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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Επενδύσεις και οικονομική δράση Κίνας στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Η  παρουσία  της  Κίνας  στην  ΒκΕ,  που  γίνεται  αισθητή,  κυρίως  μέσω  οικονομικών
παρεμβάσεων, επενδύσεων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρηματοδοτήσεων έργων
υποδομής  και  εκτεταμένων  δανειοδοτήσεων,  έχει  ανησυχήσει,  ειδικά  το  τελευταίο
διάστημα, την ΕΕ αλλά και τις ΗΠΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι, μεταξύ ΒκΕ και Κίνας δεν
υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές διαφορές και ότι, οι διμερείς τους σχέσεις βασίζονται στον
αμοιβαίο  σεβασμό  για  την  εθνική  κυριαρχία,  την  εδαφική  ακεραιότητα  και  το  αμοιβαίο
συμφέρον. Το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων των δύο χωρών, αποτελείται από 18 διμερείς
Συμφωνίες,  μεταξύ των οποίων η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Συμφωνία
Τελωνειακής Συνεργασίας, Συμφωνία Οικονομικής & Εμπορικής Συνεργασίας, Συμφωνία
Προώθησης  &  Προστασίας  Επενδύσεων,  Συμφωνία  Φυτοϋγειονομικής  Προστασία,
Συμφωνίας  Κτηνιατρικής  Συνεργασίας  και  Συμφωνία  Οικονομικής  &  Τεχνολογικής
Συνεργασίας.

Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις ΒκΕ-Κίνας, ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά το 2012 όταν η ΒκΕ
έγινε μέλος της Πρωτοβουλίας 17+1. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
η ΒκΕ επωφελήθηκε τα μέγιστα από την εν λόγω Πρωτοβουλία. Το 2018 ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του θερμοηλεκτρικού σταθμού στην πόλη Stanari και το ίδιο έτος, η κυβέρνηση
της Ομοσπονδίας της ΒκΕ ενέκρινε τη λήψη δανείου ύψους €613 εκ. από την κινεζική
κρατική τράπεζα ΕΧΙΜ, για την κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην πόλη Tuzla. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μεταπολεμική επένδυση στην ΒκΕ. Βέβαια,
όπως  συνήθως  συμβαίνει  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  είναι  οι  κινεζικές  εταιρείες  που
αναλαμβάνουν  να  κατασκευάσουν  τα  έργα  που  χρηματοδοτούνται  από  την  Κίνα.  Η
συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται  κυρίως στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας,
υγείας και  εμπορίου.  Ειδικά τα χρηματοδοτούμενα από την Κίνα ενεργειακά έργα στην
ΒκΕ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και από



την  ΕΕ,  εξαιτίας  των  περιβαλλοντικών  κινδύνων  που  συνεπάγονται,  αφού  δεν  είναι
σίγουρο ότι  τηρούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Αναμφισβήτητα, η Κίνα προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες χωρίς να έχει γεωστρατηγικές
βλέψεις  και  χωρίς  να  επιδιώκει  πολιτική  επιρροή.  Εντούτοις,  η  ολοένα  και  βαθύτερη
οικονομική της διείσδυση δεν επιτυγχάνεται  χωρίς τις αναγκαίες  πολιτικές διασυνδέσεις
που διευκολύνουν την οικονομική δράση της Κίνας στην ΒκΕ. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός
αναθέσεων διαγωνισμών σε κινεζικές επιχειρήσεις και αναλήψεων κατασκευής δημοσίων
έργων στην ΒκΕ, από κοινοπραξίες  στις οποίες  συμμετέχουν κινεζικές εταιρείες,  έχουν
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι μεγάλο μέρος της
κριτικής που ασκείται σε σχέση με την εμπλοκή της Κίνας σε έργα υποδομών στην ΒκΕ,
αφορά στο οικονομικό μοντέλο επενδυτικής συνεργασίας που προωθεί η Κίνα και το οποίο
έχει γίνει ατύπως γνωστό ως «παγίδα χρέους», ή ως «διπλωματία χρέους». Το μοντέλο
αυτό συνίσταται στην ευρεία παροχή δανείων από την Κίνα στις ενδιαφερόμενες χώρες,
μέσω  κινεζικών  κρατικών  τραπεζών,  συνήθως  με  υψηλό  επιτόκιο,  για  την  υλοποίηση
μεγάλων έργων από κατασκευαστικές εταιρείες κινεζικών συμφερόντων. Σημειώνεται ότι
περίπου 79% των κινεζικών επενδύσεων σε έργα υποδομών στις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, έχει συγκεντρωθεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Το μεγαλύτερο κόστος των
έργων  αυτών (75-85%)  χρηματοδοτείται  από  κινεζικά  δάνεια.  Αναλυτές  εκτιμούν  ότι  1
ευρώ κινεζικής χρηματοδότησης, κοστίζει στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 14 ευρώ και
ότι  στο  σύνολό  τους  τα  κινεζικά  δάνεια  ξεπερνούν  σε  αξία,  το  σύνολο  της
χρηματοοικονομικής βοήθειας της ΕΕ και  των ΗΠΑ στην περιοχή. Υπολογίζεται  ότι,  το
ύψος των κινεζικών δανείων στην ΒκΕ, αγγίζει το 10% του ΑΕΠ της χώρας, γεγονός που
καταδεικνύει το μέγεθος της «πίεσης», πολιτικής και άλλης που η Κίνα δύναται να ασκήσει
στην ΒκΕ. Βέβαια, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν πράγματι η Κίνα επιδιώκει και ασκεί
«διπλωματία  χρέους»,  ή  εάν  απλώς  ακολουθεί  επεκτατική  επενδυτική  πολιτική  και
ταυτόχρονα,  με  την  πολιτική  υψηλών  επιτοκίων,  προστατεύει  τα  οικονομικά  της
συμφέροντα. Πάντως, παρά τους όποιους κινδύνους από υπερχρέωση, τα δάνεια από την
Κίνα συνεχίζουν να είναι πιο ελκυστικά από αυτά της ΕΕ, αφού παρέχονται απλόχερα και
χωρίς  περιορισμούς.  Αντιθέτως,  η  ΕΕ  συνδέει  το  δανεισμό  με  ποιοτικά  κριτήρια  που
μεταξύ άλλων αποσκοπούν σε περισσότερη διαφάνεια, στον περιορισμό της διαφθοράς,
στη  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  πρέπει  εν  γένει,  να  λαμβάνουν  υπόψη
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με
έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων περισσότερα από το 20% των δανείων
της Κίνας προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για κατασκευαστικά έργα
(περίπου συνολικό ποσό ύψους €12 δισεκ.), έχουν ως αποδέκτη την ΒκΕ. Στην πράξη, η
Κίνα  αποκτά  έλεγχο  σε  βασικές  βιομηχανίες  και  τομείς  της  οικονομίας  της  χώρας:
μεταλλουργία, εξορύξεις, ενέργεια και μεταφορές. Εντούτοις, η ΕΕ αποτελεί παραδοσιακά
τον μεγαλύτερο και σταθερότερο οικονομικό, επενδυτικό και εμπορικό εταίρο της ΒκΕ. 

