) και στις μεταφορές (15,4%).
Μείωση  των  τιμών  κατά  7,1% παρατηρήθηκε  στην  ένδυση  και  υπόδηση.  Εαν  το  κόστος  του  καλαθιού
συγκριθεί με τον μέσο μισθό, ο οποίος για τον Φεβρουάριο τ.έ., υπολογίσθηκε σε 1.059 ΒΑΜ (€541,5), τότε
γίνεται εμφανής η απώλεια αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Εργατικών Σωματίων,  ο μέσος
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μισθός μπορεί να καλύψει μόνο το 43,2% του κόστους του καλαθιού της νοικοκυράς. Η επίσημη ανακοίνωση
για  εθνικές  εκλογές  τον  Οκτώβριο  τ.έ.,  ώθησε  τις  εδώ  Αρχές  να  εξαγγείλουν  μέτρα  αντιμετώπισης  του
πληθωρισμού, περιορίστηκαν όμως, για ευνόητους λόγους, μόνο σε ανακοινώσεις για αύξηση μισθών του
δημοσίου  τομέα.  Στην  Σερβική  Δημοκρατία  της  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης  αναμένεται,  μέχρι  τον  Ιούνιο,
διψήφιος δείκτης πληθωρισμού. Την αύξηση των συντάξεων κατά 4% τον Ιανουάριο τ.έ., θα ακολουθήσει και
νέα αύξηση 10%, καθώς και  αύξηση των μισθών του δημοσίου,  μέχρι  τον Ιούλιο.  Στην Ομοσπονδία της
Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης,  η  κυβέρνηση  εξήγγειλε  τον  διπλασιασμό  της  συνηθισμένης  αύξησης  των
συντάξεων. Συνεπώς, αναμένεται αύξηση των συντάξεων κατά 11% μέχρι τέλος του έτους.

 Οικονομική έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Σύμφωνα  με  την  πρόσφατη  Τακτική  Οικονομική  Έκθεση  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  για  τις  χώρες  των
Δυτικών  Βαλκανίων,  η  Βοσνία  και  Ερζεγοβίνη  (ΒκΕ)  πρόκειται  να  αντιμετωπίσει  νέες  οικονομικές
προκλήσεις, παρά την, κατά γενική ομολογία, επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία
του COVID-19. Η ανάκαμψη της οικονομίας της ΒκΕ, με ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 7,1% για το 2021 και
σημαντική αύξηση των εξαγωγών,  αλλά και της ιδιωτικής κατανάλωσης,  δε συνεχίστηκε  και  το 2022. Οι
πρώτες  εκτιμήσεις  φέρνουν  το  ρυθμό  οικονομικής  ανάπτυξης  στο  2,7% δεδομένου  ότι  ο  πόλεμος  στην
Ουκρανία δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπορικά εμπόδια και πίεσε προς τα άνω τις τιμές των τροφίμων και
της ενέργειας, σε πρωτοφανή για τη χώρα, επίπεδα. Αντίστοιχα μειωμένος, στο 3,1%, εκτιμάται ότι θα είναι
για  το  2022 και  ο  ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στο  σύνολο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.  Οι  νέες
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η οικονομία της ΒκΕ, είναι η κατακόρυφη αύξηση των ενεργειακών
πόρων,  η  αύξηση  των  τιμών  των  τροφίμων,  ο  υψηλός  πληθωρισμός  και  η  μείωση  της  εμπορικής  και
επενδυτικής  δραστηριότητας.  Η  συνέχιση  του  πολέμου  στην  Ουκρανία,  θα  επιδεινώσει  περαιτέρω  την
κατάσταση και  θα περιορίσει  τα  ήδη στενά δημοσιονομικά περιθώρια  ελιγμών  της  χώρας.  Σύμφωνα με
οικονομικούς  αναλυτές,  η  οικονομική  κρίση  θα  επιβαρυνθεί  ακόμη  περισσότερο  από  την  μεγαλύτερη
μεταπολεμική  πολιτική  κρίση  που  διέρχεται  η  χώρα.  Καθίσταται  σαφές  ότι,  οι  απαραίτητες  δομικές
μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές αναπροσαρμογές, ώστε αφενός να ενισχυθεί η ανάπτυξη και αφετέρου
να αντισταθμιστούν οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες και το κόστος τροφίμων, είναι ζωτικής σημασίας για
τη χώρα. Εντούτοις, η πολιτική κρίση, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, οι
κυρώσεις της ΕΕ με αναστολή χρηματοδότησης έργων στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας της ΕΕ, οι
επικείμενες εθνικές εκλογές και οι εθνοτικές διαφορές, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Η έκθεση
της ΠΤ, καταλήγει ότι, δεν μπορεί να επέλθει βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς δομικές μεταρρυθμίσεις για αύξηση
της παραγωγικότητας, χωρίς αύξηση της ανταγωνιστικότητας, χωρίς επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
χωρίς βελτίωση της διακυβέρνησης της χώρας.

