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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Αναπτυξιακή συνεργασία και Προγράμματα ΙΡΑ ΙΙΙ για Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Tο ΙΡΑ ΙΙΙ Energy Package 2023, συνολικού ύψους €70 εκ., αποτελείται από 4 συστατικά

(Policy  Dialogue,  Capacity  Development,  Progress/Performance  Assessment,  Financial

Transfers)  και  τρεις  τύπους  συμβολαίων  στήριξης  (Sustainable  Development  Goals

Contracts,  Sector  Reform  Performance  Contracts,  State  and  Resilience  Building

Contracts). Αντικειμενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των άμεσων

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών ενέργειας, και

η ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης επί τη βάσει  των αρχών μείωσης του

διοξειδίου του άνθρακα. 

Τον Ιούλιο 2022 ο Εθνικός Συντονιστής IPA της ΒκΕ (NIPAC), υπέβαλε σχέδιο πακέτου

ύψους €139 εκ. στο πλαίσιο του ΙΡΑ 2023. Εξαιτίας όμως της έκτακτης ενεργειακής κρίσης

στα  Δυτικά  Βαλκάνια,  το  ΙΡΑ  2023  για  την  ΒκΕ  διοχετεύτηκε  για  την  ενίσχυση  του

ενεργειακού κλάδου (€70 εκ.). Ταυτόχρονα, το σχέδιο πακέτου ΙΡΑ 2023 μετονομάστηκε

σε  ΙΡΑ 2024  για  την  ΒκΕ,  από το  οποίο  εξαιρούνται  τα  ενεργειακά  (με  προτεινόμενο

προϋπολογισμό €118,5 εκ.). 

Το  ΙΡΑ  2024  (πρώην  ΙΡΑ  2023),  περιέχει  14  προτεινόμενα  έργα  και  αναμένεται  να

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2024. Αποτελείται στο σύνολό

του από 4 «Παράθυρα» (Windows), κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει την πλειοψηφία

των  Θεματικών  Προτεραιοτήτων  (Τhematic  Priorities)  του  IΡA  III,  και  με  τον  κατά

περίπτωση καταμερισμό του προϋπολογισμού.



Εντούτοις,  η  ΒκΕ  υπολείπεται  των  υπόλοιπων  κρατών  των  Δυτικών  Βαλκανίων  όσον

αφορά  στην  πρόοδο  που  έχει  επιτύχει  σε  σχέση  με  την  ευρωπαϊκή  προοπτική  της.

Ιδιαιτέρως υπολείπεται σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, αν και είναι η μόνη χώρα

στα Δυτικά Βαλκάνια που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια. Ως προς αυτό, πρέπει να επισημανθεί

ότι επειδή η ενεργειακή μετάβαση στην ΒκΕ ουσιαστικά δεν έχει αρχίσει, ελλοχεύει, από το

2026,  ο  κίνδυνος  επιβολής  προστίμων  και  κυρώσεων  (π.χ.  στις  εξαγωγές  ηλεκτρικής

ενέργειας,  όταν  η  παραγωγή  της  συνοδεύεται  από  αυξημένα  επίπεδα  διοξειδίου  του

άνθρακα.  Τέλος,  πρέπει  να  τονισθεί  ότι  το  νέο  ΙΡΑ  ΙΙΙ  (2021-2027)  είναι  πολύ  πιο

απαιτητικό  και  ανταγωνιστικό  σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  προγράμματα  Ι  και  ΙΙ,

συνεπώς η ΒκΕ θα πρέπει  να πολλαπλασιάσει  τις  προσπάθειές  της.  Τα κονδύλια του

προγράμματος θα είναι διαθέσιμα μόνο για ώριμα έργα. Πάντως, σε μια προσπάθεια να

τηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ των τριών εθνοτήτων της χώρας, οι δράσεις του ΙΡΑ ΙΙΙ θα

αρχίσουν με  τις  κεντρικές  πόλεις,  Σεράγεβο,  Μόσταρ και  Μπάνια Λούκα (με  προφανή

συμβολισμό: Βοσνιάκοι, Κροάτες, Σέρβοι).