Την  περασμένη  δεκαετία,  όταν  η  Κίνα  άρχισε  να  δραστηριοποιείται  οικονομικά  και
επενδυτικά  στην  ΒκΕ,  στόχος  της,  αρχικά,  ήταν  η  δημιουργία  προϋποθέσεων  για
απορρόφηση  των  κινεζικών  προϊόντων  και  η  ίδρυση  σημείων  λιανικής  πώλησης  των
προϊόντων  αυτών  (τα  οποία  κατασκευάζονταν  τόσο  από  κρατικές  όσο  και  ιδιωτικές
κινεζικές παραγωγικές μονάδες), και στη συνέχεια η επιδίωξη επενδυτικών αποδόσεων.



Ταυτόχρονα,  η  Κίνα  αντιλήφθηκε  εγκαίρως  το  «έλλειμμα»  επενδύσεων  στην  ΒκΕ  και
έσπευσε να το καλύψει. Η ΒκΕ, είχε ανάγκη από προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη χώρα
για χρηματοδότηση έργων υποδομής και για κατασκευή παραγωγικών μονάδων. Όμως, η
ΕΕ, παρά την υποστήριξη που παρείχε στην ΒκΕ στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής της
προοπτικής, δεν προχωρούσε στη χρηματοδότηση πολλών έργων επειδή δεν πληρούσαν
τα αυστηρά κριτήρια που έθετε. Το «κενό» αυτό κάλυψε με επιτυχία η Κίνα, η οποία δείχνει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έργα υποδομών, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν βάσεις για την
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Σερβική Δημοκρατία της
ΒκΕ, οι κινεζικές επενδύσεις σε υποδομές και σε ενεργειακά έργα, υπερτερούν σε αριθμό
των  υπολοίπων.  Σε  σύνολο  29  επενδύσεων,  οι  18  αφορούν  σε  έργα  υποδομών  και
ενεργειακά. 

Σε γενικές γραμμές, η επενδυτική και οικονομική πολιτική της Κίνας στην ΒκΕ, βασίζεται
στη  δημιουργία  καλών  και  στενών,  όσο  το  δυνατόν,  σχέσεων  με  ισχυρά  πολιτικά
πρόσωπα  της  χώρας.  Όχημα  για  τη  καλλιέργεια  των  σχέσεων  αυτών  αποτελούν  ο
πολιτισμός  και  η  οικονομία.  Συνεπώς,  η  Κίνα  επιδιώκει  και  ενισχύει  συνεργασίες  με
πανεπιστήμια  (φιλοξενούνται  σε  Πανεπιστήμια  στο  Σεράγεβο  και  την  Μπάνια  Λούκα,
παραρτήματα  του  Confucius  Institute),  μορφωτικά  και  θρησκευτικά  ιδρύματα,
επιχειρηματικούς φορείς και ΜΚΟ (όπως για παράδειγμα τη δεξαμενή σκέψης «Pojas i put
-  Belt  and  Road»  και  την  ένωση  «Bosansko-kinesko  prijateljstvo  -Bosnian-Chinese
Friendship»). 