IΙ
Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις

Α. Γενικές Ειδήσεις

 Οικονομικό Φόρουμ «Jahorina 2022», Σερβική Δημοκρατία Βοσνίας και Ερζεγοβίνης  

Πραγματοποιήθηκε  μεταξύ 26-27 Απριλίου  τ.έ.,  το  5ο Οικονομικό Φόρουμ της Σερβικής  Δημοκρατίας  της
Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης  (RS),  στο  Ολυμπιακό  χιονοδρομικό  κέντρο  και  χειμερινό  θέρετρο,  Jahorina.
Σημειώνεται,  ότι  τα  τελευταία  δύο  έτη,  εξαιτίας  της  πανδημίας  του  Covid-19,  το  Συνέδριο  δεν  είχε
πραγματοποιηθεί.  Στη  φετινή  διοργάνωση  συμμετείχαν  επιχειρηματίες  της  χώρας  και  του  εξωτερικού,
επενδυτές,  ακαδημαϊκοί,  πολιτικοί,  αξιωματούχοι  και  εκπρόσωποι  των  εδώ  διπλωματικών  Αρχών,  με  το
συνολικό αριθμό συμμετεχόντων να ξεπερνά τα 500 άτομα. Την έναρξη του φόρουμ χαιρέτησαν με ομιλίες
τους, ο Πρωθυπουργός της RS, Radovan Viskovic και το μέλος του Τριμελούς Προεδρείου της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης (ΒκΕ), Milorad Dodik, ενώ στη συνέχεια ομιλίες απεύθυναν η Πρωθυπουργός της Σερβίας, Ana
Brnabic και η Πρόεδρος της RS, Zeljka Cvijanovic. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
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Επιτροπής  του  Φόρουμ,  Goran  Racic,  είναι  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  της  Μπάνια  Λούκα,  αλλά  και
επίτιμος Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.
Το  φόρουμ  είχε  τίτλο  «Global  economic  challenges  and  opportunities»  και  επικεντρώθηκε  στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της RS, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης, στην μετά covid εποχή.
Αναπτύχθηκαν  θέματα  αύξησης  της  παραγωγικότητας,  της  αποτελεσματικότητας  του  φορολογικού
συστήματος,  της  ανταγωνιστικότητας  του  δημόσιου  τομέα,  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  της
ανταγωνιστικότητας  του  εργατικού  δυναμικού,  και  της  χρηματοδότησης  έργων  υποδομής,
συμπεριλαμβανομένων αυτών του ενεργειακού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά ζητήματα
συζήτησης του Φόρουμ, ήταν η πρωτοβουλία «Open Balkan», για την οποία σημειώνουμε ότι, η ΒκΕ δεν έχει
ενιαία θέση. Πιο συγκεκριμένα, η RS διάκειται θετικά, ενώ η δεύτερη Οντότητα της χώρας, η Ομοσπονδία της
ΒκΕ, είναι αρνητική. Οι ομιλητές επεσήμαναν ότι, η πρωτοβουλία «Open Balkan», στην οποία συμμετέχουν
Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες συνεργασίας της χώρας σε
περιφερειακό επίπεδο και θα επιταχύνει την οικονομική της ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Σερβία είναι
ο μεγαλύτερος επενδυτής της ΒκΕ και συμμετέχει σε σημαντικά έργα υποδομών της χώρας, όπως το διεθνές
αεροδρόμιο  στο  Trebinje  και  ο  υδροηλεκτρικός  σταθμός στο  Buk Bijela.  Το  Φόρουμ,  αν  και  κατά βάση
οικονομικού περιεχομένου, ανέδειξε και τον πολιτικό του χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-
Ρωσίας άλλαξε την Ημερήσια Διάταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πολιτικός ηγέτης της RS,  Milorad Dodik,
στην εναρκτήρια  ομιλία  του,  αναφέρθηκε  σε  «σημαντικές  γεωπολιτικές  αλλαγές  και  στον τερματισμό της
γεωπολιτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ». Πολιτικό ήταν και το πάνελ με τίτλο «Democracy in Europe: the cost of
free choice and cancel culture» και στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί αναλυτές από Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο και
Γερμανία. Τέλος, πολιτική ήταν και η τοποθέτηση της Ana Brnabic, που δήλωσε ότι η συμμετέχει στο Φόρουμ
ως  ένδειξη  συμπαράστασης  στην  Οντότητα της  Σερβικής  Δημοκρατίας  της  ΒκΕ,  στο  λαό  της  και  στους
πολιτικούς της ηγέτες.

