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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Οικονομικές κυρώσεις κατά Ρωσίας και επιπτώσεις στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Μόλις δύο 24ωρα πριν την επιβολή των οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία, οι τράπεζες
ρωσικών συμφερόντων στην ΒκΕ, αντιμετώπισαν κατακόρυφη αύξηση των αναλήψεων.
Πρόκειται  για  τις  θυγατρικές  της  Sberbank,  με  έδρες  στο  Σεράγεβο  και  στην  Μπάνια
Λούκα, οι οποίες κατατάσσονται στην 8η και 12η θέση αντιστοίχως στον τραπεζικό κλάδο
της χώρας. Σημειώνεται ότι, τον Νοέμβριο 2021, η Ρωσική Sberbank, προχώρησε στην
πώληση των θυγατρικών της σε ΒκΕ, Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία και Σλοβενία, στα εξής
τρία τραπεζικά ιδρύματα: AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d. και Kranj i Agri
Europe Cyprus.Στον απόηχο των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Sberbank, η
Τραπεζική Αρχή της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ (RS), αποφάσισε την αναστολή των
δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας «Sberbank Banja Luka». Τη διαχείριση της τράπεζας
αναλαμβάνουν  από κοινού η Τραπεζική  Αρχή και  η  Κυβέρνηση της  RS.  Σε  παρόμοια
ενέργεια προέβη και η Τραπεζική Αρχή της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, η οποία ανέλαβε τη
διαχείριση  της  «Sberbank  BH»  και  σε  σχετική  συνέντευξη  τύπου  διαβεβαίωσε  τους
πελάτες/καταθέτες  της  τράπεζας  ότι  δεν  θα  αντιμετωπίσουν  προβλήματα,  αν  και  για
σήμερα η τράπεζα θα παραμείνει κλειστή. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της
Τραπεζικής Αρχής, η τράπεζα θα λειτουργήσει κανονικά από αύριο και ότι το ζήτημα του
SWIFT, έχει επιλυθεί, καθιστώντας δυνατές τις τραπεζικές συναλλαγές.

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο αποκλεισμός των ρωσικών τραπεζικών συστημάτων
από  το  διεθνές  σύστημα  πληρωμών  SWIFT,  θα  προκαλέσει  αναταραχές  στο  διεθνές
εμπόριο  και  στη  λειτουργία  επιχειρήσεων  που  σχετίζονται  πρωτίστως  με  την  Ρωσία.
Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές συναλλαγές της ΒκΕ με την Ρωσία είναι αρκετά σημαντικές,
και μόνο οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΒκΕ στην Ρωσία, αγγίζουν ετησίως
τα  €40  εκ.  Επίσης,  περίπου  σε  €15  εκ.  ετησίως  υπολογίζονται  οι  εξαγωγές  φρέσκων
φρούτων και  λαχανικών της  ΒκΕ προς  την  Ρωσία.  Πολύ  υψηλότερες  σε  αξία  είναι  οι
εισαγωγές που πραγματοποιεί η ΒκΕ από την Ρωσία, που κυμαίνονται σε περίπου €450
εκ. ετησίως και αφορούν κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα (ορυκτά καύσιμα).


