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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Ενίσχυση τουριστικής προβολής της ΒκΕ από την USAID

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». Όπως δήλωσε, χαρακτηριστικά, η επικεφαλής της USAID, κα Samantha
Power,  κατά  την  πρόσφατη  επίσκεψή  της  στην  ΒκΕ,  «με  τη  σωστή  στρατηγική,  ο
τουρισμός στην ΒκΕ θα μπορούσε να συνεισφέρει  πάνω από 10% του ΑΕΠ στη μετά
Covid εποχή». Αναφερόμενη στη συμβολή της USAID για την ανάπτυξη του τουριστικού
τομέα της ΒκΕ, η κα Power τόνισε ότι,  την τελευταία δεκαετία έχουν υλοποιηθεί πολλά
προγράμματα, μεταξύ των οποίων η δημιουργία της διαδρομής πεζοπορίας «Via Dinarica
Project» και το «Tourism Project» που έχει ως 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.  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. 

Είναι εμφανές ότι, η τουριστική βιομηχανία της χώρας, έχει προοπτικές και δυνατότητες
ανάπτυξης.  Όμως,  επηρεασμένη  από  το  γενικότερο  πολιτικό  κλίμα  αστάθειας  που
κυριαρχεί στη χώρα, αλλά και την έλλειψη κεντρικού κρατικού τουριστικού φορέα, κινείται
με  πολύ  αργούς  ρυθμούς,  σε  αντίθεση  με  γειτονικές  χώρες  που  προσαρμόζουν  και
αναδιαρθρώνουν με ταχύτητα τις τουριστικές βιομηχανίες τους στις νέες απαιτήσεις της
εποχής-Covid. Μεταξύ των ετών 2014-2019, τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό στην



ΒκΕ, αυξήθηκαν κατά 54,8%, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι ξένοι για τη
χώρα. Το 2020, το πλήγμα από την πανδημία ήταν τεράστιο, με πολλές θέσεις εργασίας
να χάνονται, πολλά τουριστικά καταλύματα να αναστέλλουν τη λειτουργία τους και με τη
συνολική  τουριστική  κίνηση  να  μειώνεται  κατά  79%.  Η  προαναφερόμενη  προωθητική
εκστρατεία,  που χρηματοδοτείται  από το Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Τουρισμού της
Ομοσπονδίας της ΒκΕ, υποστηρίζεται από την USAID και υλοποιείται από το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, στοχεύει κυρίως στις αγορές της Αυστρίας, της
Γερμανίας, της Τουρκίας, της Σερβίας, της Κροατίας και των χωρών του Περσικού Κόλπου.