 Εμπόδια στην πρόσβαση κοινοτικών εταιρειών στην αγορά υπηρεσιών η/και επενδύσεων  
 
Σε  γενικές  γραμμές,  η  πρόσβαση  των  ξένων  εταιρειών  στην  εδώ  αγορά  δεν  είναι  άνευ  εμποδίων.  Ως
γνωστόν, η χώρα αποτελείται από δύο ημι-αυτόνομες Οντότητες, ήτοι,  την Ομοσπονδία της ΒκΕ και την
Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δύο
Οντοτήτων και οι υπηρεσίες του κράτους να μην μπορούν να υπερισχύσουν, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές
που τα συμφέροντα των δύο Οντοτήτων είναι αντικρουόμενα. Στον κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό
κρατικό  μηχανισμό,  έρχονται  να  προστεθούν  οι  πολιτικές  και  κομματικές  σκοπιμότητες,  η  δαιδαλώδης
γραφειοκρατία, τα κατά τόπους συμφέροντα των τοπικών αρχών, ακόμα και οι θρησκευτικές και ιδεολογικές
αντιλήψεις συγκεκριμένων ατόμων σε θέσεις κλειδιά. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες από εξαγωγικές
εταιρείες φαρμάκων της ΕΕ (Κροατία, Σουηδία, Πολωνία) σε συγκεκριμένα Καντόνια της Ομοσπονδίας της
ΒκΕ,  οι  τοπικές  αρχές  θέτουν  εμπόδια  μη  δασμολογικού  χαρακτήρα.  Σε  τέσσερα  Καντόνια,
συμπεριλαμβανομένου  του  μεγαλύτερο  και  ισχυρότερου  οικονομικά  (Σεράγεβο),  αφαιρέθηκαν  από  τους
καταλόγους των προς συνταγογράφηση, μέσω του δημοσίου συστήματος υγείας, φαρμάκων, όσα από αυτά
είναι εισαγόμενα και αντίστοιχά τους κατασκευάζονται εγχωρίως. Είναι προφανής η προσπάθεια των εδώ
αρχών, να υποστηρίξουν, με αυτό τον αθέμιτο τρόπο, τις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες και να εξαλείψουν
τον ανταγωνισμό από ξένες (όχι μόνο της ΕΕ) εταιρείες. Του θέματος έχει επιληφθεί η Αρχή Ανταγωνισμού
της ΒκΕ. Οι χώρες της ΕΕ που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό,  προσανατολίζονται  στην από
κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η ΕΕ αποφεύγει να εμπλακεί, δεδομένου ότι το θέμα εξετάζουν οι
αρμόδιες αρχές της ΒκΕ. Εντούτοις, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στην χώρα και της αποχής
των εκπροσώπων της Σερβικής Δημοκρατίας ΒκΕ από τα κρατικά όργανα, οι διαδικασίες έχουν τελματώσει
και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.   

 11  ο   Επιχειρηματικό Φόρουμ «Sarajevo 2022»  

Η Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, διοργάνωσε στο Σεράγεβο, μεταξύ 11-12 Μαΐου, οικονομικό
φόρουμ με τίτλο «Sarajevo Business Forum». Σημειώνεται, ότι τα τελευταία δύο έτη, εξαιτίας της πανδημίας
του Covid-19, η διοργάνωση είχε αναβληθεί. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο 11ο Επιχειρηματικό Φόρουμ
Σεράγεβο 2022, που αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό συνέδριο της χώρας, συμμετείχαν επιχειρηματίες της
χώρας  και  του  εξωτερικού,  επενδυτές,  πολιτικοί,  αξιωματούχοι  και  εκπρόσωποι  των  εδώ  διπλωματικών
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Αρχών. Στο φόρουμ συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν περίπου 300 επενδυτικές ιδέες και σχέδια, κυρίως στον
ενεργειακό τομέα. Η διασύνδεση δικτύων, η μεταφορά ενέργειας, η ενεργειακή μετάβαση της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης,  η  ανάπτυξη  αγοράς  ενέργειας  και  χρηματιστηρίου  ενέργειας,  τα  έξυπνα  ψηφιακά  δίκτυα
διαχείρισης  ηλεκτρικής  ενέργειας,  καθώς και  η  εντατικοποίηση της  κατασκευής υποδομών ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, αποτέλεσαν βασικές θεματικές του διήμερου συνεδρίου. Αναφορές έγιναν επίσης στους
βασικούς βιομηχανικούς τομείς της χώρας, την υλοτομία και επεξεργασία ξύλου, την μεταλλουργία, καθώς και
στον  τομέα  τροφίμων.  Τέλος,  επισημάνθηκε  ότι  οι  φυσικές  ομορφιές  της  χώρας  αποτελούν  πόλο  έλξης
δυνητικών επενδυτών. Εντούτοις, το Φόρουμ, αν και κατά βάση οικονομικού και επενδυτικού περιεχομένου,
ανέδειξε και τον έντονα πολιτικό του χαρακτήρα, δεδομένου ότι αναφορές έγιναν και στην τρέχουσα πολιτική
κρίση  που  μαστίζει  τη  χώρα.  Επισημάνθηκε  ότι  χωρίς  πολιτική  σταθερότητα  δεν  μπορεί  να  επέλθει
οικονομική ευμάρεια. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στην ΒκΕ το καθεστώς της υποψήφιας προς
ένταξη στην ΕΕ χώρας, χωρίς επιπλέον προϋποθέσεις, και ότι ο θεσμός του Υψηλού Εκπροσώπου των ΗΕ
στην ΒκΕ θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από την Γερμανία, όσο και συνολικά από τις χώρες της ΕΕ και
τις ΗΠΑ. Όπως ήταν αναμενόμενο, αναφορά έγινε και στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, στα προβλήματα που
έχει δημιουργήσει στις οικονομίες των χωρών, αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιας ασφάλειας, ενώ σημειώθηκε
και η πρόθεση Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Yπουργός
Εμπορίου της Τουρκίας, Mehmet Mus, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο φόρουμ, συναντήθηκε με τον
Υπουργό  Οικονομικών  &  Εξωτερικού  Εμπορίου  της  ΒκΕ,  Stasa  Kosarac,  καθώς  και  με   τον  ΠΘ  της
Ομοσπονδίας ΒκΕ, Fadil Novalic, προκειμένου να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση
στην ενίσχυση  της  διμερούς  συνεργασίας  στους τομείς  του  τουρισμού,  της  ενέργειας  και  της  γεωργίας.
Επισημάνθηκε ότι, το διμερές εμπόριο ΒκΕ-Τουρκίας το 2021 άγγιξε τα €833,4 εκ., ενώ για το πρώτο τρίμηνο
2022 έχει σημειώσει αύξηση 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ως προς την προσέλκυση
τουρκικών  επενδύσεων,  ο  Kosarac,  δήλωσε  ότι  αυξημένο  επενδυτικό  ενδιαφέρον  παρατηρείται  για  τις
«ελεύθερες  ζώνες  εμπορίου»  και  πρότεινε  στον  Τούρκο  συνομιλητή  του  την  ενίσχυση  της  τριμερούς
συνεργασίας Σερβίας-Τουρκίας-ΒκΕ, ενώ συμφωνήθηκε και η διοργάνωση τριμερούς επενδυτικού φόρουμ.
Υπενθυμίζεται, ότι η Τουρκία κατατάσσεται στην 11η θέση των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην ΒκΕ
και στην 7η θέση των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της ΒκΕ. Περίπου 3% των συνολικών εισαγωγών
της  ΒκΕ  προέρχεται  από  την  Τουρκία,  ενώ  5,3%  των  εξαγωγών  της,  κατευθύνεται  προς  την  Τουρκία.
Σημειώνεται,  επίσης, ότι κύριος μοχλός της τουρκικής οικονομικής και επενδυτικής παρουσίας στην ΒκΕ,
αποτελεί  η  Τράπεζα  Ziraat  Bank  η  οποία  διαθέτει  ευρύ  δίκτυο  υποκαταστημάτων  σε  όλη  τη  χώρα.  Η
συγκεκριμένη τράπεζα συνεργάζεται στενά με την, ισλαμικών συμφερόντων, Bosna International Bank, για
την παροχή δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες, εκτός των οικονομικών, επιβάλλονται
και  θρησκευτικοί  όροι.  Μέτοχοι  στην  Bosna  International  Bank  είναι  οι  ισλαμικές  τράπεζες  «Islamic
Development  Bank»,  «Dubai  Islamic  Bank»  και  «Abu  Dhabi  Islamic  Bank».  Οι  δύο  προαναφερθείσες
τράπεζες,  αποτελούν  τους  διοργανωτές  και  κύριους  υποστηρικτές  του  Επιχειρηματικού  &  Επενδυτικού
Συνεδρίου «Sarajevo Business Forum». 

