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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Οικονομική και εμπορική διείσδυση Τουρκίας στην   Βοσνία και Ερζεγοβίνη  

Στο  πλαίσιο  των  προσπαθειών  της  για  ενίσχυση  της  πολιτικής  και  οικονομικής  της
διείσδυσης  στην  ΒκΕ,  αλλά  και  γενικότερα  στα  Δυτικά  Βαλκάνια,  η  Τουρκία,
εκμεταλλευόμενη την κρίση που ξέσπασε από τον  πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας,  και  την
συνακόλουθη  έλλειψη  προϊόντων,  αλλά  και  αύξηση  των  τιμών  σε  πολλά  αγαθά,
εμφανίζεται, με κάθε ευκαιρία ως «σωτήρας» για τη χώρα. Εκμεταλλευόμενη, επίσης, τις
ανάγκες της ΒκΕ σε αγαθά, επενδύσεις και αναπτυξιακή βοήθεια, και χρησιμοποιώντας ως
όχημα το μουσουλμανικό στοιχείο της ΒκΕ, δε χάνει ευκαιρία να αναδείξει και ενισχύσει την
παρουσία της. Από την πλευρά της η ΒκΕ, με τα γνωστά προβλήματά της, είναι χώρα που
διψάει για διεθνείς συνεργασίες και αναγνώριση. Συνεπώς, όχι απλώς αποδέχεται, αλλά
και προσβλέπει στην προσέγγιση της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι, οι σχέσεις
ΒκΕ-Τουρκίας χαρακτηρίζονται από εδώ πολιτικούς, ως «extremely friendly». Η Τουρκία,
αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της ΒκΕ σε λιπάσματα, η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί κατά
300% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενέκρινε την εξαγωγή στην ΒκΕ 30.000 τόνων
λιπασμάτων  για  αγροτική  χρήση.  Δεδομένης,  εξάλλου,  της  διμερούς  Συμφωνίας
Ελευθέρου  Εμπορίου  ΒκΕ-Τουρκίας,  η  εισαγωγή  των  τουρκικών  λιπασμάτων  θα  γίνει
απρόσκοπτα και άνευ δασμών. Η συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας, να εκμεταλλευτεί την
πρόσφατη διακοπή προμήθειας λιπασμάτων των χωρών CEFTA αλλά και γενικότερα των
χωρών  της  ΕΕ,  αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  των  επιδιώξεών  της,  όπως  τις
σκιαγραφήσαμε  ανωτέρω.  Παρενθετικά  σημειώνουμε  ότι,  η  Ρωσία,  ο  μεγαλύτερος
εξαγωγέας λιπασμάτων παγκοσμίως, αδυνατεί  να προβεί σε άμεσες σχετικές εξαγωγές,
εξαιτίας των οικονομικών κυρώσεων που έχει  επιβάλλει  η Δύση, τις οποίες,  όμως, δεν
ακολουθεί η Τουρκία. 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, εκ
των οποίων 16 στην  πόλη του  Σεράγεβο  και  8  στην  Μπάνια  Λούκα.  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:  Islamic  Development  Bank,  Dubai  Islamic  Bank  και  Abu  Dhabi  Islamic  Bank.
Συμπληρώνουμε ότι, οι δύο προαναφερθείσες τράπεζες, αποτελούν τους διοργανωτές και
κύριους  υποστηρικτές  του  Επενδυτικού  Συνεδρίου  «Sarajevo  Business  Forum»  που
διοργανώνεται σε ετήσια βάση και διαφημίζεται ως το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός
στην  Βοσνία  –  Ερζεγοβίνη.  Στο  συγκεκριμένο  φόρουμ  παρευρίσκονται  κάθε  χρόνο
υψηλόβαθμοι  εκπρόσωποι  της  τουρκικής  πολιτικής  ηγεσίας  (στο  παρελθόν  έχει
παρευρεθεί  και  ο  ίδιος  ο  Ερντογάν)  και  πολυάριθμοι  εκπρόσωποι  επιχειρηματικών
φορέων. Πέραν των ανωτέρω, η Τουρκία συντηρεί την εικόνα, που προβάλλεται και από
τα  μέσα  ενημέρωσης,  ότι  αποτελεί  την  μεγαλύτερη  χορηγό  αναπτυξιακής  και
ανθρωπιστικής βοήθειας προς την ΒκΕ. Την άποψη αυτή έχει  καταφέρει  να εμφυτέψει
στην κοινή γνώμη,  ειδικά των πολιτών της Ομοσπονδίας  της ΒκΕ,  η  πλειονότητα των
οποίων είναι  μουσουλμάνοι.  Με  μοχλό την  Τουρκική  Αναπτυξιακή Επιχείρηση (ΤΙΚΑ)η
Τουρκία, από το 1995 κι ένθεν, έχει υλοποιήσει πάνω από 900 έργα και προγράμματα,
των οποίων το συνολικό ύψος υπερβαίνει τα 82 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Οι δραστηριότητές της,
στρέφονται  κυρίως  στους  τομείς  της  εκπαίδευσης,  της  υγείας,  της  γεωργίας  και  της
κτηνοτροφίας,  αλλά  και  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού  και  την  διατήρηση  της  «κοινής
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς». Επίσης, οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει, από
τον Μάρτιο  2021, στην κατασκευή,  του εντός της ΒκΕ σκέλους, του αυτοκινητοδρόμου
Βελιγραδίου-Σεράγεβου, με τουρκική χρηματοδότηση. Το έργο έχει αναλάβει η τουρκική
κατασκευαστική  «Tasjapi».  Εν  κατακλείδι,  η  Τουρκική  διείσδυση  στην  ΒκΕ  έχει  βρει
πρόσφορο  έδαφος,  κυρίως  λόγω  των  καλών  σχέσεων  με  τους  Βοσνιάκους
(Μουσουλμάνους),  έναν  εκ  των  τριών  συστατικών  λαών της  χώρας,  με  τους  οποίους
υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί και αρκετά κοινά, ιδίως στο θρησκευτικό και πολιτιστικό τομέα.
Τουρκικοί φορείς, εδώ και αρκετά χρόνια, με οργανωμένο τρόπο, χρηματοδοτούν πολλά
έργα στην ΒκΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που διατηρούν ζωντανό το οθωμανικό και
ισλαμικό στοιχείο. Φροντίζουν για την εκμάθηση και διάδοση της τουρκικής γλώσσας, τόσο
στη μέση όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση, και προβάλλουν την δική τους άποψη για τα
διεθνή ζητήματα, μέσω των ΜΜΕ που ελέγχουν. Τη δική τους σημασία άλλωστε έχουν οι
συχνές ανταλλαγές επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, μεταξύ των δύο χωρών, οι
καθημερινές  απευθείας  αεροπορικές  συνδέσεις,  η  στρατιωτική  τους  συνεργασία  και  η
εύρωστη Βοσνιακή ομογένεια στην Τουρκία. 


