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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Εισαγωγή εμφιαλωμένου νερού στην ΒκΕ. – Ευκαιρία για Έλληνες εξαγωγείς 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
τους πρώτους 7 μήνες του 2022, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εισήγαγε συνολικά 124,6 εκ.
λίτρα εμφιαλωμένου νερού, αξίας €63,7 εκ. Οι εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως από
τις  γειτονικές  χώρες,  Κροατία,  Σερβία  και  Σλοβενία.  Ταυτόχρονα  όμως,  για  το  ίδιο
διάστημα,  η  ΒκΕ  εξήγαγε  στις  προαναφερόμενες  χώρες  69,8  εκ.  λίτρα  εμφιαλωμένου
νερού, συνολικής αξίας €14,3 εκ. Παρά το ότι η ΒκΕ είναι χώρα πλούσια σε υδάτινους
πόρους,  διαπιστώνουμε  ότι  προβαίνει  στην  εισαγωγή  σημαντικών  ποσοτήτων
εμφιαλωμένου  νερού.  Το  γεγονός,  εξηγείται,  εν  μέρει,  από  την  όχι  και  τόσο
αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων προς κατανάλωση υδάτων. Για παράδειγμα, η
Δημόσια  Εταιρεία  Ύδρευσης  “Vodovodi  Kanalizacija  d.o.o  Sarajevo”,  που  ιδρύθηκε  το
1889  και  απασχολεί  σήμερα  περισσότερους  από  1.000  υπαλλήλους,  αδυνατεί  να
παρουσιάσει  κέρδη,  αφού  τιμολογείται  μόνο  το  25% του  νερού  που  διέρχεται  από  το
σύστημα  ύδρευσης.  Αυτό  οφείλεται  στις  μεγάλες  απώλειες  που  παρουσιάζονται  στο
απηρχαιωμένο σύστημα σωληνώσεων, στην ελλιπή συντήρησή του και στη γήρανση των
αντλιών και μηχανημάτων των σταθμών της εταιρείας. Μετά από μακρόχρονη διαδικασία
που ξεκίνησε από το 2010, μόλις πρόσφατα κατέστη εφικτή η υλοποίηση προγράμματος
για την μείωση των απωλειών του συστήματος,, τη μείωση των διακοπών υδροδότησης
και  τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους €30,8 εκ.,
χρηματοδοτεί με €25 εκ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Οι  λόγοι  όμως  που  η  ΒκΕ  εισάγει  εμφιαλωμένο  νερό  δεν  εξαντλούνται  στην
αναποτελεσματικότητα του συστήματος ύδρευσης. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ΒκΕ,
λαμβάνει  χώρα  μια  συστηματική  διαφημιστική  εκστρατεία  γνωστών εταιρειών,  η  οποία
ενισχύεται και διευκολύνεται από τα υπάρχοντα κανάλια διανομής λοιπών προϊόντων. Δεν
πρέπει επίσης να παραβλέπουμε και τη καταναλωτική συμπεριφορά που πολλάκις δεν



ακολουθεί τη λογική, αλλά αντιγράφει τάσεις που επιβάλλει το σύγχρονο μάρκετινγκ και
πρακτικές άλλων χωρών (οι οποίες όμως δε διαθέτουν φυσικούς υδάτινους πόρους και
καταφεύγουν  στην  κατανάλωση  μόνο  εμφιαλωμένου  νερού,  τουλάχιστον  στα  μεγάλα
αστικά κέντρα).  Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου της ΒκΕ, ο μόνος
τρόπος  για  να  μειωθούν  οι  σχετικές  εισαγωγές,  είναι  η  προστασία  της  εγχώριας
παραγωγής μέσω αυξημένων τελωνειακών και ποιοτικών ελέγχων στα εισαγόμενα νερά
και  μέσω  της  αύξησης  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  υπέρ  της  αγοράς  εγχώριων
προϊόντων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί ο
εκσυγχρονισμός  του  συστήματος  ύδρευσης στο Σεράγεβο,  ότι  οι  καταναλωτικές
συνήθειες δύσκολα αλλάζουν και  ότι  ο  πληθυσμός ήδη φαίνεται  εθισμένος στην
κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, εκτιμούμε ότι παρουσιάζεται ακόμη μια ευκαιρία
επιχειρηματικής  δράσης,  την  οποία  η  Έλληνες  εξαγωγείς  θα  πρέπει  να
αξιοποιήσουν.