 Επενδυτικό ενδιαφέρον EBRD για την Σερβική Δημοκρατία της  Βοσνίας και Ερζεγοβίνης  

Στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής στρατηγικής 2022-2027 για την ΒκΕ, η EBRD, στρέφει την προσοχή της
στην Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ (RS). Σε πρόσφατη συνάντηση της Διευθύντριας Υποδομών της EBRD,
Susan Goeransson, με τον Πρωθυπουργό της RS, Radovan Viskovic, συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας για
την  υλοποίηση  δύο  μεγάλων  έργων  υποδομών  (εκσυγχρονισμός  σιδηροδρόμων  και  ανακατασκευή  του
αυτοκινητοδρόμου  Foca-Scean  Polje),  καθώς  και  οι  δυνατότητες  υλοποίησης  περιβαλλοντικών  έργων.
Σημειώνεται ότι, τα τελευταία 25 χρόνια, η Τράπεζα έχει διαθέσει συνολικά €2,88 δισεκ. για υλοποίηση 200
επενδύσεων στη χώρα, ενώ μεταξύ 2020 και 2021, το συνολικό ποσό των επενδύσεων της EBRD στην ΒκΕ
ξεπέρασε τα €300 εκ. Για το 2022, η EBRD προτίθεται να αυξήσει τη χρηματοδότησή της σε έργα δημοσίων
υποδομών, όπως η βελτίωση των δημόσιων μέσω μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου
νερού, ενώ σημαντική θα είναι και η συνεισφορά της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντούτοις, προξενεί
εντύπωση  η  δραστηριοποίηση  της  EBRD τη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  στην  Οντότητα  της  RS,
δεδομένου  ότι  η  ΕΕ  αποφάσισε  πρόσφατα  τη  μείωση  της  χρηματοδότησης  της  Σερβικής  Δημοκρατίας.
Εξάλλου, σε παρόμοια ενέργεια, για καθαρά πολιτικούς λόγους, προχώρησε στη συνέχεια και η Γερμανία,
αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση τεσσάρων έργων στην RS, συνολικού ύψους €105 εκ.
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Β. Διεθνείς Συμφωνίες – Συνεργασίες – Διαγωνισμοί 

