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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Ενίσχυση Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα της ΒκΕ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Ομοσπονδίας της ΒκΕ, κ.
Semsudin Dedic,  συναντήθηκε  με  τον  επικεφαλής  του  Γραφείου  της  Παγκόσμιας
Τράπεζας στην ΒκΕ, κ. Christopher Sheldon, και συζήτησαν για έργα και προγράμματα
που θα υλοποιηθούν από κοινού, με χρηματοδότηση της ΠΤ. Ο κ. Dedic, αναφερόμενος
στο  πρόγραμμα  Ανθεκτικότητας  και  Ανταγωνιστικότητας  (Agriculture Resilience and
Competitiveness Project –ARCP), τόνισε την ανάγκη βελτίωσης του αγροτικού κλάδου
της ΒκΕ, κυρίως στους τομείς των αγροτικών πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας
τροφίμων,  παραγωγικότητας  και  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή.  Το  συνολικό
κόστος  του  προγράμματος  υπολογίζεται  σε  σχεδόν  60  εκ.  ΒΑΜ  (€30,7  εκ.)  και
περιλαμβάνει  επίσης,  δράσεις  ενίσχυσης της αλυσίδας αξίας,  μέσω επενδύσεων και
υιοθέτησης  νέων  τεχνολογιών,  όπως  για  παράδειγμα  για  την  ανάπτυξη  αρδευτικών
συστημάτων.  Σημειώνουμε,  ότι  το  ARCP θα  υλοποιηθεί  ισομερώς,  τόσο  στην
Ομοσπονδία της ΒκΕ, όσο και στην Σερβική Δημοκρατίας της Βοσνίας (RS). Η ΠΤ θα
συνεχίσει  να  υποστηρίζει  έργα  και  προτάσεις  του  Υπουργείου  που στοχεύουν στην
περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων στον αγροτικό τομέα και της
αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. 

Συζητήθηκαν,  επίσης,  και  άλλα  έργα,  όπως  τα  προτεινόμενα:  «Forest Economy
Development Project», «Water Services Modernization Program» (το οποίο βρίσκεται
σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας) και «Sava and Drina Integrated Development
Program». Και τα τρία προαναφερόμενα έργα, εντάσσονται στο πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων  της  Ομοσπονδίας  της  ΒκΕ.  Το  ARCP στοχεύει  στην  ενίσχυση  της
ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας, προκειμένου ο αγροτικός τομέας της ΒκΕ να
ευθυγραμμιστεί  με  τα  πρότυπα  της  ΕΕ  για  πρόσβαση  στις  αγορές.  Η  πορεία
υλοποίησης του προγράμματος θα αξιολογείται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

α) υιοθέτηση βελτιωμένων τεχνολογιών από τους αγρότες



β) αύξηση του ποσοστού πωλήσεων των εταιρειών αγροτικών προϊόντων τροφίμων,
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

γ) εγκατάσταση νέων ή βελτιωμένων αρδευτικών και αποστραγγιστικών συστημάτων 

δ) υιοθέτηση και  εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και  ασφάλειας τροφίμων,  από τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και από δημόσιους οργανισμούς, και

ε)  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  των  αγροτών  και  των  αγροτικών  επιχειρήσεων  σε
πρακτικές και τεχνολογίες  «έξυπνης» (φιλικής προς το περιβάλλον) παραγωγής. 

Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα είναι από τους πλέον ανεπτυγμένους
και ώριμους,  αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και
διαθέτει  υψηλού  επιπέδου  τεχνογνωσία,  ενδεχόμενη  συνεργασία  με  την  ΒκΕ,  της
οποίας ο αγροτικός τομές υστερεί σημαντικά, θα απέφερε θετικά αποτελέσματα και για
τις δύο χώρες.  Η ΒκΕ, στην πορεία  της για ευρωπαϊκό προσανατολισμό,  χρειάζεται
υποστήριξη,  την  οποία  η  Ελλάδα  μπορεί  να  της  προσφέρει  σε  τομείς  αμοιβαίου
ενδιαφέροντος,  όπως  ο  αγροτικός.  Ενδεχομένως,  διμερής  συνεργασία  Ελλάδας-
Βοσνίας  &  Ερζεγοβίνης  στους  παρακάτω  επιμέρους  τομείς,  θα  απέβαινε  αμοιβαία
επωφελής:

-Υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος (π.χ.
τεχνολογία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, προστασία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ,
κλπ)

-Συμμετοχή εκπροσώπων ΒκΕ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια
στην Ελλάδα

-Ελληνική συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και έργα στην
ΒκΕ

-Χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  σε  θερμοκήπια  και  παραγωγή  προϊόντων
υψηλής διατροφικής αξίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας

-Χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών καλλιέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον

-Συνεργασία  σε  θέματα  αγροτικής  επιχειρηματικότητας,  αγροτικής  πολιτικής  και
αγροτικών επενδύσεων

-Συνεργασία σε θέματα αγροτουρισμού.


