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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

11  ο   Επιχειρηματικό Φόρουμ «Sarajevo 2022»  

Η Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, διοργάνωσε στο Σεράγεβο, μεταξύ 11-12
Μαΐου,  οικονομικό  φόρουμ  με  τίτλο  «Sarajevo  Business  Forum».  Σημειώνεται,  ότι  τα
τελευταία δύο έτη, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, η διοργάνωση είχε αναβληθεί.
Σύμφωνα με τους  διοργανωτές,  στο  11ο Επιχειρηματικό  Φόρουμ Σεράγεβο  2022,  που
αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό συνέδριο της χώρας, συμμετείχαν επιχειρηματίες της
χώρας και του εξωτερικού, επενδυτές, πολιτικοί, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των εδώ
διπλωματικών  Αρχών.  Στο  φόρουμ  συζητήθηκαν  και  αναπτύχθηκαν  περίπου  300
επενδυτικές ιδέες και  σχέδια,  κυρίως στον ενεργειακό τομέα.  Η διασύνδεση δικτύων,  η
μεταφορά ενέργειας,  η ενεργειακή μετάβαση της Βοσνίας και  Ερζεγοβίνης, η ανάπτυξη
αγοράς ενέργειας και  χρηματιστηρίου ενέργειας,  τα έξυπνα ψηφιακά δίκτυα διαχείρισης
ηλεκτρικής  ενέργειας,  καθώς  και  η  εντατικοποίηση  της  κατασκευής  υποδομών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτέλεσαν βασικές θεματικές του διήμερου συνεδρίου.
Αναφορές έγιναν επίσης στους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της χώρας, την υλοτομία
και  επεξεργασία  ξύλου,  την  μεταλλουργία,  καθώς  και  στον  τομέα  τροφίμων.  Τέλος,
επισημάνθηκε  ότι  οι  φυσικές  ομορφιές  της  χώρας  αποτελούν  πόλο  έλξης  δυνητικών
επενδυτών.  Εντούτοις,  το  Φόρουμ,  αν  και  κατά  βάση  οικονομικού  και  επενδυτικού
περιεχομένου, ανέδειξε και τον έντονα πολιτικό του χαρακτήρα, δεδομένου ότι αναφορές
έγιναν και στην τρέχουσα πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Επισημάνθηκε ότι χωρίς
πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να επέλθει οικονομική ευμάρεια. Τονίστηκε ότι θα πρέπει
να αποδοθεί στην ΒκΕ το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, χωρίς
επιπλέον προϋποθέσεις, και ότι ο θεσμός του Υψηλού Εκπροσώπου των ΗΕ στην ΒκΕ θα
πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από την Γερμανία, όσο και συνολικά από τις χώρες της ΕΕ
και  τις  ΗΠΑ.  Όπως  ήταν  αναμενόμενο,  αναφορά  έγινε  και  στον  πόλεμο  Ουκρανίας-
Ρωσίας, στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στις οικονομίες των χωρών, αλλά και σε
επίπεδο παγκόσμιας ασφάλειας, ενώ σημειώθηκε και η πρόθεση Φινλανδίας και Σουηδίας
για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Yπουργός Εμπορίου της Τουρκίας,
Mehmet  Mus,  στο  περιθώριο  της  συμμετοχής  του  στο  φόρουμ,  συναντήθηκε  με  τον



Υπουργό Οικονομικών & Εξωτερικού Εμπορίου της ΒκΕ, Stasa Kosarac, καθώς και με
τον  ΠΘ  της  Ομοσπονδίας  ΒκΕ,  Fadil  Novalic,  προκειμένου  να  συζητήσουν  θέματα
αμοιβαίου  ενδιαφέροντος,  με  έμφαση  στην  ενίσχυση  της  διμερούς  συνεργασίας  στους
τομείς  του  τουρισμού,  της  ενέργειας  και  της  γεωργίας.  Επισημάνθηκε  ότι,  το  διμερές
εμπόριο ΒκΕ-Τουρκίας το 2021 άγγιξε τα €833,4 εκ., ενώ για το πρώτο τρίμηνο 2022 έχει
σημειώσει  αύξηση  20% σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  περίοδο  του  2021.  Ως  προς  την
προσέλκυση  τουρκικών  επενδύσεων,  ο  Kosarac,  δήλωσε  ότι  αυξημένο  επενδυτικό
ενδιαφέρον παρατηρείται για τις «ελεύθερες ζώνες εμπορίου» και πρότεινε στον Τούρκο
συνομιλητή  του  την  ενίσχυση  της  τριμερούς  συνεργασίας  Σερβίας-Τουρκίας-ΒκΕ,  ενώ
συμφωνήθηκε  και  η  διοργάνωση τριμερούς  επενδυτικού  φόρουμ.  Υπενθυμίζεται,  ότι  η
Τουρκία κατατάσσεται στην 11η θέση των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην ΒκΕ και
στην  7η θέση  των  σημαντικότερων  εμπορικών  εταίρων  της  ΒκΕ.  Περίπου  3%  των
συνολικών εισαγωγών της ΒκΕ προέρχεται  από την Τουρκία, ενώ 5,3% των εξαγωγών
της, κατευθύνεται προς την Τουρκία. Σημειώνεται, επίσης, ότι κύριος μοχλός της τουρκικής
οικονομικής  και  επενδυτικής παρουσίας  στην ΒκΕ, αποτελεί  η  Τράπεζα Ziraat  Bank η
οποία διαθέτει ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη τράπεζα
συνεργάζεται  στενά με την, ισλαμικών συμφερόντων, Bosna International Bank, για την
παροχή δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες, εκτός των οικονομικών,
επιβάλλονται  και  θρησκευτικοί  όροι.  Μέτοχοι  στην  Bosna  International  Bank  είναι  οι
ισλαμικές τράπεζες «Islamic Development Bank», «Dubai Islamic Bank» και «Abu Dhabi
Islamic  Bank».  Οι  δύο  προαναφερθείσες  τράπεζες,  αποτελούν  τους  διοργανωτές  και
κύριους υποστηρικτές του Επιχειρηματικού & Επενδυτικού Συνεδρίου «Sarajevo Business
Forum». 


