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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Προγράμματα τρίτων χωρών και Οργανισμών στην 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».

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. 

https://www.usaid.gov/bosnia/economic-growth


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  

https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300772/summary
https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300772/summary
https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_bs/GAGPtop.html
https://www.jica.go.jp/balkan/english/office/others/c8h0vm0000bfpaeh-att/jica_bosnia.pdf
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/bih_cooperation.pdf

