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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Προς διαμόρφωση σφαιρικής εικόνας για τη συμβολή της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη
της  Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης,  θα  ήταν  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  εν  τάχει  τα  διάφορα
προγράμματα  της  ΕΕ  που  υλοποιούνται  στη  χώρα,  την  υποστήριξη  από  την  εδώ
Αντιπροσωπεία  της  ΕΕ,  την  ενίσχυση  μέσω  του  Επενδυτικού  Πλαισίου  των  Δυτικών
Βαλκανίων (Western Balkans Investment Framework -WBIF), μέσω χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων  (Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων-ΕΙΒ,  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης-ΕΒRD), κλπ. Η συνολική διαχρονική συνεισφορά της ΕΕ,
είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια, όμως, είναι σίγουρο ότι δισεκατομμύρια ευρώ
έχουν επενδυθεί στη χώρα,, κατατάσσοντας την ΕΕ στην κορυφή των εταίρων της ΒκΕ.

Πιο συγκεκριμένα, από το 1991 κι ένθεν, η ΕΕ έχει επενδύσει στην ΒκΕ περισσότερα από
€3,7 δισεκ., μέσω των παρακάτω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών:

 ECHO (Humanitarian Aid), υλοποιήθηκε μεταξύ 1991 - 2003 (€1,03 δισεκ.)

 Phare/OBNOVA, υλοποιήθηκε μεταξύ 1991 - 2003 (€840,9 δισεκ.)

 Ειδικές Δράσεις, μεταξύ 1991 - 2003 (€318,7 εκ.)

 CARDS, υλοποιήθηκε μεταξύ 2001 - 2006 (€412,4 εκ.)

 IPA I, υλοποιήθηκε μεταξύ 2007 - 2013 (€610 εκ.)

 IPA II, υλοποιείται από το 2014 (€530 εκ.).



Πέραν των ανωτέρω,  το 2014 όταν η ΒκΕ επλήγη από εκτεταμένες πλημμύρες,  η ΕΕ
διέθεσε €43,5 εκ. για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών και επιπλέον €41
εκ. για συμπληρωματικές δράσεις. Όπως αναφέραμε και στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό
μας, το σημαντικότερο έργο υποδομών στη χώρα, είναι η κατασκευή του ευρωπαϊκού αυ-
τοκινητοδρόμου 5c, που αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Ευ-
ρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι ξεκινά από την Βουδαπέστη, συνεχίζει νότια και διασχίζει την
Κροατία (Osijek) και στη συνέχεια την ΒκΕ περνώντας από τις πόλεις Doboj, Zenica, Σε-
ράγεβο και Mόσταρ, για να καταλήξει στο κροατικό λιμάνι της Αδριατικής, Ploce. Η ΕΕ έχει
διαθέσει ήδη €542 εκ. σε επιχορηγήσεις (μέσω του WBIF) και έχει εγκρίνει επιπλέον €1,5
δισεκ. σε άλλες μορφές χρηματοδότησης του έργου (κυρίως μέσω ΕΙΒ και ΕΒRD). H ΒκΕ
έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου (μήκους σχεδόν 325 χλμ.) μέχρι
το τέλος του 2028. 

Τα ανωτέρω δεν εξαντλούν την αναπτυξιακή βοήθεια που έχει προσφέρει και συνεχίζει να
προσφέρει η ΕΕ στην ΒκΕ (π.χ ΙΡΑ ΙΙΙ, Τεχνική βοήθεια μέσω ΤΑΙΕΧ, LAF, κλπ) όμως,
όπως πολύ σωστά επισημαίνουν εδώ πηγές, δείχνουν το μέγεθος της δέσμευσης της ΕΕ
για τη χώρα.


