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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Οικονομικό Φόρουμ «Jahorina 2022», Σερβική Δημοκρατία Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26-27 Απριλίου τ.έ.,  το 5ο Οικονομικό Φόρουμ της Σερβικής
Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (RS), στο Ολυμπιακό χιονοδρομικό κέντρο και
χειμερινό θέρετρο, Jahorina.  Σημειώνεται, ότι τα τελευταία δύο έτη, εξαιτίας της πανδημίας
του Covid-19, το Συνέδριο δεν είχε πραγματοποιηθεί. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν
επιχειρηματίες  της  χώρας  και  του  εξωτερικού,  επενδυτές,  ακαδημαϊκοί,  πολιτικοί,
αξιωματούχοι  και  εκπρόσωποι  των εδώ διπλωματικών Αρχών,  με  το  συνολικό  αριθμό
συμμετεχόντων να ξεπερνά τα 500 άτομα. Την έναρξη του φόρουμ χαιρέτησαν με ομιλίες
τους, ο Πρωθυπουργός της RS, Radovan Viskovic και το μέλος του Τριμελούς Προεδρείου
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (ΒκΕ), Milorad Dodik, ενώ στη συνέχεια ομιλίες απεύθυναν η
Πρωθυπουργός  της  Σερβίας,  Ana  Brnabic  και  η  Πρόεδρος  της  RS,  Zeljka  Cvijanovic.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ, Goran
Racic,  είναι  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  της  Μπάνια  Λούκα,  αλλά  και  επίτιμος
Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.

Το φόρουμ είχε τίτλο «Global economic challenges and opportunities» και επικεντρώθηκε
στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της RS, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης,
στην  μετά  covid  εποχή.  Αναπτύχθηκαν  θέματα  αύξησης  της  παραγωγικότητας,  της
αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος, της ανταγωνιστικότητας του δημόσιου
τομέα, του εκπαιδευτικού συστήματος, της ανταγωνιστικότητας του εργατικού δυναμικού,
και της χρηματοδότησης έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων αυτών του ενεργειακού
τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης του Φόρουμ, ήταν η
πρωτοβουλία «Open Balkan», για την οποία σημειώνουμε ότι, η ΒκΕ δεν έχει ενιαία θέση.
Πιο  συγκεκριμένα,  η  RS  διάκειται  θετικά,  ενώ  η  δεύτερη  Οντότητα  της  χώρας,  η
Ομοσπονδία της ΒκΕ, είναι αρνητική. Οι ομιλητές επεσήμαναν ότι, η πρωτοβουλία «Open
Balkan», στην οποία συμμετέχουν Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, θα ενισχύσει
σημαντικά  τις  δυνατότητες  συνεργασίας  της  χώρας  σε  περιφερειακό  επίπεδο  και  θα
επιταχύνει  την  οικονομική  της  ανάπτυξη.  Αναφέρθηκε  επίσης  ότι  η  Σερβία  είναι  ο
μεγαλύτερος επενδυτής της ΒκΕ και συμμετέχει σε σημαντικά έργα υποδομών της χώρας,



όπως το διεθνές αεροδρόμιο στο Trebinje και ο υδροηλεκτρικός σταθμός στο Buk Bijela.
Το Φόρουμ, αν και κατά βάση οικονομικού περιεχομένου, ανέδειξε και τον πολιτικό του
χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας άλλαξε την Ημερήσια Διάταξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πολιτικός ηγέτης της RS, Milorad Dodik, στην εναρκτήρια ομιλία
του,  αναφέρθηκε  σε  «σημαντικές  γεωπολιτικές  αλλαγές  και  στον  τερματισμό  της
γεωπολιτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ». Πολιτικό ήταν και το πάνελ με τίτλο «Democracy in
Europe: the cost  of  free choice and cancel  culture» και  στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί
αναλυτές από Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο και Γερμανία. Τέλος, πολιτική ήταν και η τοποθέτηση
της Ana Brnabic, που δήλωσε ότι η συμμετέχει στο Φόρουμ ως ένδειξη συμπαράστασης
στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ, στο λαό της και στους πολιτικούς της
ηγέτες.


