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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Επενδύσεις ΕΕ στον τομέα μεταφορών της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης

Τα τελευταία έτη και συγκεκριμένα μεταξύ 2015-2020, η ΒκΕ αναδείχθηκε σε σημαντικό
αποδέκτη της πολιτικής της ΕΕ για τη Συνδεσιμότητα στα Δυτικά Βαλκάνια (Connectivity
Agenda). Η συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και μεταξύ
ΕΕ και  χωρών Δυτικών Βαλκανίων,  αποτελεί  σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης,
δημιουργίας θέσεων εργασίας, νέων παραγωγικών επενδύσεων και ανάπτυξης ευκαιριών
για επιχειρηματική δράση. Συνολικά στα Δυτικά Βαλκάνια,  η ΕΕ μέσω υλοποίησης της
«Connectivity  Agenda»,  διέθεσε  €1  δισεκ.  σε  επιχορηγήσεις  και  €3,7  δισεκ.  σε  άλλες
μορφές  χρηματοδότησης  επενδύσεων,  δημιουργώντας  παράλληλα  45.000  νέες  θέσεις
εργασίας.  Επίσης, η ΒκΕ, μέσω του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ για τα
Δυτικά Βαλκάνια, γίνεται αποδέκτης επιπλέον κονδυλίων. Συνολικά, η ΕΕ έχει δεσμεύσει
για  την  περιοχή  των  Δυτικών  Βαλκανίων,  επιχορηγήσεις  ύψους  €9  δισεκ.  που  θα
διατεθούν  για  υλοποίηση  εμβληματικών  επενδύσεων  στους  τομείς  των  μεταφορών,
ενέργειας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Πέραν των ανωτέρω επιχορηγήσεων, η ΕΕ
δύναται να παράσχει εγγυήσεις για τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και τη μείωση
του  επενδυτικού  κινδύνου.  Η  στήριξη  αυτή,  μέσω του  Μηχανισμού  Εγγυήσεων  για  τα
Δυτικά Βαλκάνια, δύναται να αγγίξει τα €20 δισεκ. εντός της επόμενης 10ετίας.  

Όλα τα ανωτέρω, θα μπορούσαν πραγματικά να μετατρέψουν την ΒκΕ σε μια δυναμικά
ανερχόμενη οικονομία στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, οι παθογόνες αιτίες που ταλανίζουν
για  δεκαετίες  τη  χώρα,  κυρίως  ο  εθνοτικός  διχασμός,  το  κατακερματισμένο  και
δυσλειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, η πολιτική κρίση των τελευταίων ετών, η φυγή
των νέων στο εξωτερικό και η μαύρη οικονομία, υπονομεύουν τη δυνατότητα της χώρας να
σχεδιάζει και να υποβάλλει ώριμα προς έγκριση από την ΕΕ επενδυτικά έργα. 

Επί του παρόντος, το σημαντικότερο έργο υποδομών στη χώρα είναι η κατασκευή του
ευρωπαϊκού αυτοκινητοδρόμου 5c. Η ΕΕ έχει διαθέσει €542 εκ. σε επιχορηγήσεις και έχει



εγκρίνει επιπλέον €1,5 δισεκ. σε άλλες μορφές χρηματοδότησης του έργου. Ταυτόχρονα, η
ΕΕ έχει επιχορηγήσει με €100 εκ. επενδύσεις υποδομών για σιδηροδρομικές μεταφορές
και για λιμενικές εγκαταστάσεις. Εντούτοις, πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρηματοδότηση
για  δύο  έργα  υποδομών  (αυτοκινητόδρομος  και  σιδηρόδρομος)  στην  Οντότητα  της
Σερβικής  Δημοκρατία  (RS),  συνολικού  ύψους  €600  εκ.,  έχει  ανασταλεί  εξαιτίας  του
θεσμικού  μπλοκαρίσματος  που  η  RS  έχει  προκαλέσει  στην  εύρυθμη  λειτουργία  του
κράτους.  Πάντως,  σύμφωνα  με  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  η  αναστολή  της
χρηματοδότησης είναι αναστρέψιμη, αρκεί να λυθεί η πολιτική κρίση με την επιστροφή των
πολιτικών της  RS στα  κρατικά όργανα και  την εύρυθμη επαναλειτουργία  του  κρατικού
μηχανισμού.