 Ενδιαφέρον  Ομοσπονδίας  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης  για  συμμετοχή  σε  έργο  κατασκευής  τερματικού  
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα

Σύμφωνα με  δήλωση στον  ημερήσιο  τύπο,  του  Υπουργού Ενέργειας  της  Ομοσπονδίας  της  Βοσνίας  και
Ερζεγοβίνης  (ΒκΕ),  Nermin  Djindic,  η  Ομοσπονδία  ΒκΕ  ενδιαφέρεται  να  συμμετάσχει  στην  κατασκευή
τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται, ότι η Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, ως κράτος, αποτελείται από δύο ημι-αυτόνομες Οντότητες, την Ομοσπονδία ΒκΕ και την Σερβική
Δημοκρατία της ΒκΕ.  Συνεπώς,  ο Υπουργός Ενέργειας  της Ομοσπονδίας  έχει  αρμοδιότητα μόνο επί  της
Οντότητας της Ομοσπονδίας και όχι επί του συνόλου του κράτους. O κ. Djindjic, δήλωσε επίσης, ότι έχει
αναθέσει στην κρατική εταιρεία ενέργειας της Ομοσπονδίας «Energoinvest», να εξετάσει το θέμα και να του
παρουσιάσει τις δυνατότητες και πιθανότητες του εγχειρήματος. Πρόσθεσε, ότι τα αποτελέσματα της σχετικής
έρευνας, αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα εξαρτάται ενεργειακά από
την Ρωσία και  ενδεχόμενη διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου εξαιτίας  του πολέμου Ουκρανίας-
Ρωσίας, θα έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στη χώρα και πρωτίστως στην Ομοσπονδία. Σημειώνεται
επίσης, ότι η ΒκΕ δεν διαθέτει αποταμιευτήρες φ/α, αλλά ούτε και έχει εναλλακτικές πηγές προμήθειας ή έστω
εναλλακτικές οδεύσεις για το ρωσικό φ/α, το οποίο φθάνει στη χώρα αποκλειστικά 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). Προς το παρόν πάντως,
το  φ/α  από  Ρωσία  συνεχίζει  να  καταφθάνει  κανονικά  στην  ΒκΕ  και  είναι  σε  αξία  το  σημαντικότερο
εισαγόμενο στην ΒκΕ ρωσικό προϊόν (το 2021 εισήχθησαν ποσότητες συνολικής αξίας €56 εκ.). Πάντως, η
«Energoinvest», εκτιμά ότι η προμήθεια φ/α από Ρωσία θα συνεχιστεί κανονικά και δεν θα επηρεαστεί από
την  εξέλιξη  των  πολεμικών  συγκρούσεων.  Εντούτοις,  ο  κ.  Djindjic,  παρά  τις  διαβεβαιώσεις  της
«Energoinvest», φαίνεται να κατανοεί ότι η ΒκΕ σε ενδεχόμενη κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, θα βρεθεί
περισσότερο εκτεθειμένη από τα άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής.  Ως εκ τούτου,  και  παρά το ότι  οι
εναλλακτικές  οδεύσεις  θα  είναι  ακριβότερες,  όπως  δηλώνει,  κρίνει  αναγκαία  τη  διερεύνηση  όλων  των
πιθανών δυνατοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίσει για την Ομοσπονδία της ΒκΕ τις αναγκαίες ποσότητες
φ/α. 
Δυνατότητες  συνεργασίας  ανακύπτουν  για  την  Ελλάδα,  δεδομένου  ότι  η  ΒκΕ  υποστηρίζει  τον
προτεινόμενο αγωγό Ιονίου-Αδριατικής (ΙΑΡ) και έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο. Ο IAP που σχεδιάζεται να
συνδεθεί με τον TAP, ο οποίος ως γνωστόν διέρχεται από χώρα μας και αποτελεί βασικό τμήμα του Νότιου
Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μεταφέρει φ/α από το κοίτασμα «Shah Deniz II» του Αζερμπαϊτζάν προς την
Ευρώπη.  Δύναται  δε,  μέσω  του  ΙΑΡ  και  του  διασυνδετήριου  αγωγού  Ελλάδας-Βουλγαρίας  (IGB)  να
διευκολύνει την προμήθεια φ/α σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της
Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Σλοβενίας, της Κροατίας της
Σερβίας  και  της Ουγγαρίας  και  να καταστεί  βασική  εναλλακτική πηγή προμήθειας φ/α για την Ευρώπη.
Συνεπώς, η χώρα μας, αξιοποιώντας θέση της (ως κ-μ της ΕΕ και ως χώρα διέλευσης του ΤΑΡ), θα μπορούσε
να «προσφέρει» υποστήριξη στην ΒκΕ για ενεργειακή ενίσχυσή της και διαφοροποίηση των ενεργειακών
προμηθευτών της. Παράλληλα, αξιοποιώντας και το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας ΒκΕ για συμμετοχή της σε
κατασκευή σταθμού LNG στη χώρα μας (κατά το προηγούμενο της Βόρειας Μακεδονίας που αποφάσισε τη
συμμετοχή της στον ελληνικό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη), θα
μπορούσαμε να καταστούμε ουσιαστικός διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος (και όχι απλά εναλλακτικός)
για  την  περιοχή  των  Δυτικών  Βαλκανίων.  Τέλος,  ας  συνεκτιμηθεί  ότι  υπάρχουν  σχέδια  για  κατασκευή
διασυνδετήριου αγωγού που θα παρείχε πρόσβαση στον τερματικό σταθμό LNG στη νήσο Krk της Κροατίας
και ο οποίος θα μπορούσε να δράσει ανταγωνιστικά προς τους δικούς μας σταθμούς. 

