DélHír portál - Szerbiai (de főleg délvidéki) földek megszállása: az arab Al Dahra mindent bekebelez?
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Minden jel arra utal, hogy az arab Al Dahra rátenyerel a
legjobb szerbiai és ugyebár délvidéki term?földekre.
Az Al Dahra gazdasági társaság, amely növénytermesztésben, hús- és tejtermelésben érdekelt,
amolyan "csendes" partnere az Egyesült Arab Emírségek kormányának. Csápjai átfogják a világ
jelent?s részét. Évente egymilliárd dollár érték? bevételt valósít meg.
A közeljöv?ben (kezdetnek) húszezer hektár szerbiai (vagyis zömében délvidéki) földet
szeretne megkaparintani. Erre a célra máris 130 millió dollárt választott ki, amit Khadim Abdulla
Al Darei, az említett félelmetes cég egyik vezet?je meger?sített a Mez?gazdasági Világfórumon.
Az arabok már ez év szeptemberet?l felvásárolhatják a legkiválóbb földeinket, hiszen a szerb
kormány aláírta az úgynevezett stabilizációs és társulási megallapodást. Ennek értelmében a
külföldiek különösebb akadály nélkül hozzájuthatnak a term?földjeinkhez.

Igaz, a szerb állam korlátozó intézkedések meghozatalát harangozta be, de az arabok ezeket
simán kijátszhatják. Pl. megvásárolnak egy szerb céget és azon keresztül nyerik meg a
nyilvános árveréseket és pályázatokat.
Jelenleg három hírhedt szerb oligarcha kezében van a földterületek legnagyobb része (Petar
Matijevi? 28 ezer hektár, Miodrag Kosti? 24 ezer hektár és Miroslav Miškovi? 16 ezer hektár).
Szinte biztos, hogy az Al Dahra ?ket is túlszárnyalja.
Aligha kerülhet? el tehát, hogy arabok legyenek a legnagyobb földbirtokosok Szerbiában.
Szerbia és f?leg Délvidék aranybányájának nevezhet? term?föld tehát nagyrészt az Al Dahra
kezébe kerül.
Számos mez?gazdasági szakember véleménye szerint az állam sokkal jobban járna, ha a földet
bérbe adná a hazai termel?knek. Abban az esetben több mint hárommilliárd eurós haszonra
tehetne szert. Ez azonban valakinek nem áll érdekében.
Szeptembert?l a szerbiai (de f?leg délvidéki) mez?gazdaság sorsa és az agráriumból él?
emberek jöv?je teljesen bizonytalanná válik. Hacsak nem kerül sor gyökeres változásra.
A képen: Khadim Abdulla Al Darei
Blic nyomán K. P.
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