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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Πορεία ένταξης ΒκΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου     

Σύμφωνα  με  δημοσιογραφικές  πληροφορίες  (ειδησεογραφικό  πρακτορείο  Nezavisne),  το
ενδεχόμενο  ένταξης  της  ΒκΕ  στον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Εμπορίου  (ΠΟΕ),  κατά  την  12η
υπουργική  σύνοδο  του  ΠΟΕ,  απομακρύνεται.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  χώρα  υπέβαλλε  αίτηση
ένταξης στον ΠΟΕ το 1999 και παρουσίασε το σχετικό υπόμνημά της για εμπορικά ζητήματα το
2002.  Έκτοτε,  διατηρεί  το  καθεστώς  “παρατηρητού”.  Η  πλήρη ένταξή της  στον  Οργανισμό,
προσκρούει στις αντιρρήσεις, κυρίως, της Ρωσίας και δευτερευόντως, των ΗΠΑ. Οι αντιρρήσεις
της Ρωσίας σχετίζονται  με το ύψος των δασμών σε συγκεκριμένα βιομηχανικά και αγροτικά
προϊόντα, και κυρίως με την απαίτησή της για υιοθέτηση από την ΒκΕ, απόφασης σχετικά με
την “ποιότητα εισαγομένων υγρών πετρελαϊκών καυσίμων” (επί του παρόντος δεν υφίσταται
σχετική συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων της Ομοσπονδίας ΒκΕ και της Σερβικής
Δημοκρατίας της Βοσνίας -Republika Srpska).  Ας σημειωθεί, ότι η Ρωσία αποτελεί τον βασικό
προμηθευτή πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου της ΒκΕ. Οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ αφορούν
στην  υιοθέτηση  από  την  ΒκΕ,  νομοθεσίας  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  νομικών  ή  φυσικών
προσώπων που δεν έχουν επαγγελματική έδρα στην ΒκΕ, να προωθούν με την ιδιότητα του
διασαφιστή, προϊόντα για ελεύθερη διακίνηση στην εγχώρια αγορά. Το θέμα έχει μερικώς λυθεί
με την υιοθέτηση από την ΒκΕ της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Όμως, όπως επισημαίνει ο

αντιπρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  Εξωτερικού  Εμπορίου  της  ΒκΕ,  κ.  Nemanja  Vasic,  οι
διμερείς διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, δεν έχουν εισέτι ολοκληρωθεί. 

Η ΒκΕ, επιθυμεί διακαώς την ένταξή της στον ΠΟΕ, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει
πρόσβαση σε ξένες αγορές και να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις και δεσμούς με κράτη,
τα οποία, σε άλλη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει με την ίδια ευκολία.
Ταυτόχρονα,  η  ένταξη  στον  ΠΟΕ,  θα  δημιουργήσει  ευνοϊκές  συνθήκες  για  εξαγωγή
προϊόντων  της  ΒκΕ  σε  χώρες  με  τις  οποίες  δεν  έχει  συνάψει  διμερείς  εμπορικές
συμφωνίες. Η ένταξη στον ΠΟΕ αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικού
Εμπορίου της ΒκΕ, όμως, από το 2017, όταν και ανακοινώθηκε από το Κοινοβούλιο οτι
“η ΒκΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για πλήρη ένταξή της στον
ΠΟΕ”, η κατάσταση έχει παραμείνει στάσιμη. 