 Σύσταση Ελληνικής Εστίας στην πόλη Bijeljina  

Παρουσία των τοπικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου της πόλης και μελών της
Ακαδημαϊκής  Κοινότητας  εγκαινιάστηκε  στις  9  Μαΐου,  στην  πόλη  Bijeljina  της  Βοσνίας  και
Ερζεγοβίνης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου «Sinergija», η 6η στη σειρά Ελληνική Εστία
στη χώρα. Η τελετή εγκαινίων συνδυάστηκε με σεμινάριο που διοργάνωσε το εκπαιδευτικό αυτό
ίδρυμα με αντικείμενο τις σχέσεις Ελλήνων και Σέρβων ανά τους αιώνες. Η Πρεσβεία θα σταθεί
αρωγός στην προσπάθεια για την αποτελεσματική λειτουργία της Εστίας και ήδη παρέδωσε ως
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αρχική συνεισφορά 200 τόμους βιβλίων.  Μαθήματα ελληνικής γλώσσας θα πραγματοποιηθούν
από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος με τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Με την
ίδρυση της Εστίας στη Bijelina ο αριθμός των Ελληνικών Εστιών στη ΒκΕ που έχουν ιδρυθεί και
λειτουργούν τους τελευταίους 18 μήνες, ανέρχεται στις έξι. Όες οι Εστίες λειτουργούν αποκλειστικά
σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, διευθύνονται δε από
δραστήρια στελέχη της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οργανώνουν διάφορες
εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος σε συνεννόηση με την Πρεσβεία.

