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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή χώρας µας σε Σχέδιο Ανάκαµψης ∆υτ. Βαλκανίων
ΣΧΕΤ:

Έγγραφο Γ1 ∆ιεύθυνσης µε ΑΠ. 33032/17-7-2020

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και κατόπιν ενηµέρωσης που λάβαµε από την Γ1
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων, σας γνωρίζουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε, στις 29 Απριλίου τ.έ, Ανακοίνωση (COM(2020)315 final) σχετικά µε την
“υποστήριξη στα ∆υτικά Βαλκάνια για την αντιµετώπιση του COVID-19 και την ανάκαµψη µετά
την πανδηµία”, κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν.
Στην εν λόγω Ανακοίνωση, η Επιτροπή γνωστοποίησε την πρόθεσή της για δηµοσίευση,
εντός του 2020, ενός Οικονοµικού και Επενδυτικού Σχεδίου για την περιοχή (τµήµα ΙΙΙ της
Ανακοίνωσης, “Beyond COVID-19- an Economic and Investment Plan for the region”).
Το Σχέδιο αυτό αναµένεται να δηµοσιευθεί περί το τέλος Σεπτεµβρίου τ.έ και στοχεύει:
- Στην δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων,
µε έµφαση στους πλέον παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.
- Στην ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου επενδυτικού περιφερειακού χώρου.
- Στην προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για την προσέγγιση και την προσαρµογή των
χωρών της περιοχής στην Ενιαία Αγορά της Ένωσης.
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Τα ανωτέρω αναµένεται να εξειδικεύονται περαιτέρω στο Οικονοµικό και Επενδυτικό
Σχέδιο, το οποίο :
α) θα περιλαµβάνει ενα ουσιαστικό επενδυτικό πακέτο για την περιφέρεια των ∆υτ. Βαλκανίων.
Ειδικότερα, εκτιµάται η διάθεση τουλάχιστον € 10 δις για την περίοδο 2021-2027 από τον
Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ ΙΙΙ). Παράλληλα, η Ευρ. Επιτροπή προαναγγέλει τον
διπλασιασµό των χορηγήσεων µέσω του Επενδυτικού Πλαισίου ∆υτ. Βαλκανίων (WBIF) για την
υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα, της Συνδεσιµότητας, της Ψηφιοποίησης, του
Πράσινου Θεµατολογίου και κοινωνικών ζητηµάτων καθώς και την υπαγωγή των ∆υτ. Βαλκανίων
στο Σύστηµα Εγγύησης Επενδύσεων.
β) θα αποδίδει κεντρικό ρόλο σε θέµατα µετάβασης στην Πράσινη Οικονοµία καθώς και στην
Ψηφιακό Εκσυγχρονισµό, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού
Θεµατολογίου 2019 της Ευρ. Επιτροπής, αλλά και λαµβανοµένων υπόψιν των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι τοµείς αυτοί για την δηµιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση των νέων.
Σηµειώνεται, επίσης, ο σηµαντικός ρόλος της Αειφόρου Οικονοµίας για την περιφερειακή
ολοκλήρωση της περιοχής.
γ) θα επικεντρώνεται σε ζητήµατα µεταφορών και ενέργειας. Η Επιτροπή επισηµαίνει τους τοµείς
αυτούς, στους οποίους πρόκειται να συνεχίσει τις επενδύσεις (ως µοχλό ανάπτυξης) και στο
επόµενο διάστηµα. Για την Ελλάδα, οι τοµείς αυτοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µεταξύ άλλων για
την χάραξη οδεύσεων, την µεταφορά ενέργειας και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας µας στις ΑΠΕ.
δ) θα προβλέπει µέτρα για την ενίσχυση των νέων, ιδίως την αντιστροφή του brain drain, µέσω της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας στους ανωτέρω τοµείς προτεραιότητας (ιδίως περιβάλλον και
ψηφιοποίηση) και σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, προς τον οποίο θα κατευθυνθούν
επενδύσεις. Επιπροσθέτως, θα µπορούσαν να εξετασθούν οι δυνατότητες εµπλουτισµού των
προτεραιοτήτων µε στόχους στους τοµείς του Πολιτισµού και του Τουρισµού, που διαθέτουν την
δυναµική δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
ε) θα υπογραµµίζει την αξία της ενιαίας αγοράς και την ανάγκη ένταξης σε αυτήν των οικονοµιών
των ∆υτικών Βαλκανίων.
Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναµονή του Οικονοµικού και Επενδυτικού Σχεδίου της
Ευρ.Επιτροπής για τα ∆υτ. Βαλκάνια και προκειµένου να προσδιορισθούν οι αποτελεσµατικότεροι
τρόποι συνεργασίας και ενίσχυσης εν τοις πράγµασι της ενταξιακής πορείας των χωρών των ∆υτ.
Βαλκανίων, οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επιχειρήσεις παρακαλούνται όπως µας γνωρίσουν τις
απόψεις τους, έως τις 18 Αυγούστου 2020 σχετικά µε:
•
Τις προτεραιότητες που κρίνουν ανά κλάδο και τοµέα της οικονοµίας για κάθε χώρα των
∆υτ. Βαλκανίων και για την περιοχή συνολικά.
•
Τις δυνατότητες που διαθέτουν για την υλοποίηση δράσεων και την εκτέλεση έργων, καθώς
και για την επί τόπου συνεργασία µε τις αντίστοιχες αρχές.
Τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι των ∆υτ.
•
Βαλκανίων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Οικονοµικού και Επενδυτικού Σχεδίου
•
Άλλες δράσεις που θα µπορούσαν να προβλεφθούν για τον εµπλουτισµό του οικονοµικού
και επενδυτικού σχεδίου, προς όφελος τόσο των ∆υτ. Βαλκανίων όσο και της χώρας µας.
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Ανωτέρω σχετική συνεισφορά, θα αξιοποιηθεί στην σύνταξη των ελληνικών προτάσεων
για την διαµόρφωση του εν λόγω Οικονοµικού και Επενδυτικού Σχεδίου Πλαισίου κατά τρόπο που
να αντανακλά και τις προτεραιότητες της χώρας µας στην περιοχή.
Παρακαλούµε για ενδεχόµενες απόψεις σας και την ενηµέρωση των µελών σας.
Ο ∆ιευθυντής

Αντώνιος Κατεπόδης
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄
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