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Κωδικός

Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

14:0314:03 ΤτΕ: Δραστική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος στο 8μηνοΤτΕ: Δραστική μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος στο 8μηνο

14:0214:02 Φινλανδός πρωθυπουργός: Η Ισπανία θα πρέπει να αποφύγει τη διάσωσηΦινλανδός πρωθυπουργός: Η Ισπανία θα πρέπει να αποφύγει τη διάσωση

14:0214:02 Deutsche Bank: Μειώνει την έκθεσή της σε επικίνδυνα "assets"Deutsche Bank: Μειώνει την έκθεσή της σε επικίνδυνα "assets"

14:0014:00 Ο Σαμαράς θα ζητήσει 5ετή παράταση των ελληνικών ομολόγων που λήγου...Ο Σαμαράς θα ζητήσει 5ετή παράταση των ελληνικών ομολόγων που λήγου...

13:4813:48 Monti: Ηλίθιος όποιος πίστευε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έπλητταν...Monti: Ηλίθιος όποιος πίστευε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έπλητταν...

13:2313:23 Συνάντηση τρόικας - Κ. Χατζηδάκη στις 16:00Συνάντηση τρόικας - Κ. Χατζηδάκη στις 16:00

13:2013:20 Επένδυση Ισραηλινών σε ελληνική εταιρεία τεχνολογίαςΕπένδυση Ισραηλινών σε ελληνική εταιρεία τεχνολογίας

13:1513:15 ΣτΕ για "χαράτσι": Αντισυνταγματική η διακοπή ρεύματοςΣτΕ για "χαράτσι": Αντισυνταγματική η διακοπή ρεύματος

14:3514:35 ΥΠΟΙΚ: Στα 1,29 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα στο 8μηνοΥΠΟΙΚ: Στα 1,29 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα στο 8μηνο

14:0914:09 Προτάσεις για στήριξη έναντι δανείων και ανάπτυξη της ελληνικής κτη...Προτάσεις για στήριξη έναντι δανείων και ανάπτυξη της ελληνικής κτη...
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Συνάντηση ΣΒΒΕ με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης

Τη δημιουργία ενός κέντρου έγκρισης και ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα, από την οποία θα

επωφεληθεί σημαντικά και ο κλάδος της μεταποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων, πρότεινε -μεταξύ

άλλων- στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος, στη διάρκεια σημερινής συνάντησης στην Αθήνα.

Όπως είπε, «οι επενδύσεις των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ελέγχονται σήμερα από το

υπουργείο μέσω του προγράμματος ΄΄Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄΄, εξαιρώντας τις επιχειρήσεις τροφίμων από

πολλά ειδικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο ΣΒΒΕ προτείνει τα επενδυτικά σχέδια

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων να ενταχθούν στους υφιστάμενους μηχανισμούς του Υπουργείου

Ανάπτυξης, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα και μειώνοντας τη σχετική γραφειοκρατία».

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ πρότεινε ακόμη την αλλαγή προσανατολισμού της ελληνικής γεωργίας, προς προϊόντα

υψηλής ποιότητας, που θα είναι αυστηρά πιστοποιημένα και διαφοροποιημένα, καθώς έτσι θα προκύψουν δύο

οφέλη: αφενός η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων και αφετέρου η

πραγματική σύνδεση του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα, μέσω της χάραξης μιας ουσιαστικής

στρατηγικής.

Ο κ.Πέντζος εισηγήθηκε ακόμη τη δημιουργία ενός τουλάχιστον συνεργατικού μηχανισμού (cluster) του

αγροδιατροφικού τομέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή αφενός εξωστρεφών και καινοτόμων

επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και αφετέρου των τοπικών ερευνητικών ινστιτούτων.

Επισήμανε, τέλος, ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλεται νε μετεξελιχθεί, από

υπουργείο διαχείρισης κοινοτικών πόρων σε στρατηγείο ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών για τον

πρωτογενή τομέα και για τη διασύνδεσή του με το δευτερογενή και τον τριτογενή.
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Σύμβολο  Ελλάδα  Εικόνα μετοχής  ΓΔ RT 14:45  714,92  -11,13  -1,53%  Τζίρος 36,47 εκ. €
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