 Προγράμματα τρίτων χωρών σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και  Ανάπτυξης (EBRD),  που διατηρεί  Γραφείο στην
ΒκΕ,  χρηματοδοτεί  επενδυτικά  έργα  σε  πολλούς  τομείς  της  οικονομίας.  Εντός  του  2021,  η
χρηματοδότηση από την EBRD άγγιξε το ποσό των €140 εκ., ενώ τα τελευταία 25 χρόνια, η Τράπεζα
έχει  διαθέσει  συνολικά  €2,88  δισεκ.  για  υλοποίηση 200 επενδύσεων στη  χώρα.  Για  το  2022,  η
Τράπεζα  προτίθεται  να  αυξήσει  τη  χρηματοδότησή  της  σε  έργα  δημοσίων  υποδομών,  όπως  η
βελτίωση των δημόσιων μέσω μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ενώ
σημαντική θα είναι και η συνεισφορά της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί  μια  στροφή  της  Τράπεζας  σε  πράσινες  επενδύσεις  υποδομών,  στο  πλαίσιο  του
προγράμματός της «Green Cities». Στους τομείς ενδιαφέροντος της Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται η
διαχείριση  στερεών  αποβλήτων,  η  επεξεργασία  λυμάτων,  η  παροχή  «πράσινης»  οικιστικής
θέρμανσης,  οι  αστικές συγκοινωνίες  και  η ενεργειακή αποδοτικότητα σε  δημόσια κτίρια.  Για την
περίοδο  2022-2027,  η  EBRD,  υιοθέτησε  νέα  επενδυτική  στρατηγική  για  την  ΒκΕ,  με  νέες
προτεραιότητες για την Τράπεζα, μεταξύ των οποίων: α) η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα μέσω της
περαιτέρω κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και της ψηφιοποίησης της αγοράς, β) η γεφύρωση
του κενού στα βασικά έργα υποδομών, μέσω βελτίωσης της διαχείρισής τους και της ενσωμάτωσής
τους  σε  περιφερειακό  επίπεδο,  και  γ)  η  ενίσχυση  της  ενεργειακής  διαφοροποίησης,  μέσω  της
αποκαρβονοποίησης και της μετάβασης σε πηγές ενέργειας χαμηλού άνθρακα. Ήδη, πέντε πόλεις
της ΒκΕ έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Πράσινες Πόλεις», ενώ η Τράπεζα προτίθεται να
επενδύσει σε πράσινες υπηρεσίες και πράσινες συγκοινωνίες.
Η  Παγκόσμια  Τράπεζα,  υλοποιεί  στην  ΒκΕ,  οκτώ  έργα  συνολικής  αξίας  €414  εκ.,  τα  οποία
βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους, και επιπλέον δέκα υπό εξέλιξη έργα, αξίας €463,9
εκ. Κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημίας Covid-19, υλοποιήθηκαν σχετικά έργα αξίας €90 εκ. Η
νέα Εταιρική Συμφωνία (Partnership Agreement) μεταξύ ΒκΕ-ΠΤ για την περίοδο 2022-2026, είναι
υπό επεξεργασία και ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους τομείς της γεωργίας, της περιβαλλοντικής
προστασίας, του συστήματος υγείας και της απασχόλησης.
Στις αρχές του έτους και  στο πλαίσιο προβολής της ΒκΕ ως τουριστικού προορισμού, η Υπηρεσία
Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (United States Agency for International Development -USAID), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, εγκαινίασαν,
προωθητική  εκστρατεία  στην  διαδικτυακή  πλατφόρμα  τουρισμού  «TripAdvisor».  Την  τελευταία
δεκαετία  έχουν  υλοποιηθεί  πολλά  παρόμοια  προγράμματα,  με στόχο  την  άφιξη  περισσοτέρων
διεθνών  πτήσεων  στη  χώρα.  Η USAID,  έχει,  επίσης,  συνυπογράψει  συμφωνία  τουριστικής
συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Τουρισμού του Καντονιού του Σεράγεβου –ΤΖΚS, ενώ η Συμφωνία,
"Joint Plan for the Implementation of Recovery and Tourism Development in Sarajevo Canton", έχει
ως στόχο την επιτάχυνση της ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας στα προ πανδημίας επίπεδα,
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναγνώριση του Σεράγεβου ως τουριστικού κέντρου με
εμβέλεια  που  επεκτείνεται  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Λεπτομέρειες  για  τα  υπό  υλοποίηση  και
σχεδιαζόμενα προγράμματα των ΗΠΑ μέσω της USAID, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
https  ://  www  .  usaid  .  gov  /  bosnia  /  economic  -  growth  
Ουγγρικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει  ενδιαφέρον για συμμετοχή τους  σε  ερευνητικά έργα στον
τομέα διαχείρισης υδάτων στο Καντόνι της Tuzla. Στόχος είναι, αρχικά, η έρευνα και ανάπτυξη, και
στη  συνέχεια  η  εφαρμογή,  νέων  μεθόδων  και  τεχνικών  διαχείρισης  υδάτων  και  πρόληψης
πλημμυρών  που  προκαλούνται  από  την  κλιματική  αλλαγή.  Ταυτόχρονα,  οι  υδρογεωλογικές  και
γεωφυσικές έρευνες, θα προσφέρουν σύγχρονες λύσεις στην παροχή, διαχείριση και προστασία των
υδάτινων αποθεμάτων. Το έργο, θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το ουγγρικό, κρατικό, «Κέντρο
Δυτικών Βαλκανίων -Western Balkans Center Nonprofit Llc».
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Οι  διμερείς σχέσεις Νορβηγίας – ΒκΕ ξεκίνησαν το 1993, με την Νορβηγία να παρέχει, αρχικά,
ανθρωπιστική  βοήθεια  και  με  το  πέρας  του  πολέμου,  να  δραστηριοποιείται  σε  δράσεις
ανοικοδόμησης της ΒκΕ. Από το 2000 κι ένθεν, η Νορβηγία έδωσε προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις
(δικαιοσύνη, ασφάλεια, άμυνα και οικονομία) που θα ενίσχυαν τη δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου
στην ΒκΕ. Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών βελτιώθηκαν σημαντικά το 2015, όταν
υπεγράφη η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών (EFTA) και της ΒκΕ. Το 2018 το ύψος της οικονομικής βοήθειας της Νορβηγίας στην
ΒκΕ άγγιξε τα 78 εκ. ΒΑΜ (€38 εκ.) με προτεραιότητα στις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, στο
Κράτος Δικαίου, στην ασφάλεια, στην περιβαλλοντική προστασία και στην επιχειρηματικότητα. Αξίζει
να  σημειωθεί  ότι  με  την  υποστήριξη  της  Νορβηγίας  έχουν  σχηματιστεί  εκκολαπτήρια  νεοφυών
επιχειρήσεων στο Σεράγεβο, την Μπάνια Λούκα, το Μόσταρ και την Τούζλα. Σήμερα, το ενδιαφέρον
των  Νορβηγών  επενδυτών  στρέφεται  στους  τομείς  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  της
πληροφορικής και του τουρισμού.
Η  Κίνα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΒκΕ, αλλά και για
έργα  υποδομών,  όπως  ο  εκσυγχρονισμός  του  σιδηροδρομικού  δικτύου  της  Ομοσπονδίας  της
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 
Η  οικονομική δραστηριότητα της Ιαπωνίας στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, εστιάζεται πρωτίστως
στην  παροχή  αναπτυξιακής  βοήθειας,  δωρεών  και  οικονομικής  συνεργασίας.  Μεταπολεμικά,  η
αναπτυξιακή βοήθεια της Ιαπωνίας προς την ΒκΕ, είχε ως στόχο την ανοικοδόμηση των κοινωνικών
και οικονομικών υποδομών, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε δομές υγείας και
εκπαίδευσης. Σήμερα, ο στόχος της Ιαπωνικής πολιτικής είναι διαφορετικός και προσανατολίζεται
περισσότερο  σε  συμβουλευτικού  τύπου  συνεργασίες  για  την  βελτίωση  των  υποδομών  και  την
ενίσχυση των θεσμών της χώρας.  Στο πλαίσιο της ανωτέρω πολιτικής, η Ιαπωνία έχει χορηγήσει
δάνεια στην ΒκΕ, συνολικού ύψους περίπου €130 εκ., οικονομική βοήθεια συνολικού ύψους €250
εκ.,  καθώς και τεχνική συνεργασία αξίας €56 εκ.  σε συμβουλευτικού τύπου συνεργασίες για την
βελτίωση  των  υποδομών  και  την  ενίσχυση  των  θεσμών  της  χώρας.  Η Ιαπωνική  κυβέρνηση,
συνεχίζοντας  την  πολιτική  της  ήπιας  προσέγγισης,  συνεισέφερε,  μέσω  του  Προγράμματος  των
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), ποσό ύψους 1,87 εκ. δολ. ΗΠΑ, για την επίτευξη των
κλιματικών  στόχων  της  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης.  Με  την  χρηματική  αυτή  ενίσχυση,  η  Ιαπωνία
καθίσταται ο σημαντικότερος εταίρος για το επόμενο στάδιο της  πρωτοβουλίας «Climate Promise:
From Commitment to Influence»  του  UNDP.  Η  συνεισφορά  της  Ιαπωνίας  θα  ενισχύσει  τις
προσπάθειες  απεξάρτησης  της  ΒκΕ  από  τα  ορυκτά  καύσιμα,  μέσω ενός  «δίκαιου»  μηχανισμού
μετάβασης. Τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας της Ιαπωνίας στα Δυτικά Βαλκάνια, μέσω του
ODA,  χειρίζεται  η  κρατική  Υπηρεσία  Japan International Cooperation Agency –  JICA
(http://www.jicaalumni.ba/Jica/En/Jica%20u%20BiH.html). Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις
της JICA στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://www.jica.go.jp/balkan/english/office/others/c8h0vm0000bfpaeh-att/bih_cooperation.pdf
https://www.jica.go.jp/balkan/english/office/others/c8h0vm0000bfpaeh-att/jica_bosnia.pdf  
Προσθέτουμε,  τέλος,  ότι  το  1989,  η  Ιαπωνική  κυβέρνηση  εγκαινίασε  στην  ΒκΕ  ένα  μικρής  κλίμακας
πρόγραμμα  αναπτυξιακής  βοήθειας,  το  «Basic Grant Assistance for Human Security Projects -GAGP /
KUSANONE Grant Program».  Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  αντληθούν  από  το  σύνδεσμό:
https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_bs/GAGPtop.html

