
   

Δυτικά Βαλκάνια και εμπόδια στο Διασυνοριακό Εμπόριο 

Την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου τ.έ. διοργανώθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο «BUSINESS 
PROCESS ANALYSES OF TRADE PROCEDURES: HOW TO REMOVE OBSTACLES IN 
THE REGIONAL TRADE» από το Center for Foreign Policy και την Pan-European Union του 
Μαυροβουνίου. Το εν λόγω σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος  «V4 
support to promote WB6 Common Regional Market: one market for post-COVID recovery», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από τις Κυβερνήσεις της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και 
της Σλοβακίας μέσω του Διεθνούς Ταμείου Visegrad «International Visegrad Fund». Κύρια 
ζητήματα του σεμιναρίου ήταν η αποσαφήνιση των εννοιών των Μη δασμολογικών μέτρων 
προστασίας (non-tariff measures) και των μη δασμολογικών εμποδίων (non-tariff barriers) στο 
διεθνές εμπόριο, καθώς και η ανάλυση των προτύπων και πρακτικών του ΠΟΕ και της ΕΕ, 
δίνοντας έμφαση στον εντοπισμό τον διαδικαστικών αδυναμιών του υπάρχοντος διασυνοριακού 
και ενδοπεριφερειακού εμπορικού συστήματος στα Δυτικά Βαλκάνια.  

Τις ομιλίες «άνοιξε» η κα Šárka Prat, από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Κοινωνίας της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, η οποία εστίασε στο θεωρητικό υπόβαθρο του ενδοπεριφερειακού εμπορίου, 
μιλώντας για τη διαφορά μεταξύ των μη δασμολογικών μέτρων (τα οποία ενδεχομένως να έχουν 
οικονομικές συνέπειες) και των μη δασμολογικών εμποδίων (τα οποία σίγουρα έχουν οικονομικές 
συνέπειες και αποδεδειγμένα οδηγούν σε διακρίσεις στο εμπόριο). Την παρουσίασή της 
ακολούθησε μια σύντομη ανάλυση για τα διεθνή εμπορικά πρότυπα και πρακτικές (ΕΕ και 
ΠΟΕ), που εφαρμόζονται στην ΕΕ, και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Στη συνέχεια, 
αναφέρθηκε στην σημασία την οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών του WB6, και τη 
δημιουργία της κοινής περιφερειακής αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων (Common Regional 
Market) μέσω της Διαδικασίας του Βερολίνου, η οποία θα αποφέρει διάφορα πλεονεκτήματα 
στην περιοχή, όπως τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών μόνο με ταυτότητα, τη 
διευκόλυνση τον ενδοπεριφερειακού εμπορίου μέσω της σύναψης συμφωνιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης των εθνικών πιστοποιητικών και προτύπων, αλλά και της επέκτασης του θεσμού 
των «Πράσινων Διαδρόμων» κτλ, μείωση του κόστους οικονομικών ενδοπεριφερειακών 
συναλλαγών κ.ά. Τέλος, αναφέρθηκε στους στενούς, οικονομικούς και μη, δεσμούς της Τσεχίας 
με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ τόνισε ότι, και η εθνική θέση της Τσεχίας, αλλά 
και η θέση της ως μέλος του Visegrad 4, είναι να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η ένταξη των χωρών 
του WB6 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την ίδια, τα Δυτικά Βαλκάνια, μπορούν πάντοτε 
να υπολογίζουν στην στήριξη και τη βοήθεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, ενώ – όπως δήλωσε, η 
ένταξή τους στην ΕΕ καθώς και η περιφερειακή ολοκλήρωση των οικονομιών τους, μόνο θετικά 
έχει να αποφέρει και για τις δύο πλευρές. 

Στη συνέχεια, το βήμα δόθηκε στην κα Gordana Djurovic, Καθηγήτρια στην Οικονομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, η οποία επικεντρώθηκε στην πρακτικές συνέπειες των 
προαναφερθέντων μέτρων και προτύπων, καθώς και στη σημασία της άρσης των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο από την σκοπιά της οικονομίας του Μαυροβουνίου.  
Ειδικότερα, αφού έκανε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος “V4 support to promote 
WB6 Common Regional Market, one market for post-COVID recovery”, στο οποίο 



   

