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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Η απαγόρευση εξαγωγής γάλακτος από την Σερβία, επηρεάζει την αγορά της
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Η πρόσφατη απόφαση της Σερβίας να απαγορεύσει προσωρινά -για ένα μήνα, μέχρι τέλος
Σεπτεμβρίου-  τις  εξαγωγές  γάλακτος  (με  εξαίρεση στις  χώρες  μέλη της Πρωτοβουλίας
“Open Balkan”) δημιούργησε ανησυχία στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σε ανακοίνωσή του το
Επιμελητήριο  Εξωτερικού  Εμπορίου  της  ΒκΕ,  εκτιμά  ότι  η  εν  λόγω  απαγόρευση  θα
διαρκέσει περισσότερο. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Zdravko Marinkovic, δήλωσε ότι
οι τιμές των γαλακτοκομικών στην ΒκΕ θα αυξηθούν και προέτρεψε τις κρατικές αρχές να
λάβουν  μέτρα  ώστε  να  ενισχυθούν  οι  παραγωγοί  προκειμένου  να  διατηρήσουν  την
παραγωγή  γάλακτος  στα  σημερινά  επίπεδα.  Ήδη,  εκφράζονται  φόβοι  ότι,  πολλοί
κτηνοτρόφοι  στην ΒκΕ θα μειώσουν τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που διαθέτουν,
καθώς  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  στην  εύρεση  ζωοτροφών,  αλλά  και  προβλήματα
εξαιτίας της αύξησης των τιμών τους.

Επί του παρόντος, πάντως, δεν έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις γαλακτοκομικών προϊόντων
στην αγορά της ΒκΕ, παρά μόνο αύξηση στις τιμές τους. Επισημαίνεται ότι, στην Οντότητα
της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ, εκτρέφεται το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου
της χώρας (περίπου 75.000 βοοειδή). Το εκεί αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και
Διαχείρισης Υδάτων, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή γάλακτος κυμαίνεται ετησίως  στα 150
εκ. λίτρα, ποσότητα ικανή να καλύψει τόσο την εσωτερική κατανάλωση, όσο και τη ζήτηση
από  το  εξωτερικό.  Στην  ανακοίνωση  σημειώνεται,  επίσης,  ότι  εκτός  από  την  Σερβία,
ποσότητες γάλακτος εισάγονται στην ΒκΕ και από χώρες της ΕΕ, κυρίως από τις Κροατία
και Σλοβενία και συνεπώς δεν υπάρχει εξάρτηση από την Σερβία. Σύμφωνα εξάλλου με
στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων της Ομοσπονδίας της



ΒκΕ, ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου στην Οντότητα αυτή, ανήλθε, το 2021, σε 39.000 και
η ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος σε 170,9 εκ. λίτρα.

Οι  κτηνοτρόφοι  πάντως,  ζητούν να αυξηθεί  η  τιμή  πώλησης του  γάλακτος  κατά  50%,
προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Αν
αυξηθεί η τιμή παραγωγού, θα αυξηθεί ακολούθως και η λιανική τιμή του γάλακτος.