Το Ηνωμένο Βασίλειο  μέσω της  UKAID και του  Foreign,  Commonwealth and Development Office
(FCDO),υλοποιεί στην ΒκΕ (και αντίστοιχο στην Αλβανία), το πρόγραμμα «Good Governance Fund:
Supporting Economic and Governance Reform in Bosnia and Hercegovina», με στόχο την πάταξη της
διαφθοράς,  τη  βελτίωση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος,  την  ενίσχυση  των  μέσων
πληροφόρησης  και  της  Κοινωνίας  των  Πολιτών,  και  γενικά  την  προώθηση  αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων.  Περισσότερες  πληροφορίες,  στο  σύνδεσμο:
https  ://  devtracker  .  fcdo  .  gov  .  uk  /  projects  /  GB  -  GOV  -1-300772/  summary  

 Αίτημα Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ  

Με αφορμή τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με
τους  Ευρωπαίους  επικεφαλής  της  ΕΕ  στις  Βρυξέλλες,  η  Υπουργός  Εξωτερικών  της  ΒκΕ,
απευθυνόμενη  προς τους  Ευρωπαίους  ομολόγους  της,  επανέφερε  στην  πολιτική  συζήτηση το
αίτημα για  χορήγηση καθεστώτος  υποψήφιας  προς ένταξη χώρας.  Το rationale  του αιτήματος
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αυτού  εκ  μέρους  της  ΒκΕ  σχετίζεται  πρωτίστως  με  τον  πόλεμο  στην  Ουκρανία  και  με  την
ανασφάλεια που προκαλεί το ενδεχόμενο διάχυσης των συνεπειών του (spill over) στις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων και στη ΒκΕ. Δευτερευόντως, το ΥΠΕΞ της ΒκΕ συνδέει το αίτημα αυτό με την
πολιτική  κατάσταση στη χώρα,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  «βαθειά  ανησυχητική»,  με «μονομερείς
αποσχιστικές ενέργειες» και με την αδυναμία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

ΙΙΙ
 Διεθνείς Εκθέσεις

Πρόγραμμα Εκθέσεων

CHILDREN'S FAIR BANJA LUKA 2022 (Μπάνια Λούκα, 28-29/5/2022), www.rsconsultingandtrade.com 
3rd Children's Fair 

BEAUTIFULL 2022 (Σεράγεβο, 4-5/6/2022),  www.sfera.ba  
Έκθεση καλλυντικών, ομορφιάς, καλλωπισμού και υγείας

ENERGA 2022 (Σεράγεβο, 7-9/6/2022), www.energa.ba  
10η Διεθνής Έκθεση Ενέργειας, Εξορύξεων & Περιβαλλοντικής Προστασίας

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