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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Νέα στρατηγική της ΕυρωπαϊκήςΤράπεζας   Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης   (EBRD) στην  
Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Το ΔΣ της EBRD, για την περίοδο 2022-2027 υιοθέτησε νέα επενδυτική στρατηγική για την
ΒκΕ. Η νέα στρατηγική, θέτει νέες προτεραιότητες για την Τράπεζα, μεταξύ των οποίων: α)
η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα μέσω της περαιτέρω κατάρτισης του εργατικού δυναμικού
και της ψηφιοποίησης της αγοράς, β) η γεφύρωση του κενού στα βασικά έργα υποδομών,
μέσω  βελτίωσης  της  διαχείρισής  τους  και  της  ενσωμάτωσής  τους  σε  περιφερειακό
επίπεδο,  και  γ)  η  ενίσχυση  της  ενεργειακής  διαφοροποίησης,  μέσω  της
αποκαρβονοποίησης και της μετάβασης σε πηγές ενέργεια χαμηλού άνθρακα. Η απόφαση
για αλλαγή στρατηγικής, ελήφθη μόλις πρόσφατα, λίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη
μεταξύ 11-12 τρέχ., επίσκεψη στην ΒκΕ, του Αντιπροέδρου της EBRD, Mark Bowman, ο
οποίος  με  δήλωσή  του,  επιβεβαίωσε  το  ενδιαφέρον  της  Τράπεζας  για  τη  χώρα.
Επισημαίνοντας τον στρατηγικό ρόλο της EBRD, o Bowman, πρόσθεσε ότι  πέραν των
μεγάλων  έργων  υποδομών  που  χρηματοδοτεί  η  Τράπεζα,  όπως  για  παράδειγμα  η
κατασκευή  του  ευρωπαϊκού  αυτοκινητόδρομου  Vc,  οι  δραστηριότητες  της  Τράπεζας
επεκτείνονται  και  στην  πράσινη  ανάπτυξη.  Ήδη,  πέντε  πόλεις  της  ΒκΕ  έχουν
συμπεριληφθεί  στο  πρόγραμμα  «Πράσινες  Πόλεις»,  ενώ  η  Τράπεζα  προτίθεται  να
επενδύσει  σε  πράσινες  υπηρεσίες  και  πράσινες  συγκοινωνίες.  Υπενθυμίζεται  ότι,  τα
τελευταία 25 χρόνια, η Τράπεζα έχει διαθέσει συνολικά €2,88 δισεκ. για υλοποίηση 200
επενδύσεων στη χώρα, ενώ μεταξύ 2020 και 2021, το συνολικό ποσό των επενδύσεων
της EBRD στην ΒκΕ ξεπέρασε τα €300 εκ. Για το 2022, η EBRD προτίθεται να αυξήσει τη
χρηματοδότησή της σε έργα δημοσίων υποδομών, όπως η βελτίωση των δημόσιων μέσω
μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ενώ σημαντική θα είναι και η
συνεισφορά  της  στις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις.  Ακολούθως,  αναμένεται  η  υπογραφή
χρηματοδοτικής σύμβασης μεταξύ της EBRD και της τοπικής εταιρείας διανομής ενέργειας
«Transco», με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής συνδεσιμότητας και της δυνατότητας
για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 


