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Προοπτικές για οικονοµική άνθηση της Κοιλάδας Πρέσεβο
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(Απόσπασµα)
Ο στόχος αυτού του κειµένου είναι να δώσει έµφαση στις πτυχές των οικονοµικών προβληµάτων και στις
πιθανές λύσεις για την οικονοµική άνθηση της περιοχής της Κοιλάδας Πρέσεβο, στην Νότια Σερβία. Η
συγκεκριµένη περιοχή είναι αρκετά πλούσια όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, αλλά ακόµα παραµένει
υπανάπτυκτη ως προς την οικονοµική άποψη. Λόγω ποικίλων αρνητικών εξελίξεων στην πολιτική και
οικονοµική σκηνή κατά την διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων στην Σερβία, ως συνέπεια έχει
αντιµετωπίσει ποικίλες δύσκολες προκλήσεις και κρίσεις πολιτικής και οικονοµικής φύσεως. Αυτές οι
κρίσεις έχουν οδηγήσει την χώρα σε µια βαθιά οικονοµική ύφεση, σε ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας και στην
επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει κάνει µια
αξιοσηµείωτη πρόοδο ως προς την οικονοµική ανάπτυξη, η περιοχή της Κοιλάδας Πρέσεβο συνεχίζει να
αντιµετωπίζει τα ίδια οικονοµικά προβλήµατα που συσσωρεύτηκαν και κληροδοτήθηκαν µε τα χρόνια. Ως
αποκορύφωµα, η χρόνια διαστρωµάτωση των προβληµάτων πολιτικής και οικονοµικής φύσεως και η εν
λόγω έλλειψη ευηµερίας και προοπτικής για την επίλυσή τους, οδήγησαν τον πληθυσµό της Κοιλάδας
Πρέσεβο να εγκαταλείψει την περιοχή σε µεγάλο βαθµό.
Συµπέρασµα
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κοιλάδα Πρέσεβο έχει αντιµετωπίσει για χρόνια τα ίδια
οικονοµικά προβλήµατα, είναι αναγκαίο, η Κυβέρνηση, να παίξει έναν ποιο ενεργό και εποικοδοµητικό
ρόλο στο µέλλον, στην επίλυση αυτών των προβληµάτων. Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στην Κοιλάδα
Πρέσεβο είναι: πολιτική σταθερότητα, δηµιουργία ενός ποιο κατάλληλου και βιώσιµου περιβάλλοντος για
την οικονοµική ανάπτυξη, µεγαλύτερη συµµετοχή της Κυβέρνησης στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής µε
προγράµµατα, χρήµατα, στήριξη των τοµέων που αναγνωρίζονται ως κάτοχοι της οικονοµικής ανάπτυξης µε
επιδοτήσεις, συνεχής παρακολούθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, κατασκευή κατάλληλων υποδοµών,
προώθηση της περιοχής, στήριξη της παιδείας, πληροφόρηση, εκπαίδευση κλπ. Πάνω απ' όλα, η πολιτική
σταθερότητα θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας της οικονοµικής σταθερότητας, καθώς χωρίς πολιτική
σταθερότητα δεν µπορεί να επιτευχθεί οικονοµική σταθερότητα και οικονοµική ανάπτυξη.
Από αυτήν την άποψη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωµάτωση της αλβανικής
µειονότητας στους τοπικούς και κεντρικούς φορείς της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας, µια διαδικασία η οποία
πρέπει να προχωρήσει. Πτυχή της εκπαίδευσης, αντίστοιχα η εκπαίδευση επιχειρηµατιών ή ενδεχόµενων
αγροτών, έχει ιδιαίτερη σηµασία. Έλλειψη πληροφόρησης, οικονοµικής και διοικητικής γνώσης ουσιώδης
για την επιχειρηµατική δράση και η έλλειψη γνώσεων σχετικά µε την διαδικασία παραγωγής και
καλλιέργειας των αγροτικών καλλιεργειών παρουσιάζονται συχνά ως κύρια εµπόδια. Όσον αφορά την
εκπαίδευση και την πληροφόρηση, θα µπορούσε αρχικά να δοθεί µεγαλύτερη στήριξη σε µη κυβερνητικούς
οργανισµούς, πανεπιστήµια, επαγγελµατικά σχολεία και στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. Με βάση τα
προαναφερθέντα, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι για να επιτευχθεί ο επιθυµητός βαθµός οικονοµικής
ανάπτυξης στην Κοιλάδα Πρέσεβο, θα είναι απαραίτητη µια ολοκληρωµένη και καλά συντονισµένη
δέσµευση µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών: από την κυβέρνηση, τους δήµους, τα χρηµατοοικονοµικά
ιδρύµατα, τα πανεπιστήµια, τις επαγγελµατικές σχολές, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, τα εµπορικά
επιµελητήρια, τα πρακτορεία, τα µέσα ενηµέρωσης, τους ενδεχόµενους επενδυτές και τους πολίτες. Ως
τελικό αποτέλεσµα, η πολιτική και οικονοµική σταθερότητα θα συµβάλλει στην βελτίωση της ζωής των
πολιτών και στην βελτίωση της τρέχουσας αρνητικής δηµογραφικής τάσης στην Κοιλάδα Πρέσεβο.
Μετάφραση από ∆εσποινα Σιχιδου
© DKE 2014

∗

Author: Fidan Kosumi, earned his MBA at the South East European University, Faculty of Business and Economics in
Tetovo, Macedonia.

Fidan Kosumi

2

2014/1

http://www.southeast-europe.org
Contact: dke@southeast-europe.org
*

Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε
στείλτε µας ένα e-mail στο dke@southest-europe.org για να µας το δηλώσετε.
Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής: Fidan Kosumi: Προοπτικές για οικονοµική άνθηση της
Κοιλάδας Πρέσεβο. (Μετάφραση από ∆εσποινα Σιχιδου) International Relations Quarterly, Τόµος 5. Νο.1
(Άνοιξη 2013/4) σελ. 7.
Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.