συμμετέχουν οι τέσσερις χώρες του Visegrad 4 και οι έξι του WB6, μέσω ερευνητικών κέντρων 
και φορέων, συνέχισε αναλύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της οικονομικής ολοκλήρωσης 
(βάσει των 5 σταδίων του Balassa), καθώς και την πρακτική εφαρμογή της στην περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων. Σύμφωνα με την ίδια, οι συμφωνίες και αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν 
ορόσημα για την για την οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής είναι, η υπογραφή των πρώτων 
συμφωνιών ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών που υπεγράφησαν στην περιοχή, η απόφαση της 
ΕΕ, από το 2000 τα προερχόμενα από τα Δυτικά Βαλκάνια προϊόντα να εντάσσονται και να 
επωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Καθεστώς των Αυτόνομων Εμπορικών Μέτρων (ATMs), οι 
συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης των χωρών της περιοχής με την ΕΕ, η δημιουργία της 
CEFTA (2006), το Σχέδιο Δράσης REA 2017-2020, το οποίο προχώρησε την οικονομική 
ολοκλήρωση της περιοχής σε περαιτέρω τομείς (π.χ. υπηρεσίες), και τέλος η απόφαση 
δημιουργίας την Κοινής Περιφερειακής Αγοράς (Common Regional Market 2021-2024). Στη 
συνέχεια ανέλυσε συνοπτικά, το πρόγραμμα δράσεων της Κοινής Περιφερειακής Αγοράς για τα 
έτη 2021-2024, καθώς και τους στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω αυτής (πχ την 
εγκαθίδρυση των τεσσάρων ελευθεριών της ΕΕ στην περιοχή, τη μείωση του χρόνου αναμονής 
στα σύνορα κατά 70%, μέσω των Πράσινων Διαδρόμων, την αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, 
διπλωμάτων και επαγγελματικών τίτλων κα αδειών, τη μείωση των Τελών Περιαγωγής μεταξύ 
Δυτικών Βαλκανίων και ΕΕ – για το οποίο όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές 
διαδικασίες, κ.ά.). Στη συνέχεια παρουσίασε δύο ‘’case studies’’, που μελετήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου, για τα κυριότερα εμπόδια που εμφανίζονται στις εξαγωγές 
και εισαγωγές στη χώρα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την εξαγωγή τσιμέντου από το 
Μαυροβούνιο στη Σερβία, και την εισαγωγή στο Μαυροβούνιο λαχανικών από την Αλβανία. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τομείς που θα πρέπει να βελτιωθούν είναι ο εκσυγχρονισμός των 
διαδικασιών εξαγωγής, μέσω της κατάργησης των χειρόγραφων διαδικασιών, και 
αντικατάστασής τους από νέες ηλεκτρονικές, η μείωση του χρόνου αναμονής στα σύνορα 
αυξάνοντας το προσωπικό που διενεργεί φυτοϋγειονομικούς και άλλους ελέγχους, αλλα και 
επανασχεδιάζοντας πιο αποτελεσματικά και εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες ελέχου στα 
σύνορα, καθώς επίσης, μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας. 

Τέλος, την οπτική της Σερβική πλευράς, ανέλυσε ο κ. Predrag Bjelić, Καθηγητής στην 
Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Ο καθηγητής παρουσίασε τα 
αποτελέσματα ερευνών της ομάδας του, για τη διαχρονική δυναμική του εμπορίου της Σερβίας 
με τα υπόλοιπα κράτη της CEFTA, της ΕΕ, των χωρών του Visegrad 4, και της Ευρασιατικής 
Ένωσης, τα οποία έδειξαν, σε γενικές γραμμές, ότι η ολοένα αυξανόμενη εμπορική 
απελευθέρωση μεταξύ Σερβίας - ΕΕ αλλά και με άλλες οικονομικές ζώνες, μόνο επωφελής έχει 
αποδειχθεί για τη Σερβία - όχι μόνο ως προς το εμπόριο αυτό καθεαυτό, αλλά και ως προς την 
αύξηση των ΑΞΕ, της απασχόλησης κτλ. Από την άλλη το δεύτερο τμήμα της έρευνας, το οποίο 
αφορά τα εμπορικά εμπόδια που θέτει η κάθε χώρα, βάσει απαντήσεων εξαγωγικών εταιρειών οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δείχνει τη Σερβία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 
διαφορά. Τέλος, κος Bjelic παρουσίασε τρία case studies εισαγωγής μη δασμολογικών 
εμποδίων, στην περιοχή.  

 


