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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Εμπόδια στην πρόσβαση κοινοτικών εταιρειών στην αγορά υπηρεσιών η/και επενδύσεων

Σε γενικές γραμμές, η πρόσβαση των ξένων εταιρειών στην εδώ αγορά δεν είναι άνευ
εμποδίων. Ως γνωστόν, η χώρα αποτελείται από δύο ημι-αυτόνομες Οντότητες, ήτοι, την
Ομοσπονδία της ΒκΕ και την Σερβική Δημοκρατία της ΒκΕ, με αποτέλεσμα πολλές φορές
να μην υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δύο Οντοτήτων και οι υπηρεσίες του κράτους να
μην μπορούν να υπερισχύσουν, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που τα συμφέροντα των
δύο Οντοτήτων είναι αντικρουόμενα. Στον κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό κρατικό
μηχανισμό,  έρχονται  να  προστεθούν  οι  πολιτικές  και  κομματικές  σκοπιμότητες,  η
δαιδαλώδης γραφειοκρατία, τα κατά τόπους συμφέροντα των τοπικών αρχών, ακόμα και
οι  θρησκευτικές  και  ιδεολογικές  αντιλήψεις  συγκεκριμένων  ατόμων  σε  θέσεις  κλειδιά.
Σύμφωνα  με  πρόσφατες  καταγγελίες  από  εξαγωγικές  εταιρείες  φαρμάκων  της  ΕΕ
(Κροατία,  Σουηδία, Πολωνία) σε συγκεκριμένα Καντόνια της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, οι
τοπικές  αρχές  θέτουν  εμπόδια  μη  δασμολογικού  χαρακτήρα.  Σε  τέσσερα  Καντόνια,
συμπεριλαμβανομένου  του  μεγαλύτερο  και  ισχυρότερου  οικονομικά  (Σεράγεβο),
αφαιρέθηκαν  από  τους  καταλόγους  των  προς  συνταγογράφηση,  μέσω  του  δημοσίου
συστήματος  υγείας,  φαρμάκων,  όσα  από  αυτά  είναι  εισαγόμενα  και  αντίστοιχά  τους
κατασκευάζονται  εγχωρίως.  Είναι  προφανής  η  προσπάθεια  των  εδώ  αρχών,  να
υποστηρίξουν,  με  αυτό  τον  αθέμιτο  τρόπο,  τις  εγχώριες  φαρμακοβιομηχανίες  και  να
εξαλείψουν τον ανταγωνισμό από ξένες (όχι μόνο της ΕΕ) εταιρείες.  Του θέματος έχει
επιληφθεί  η Αρχή Ανταγωνισμού της ΒκΕ. Οι  χώρες  της ΕΕ που πλήττονται  από τον
αθέμιτο  ανταγωνισμό,  προσανατολίζονται  στην  από  κοινού  αντιμετώπιση  του
προβλήματος,  ενώ η ΕΕ αποφεύγει  να εμπλακεί,  δεδομένου ότι  το  θέμα εξετάζουν οι
αρμόδιες  αρχές  της ΒκΕ.  Εντούτοις,  εξαιτίας  της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στην
χώρα και της αποχής των εκπροσώπων της Σερβικής Δημοκρατίας ΒκΕ από τα κρατικά
όργανα,  οι  διαδικασίες  έχουν  τελματώσει  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  ληφθούν  σχετικές
αποφάσεις.   


