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Ο ΚΛΑΔΟΙ ins αγροδιατροφήε ήταν, αλλά ειδικά 
κατά την περίοδο ins πανδημίαε, αναδείχθηκε σε 
πυλώνα ανάπιυξηε ins ελληνική5 owovopias. 
Opcos, παρά ns καλέ5 επιδόσειε ίου κλάδου, ίο 
μεγάλο στοίχημα για τη χρονιά που έρχεται είναι 
ο περαιτέρω εκσυγχρονισμόε των επιχειρήσεων 
και η προσαρμογή raus στα νέα δεδομένα.

npos αυτή την κατεύθυνση, οι πολιτικέε 
ovioxuons ins ανταγώνιστικότηταε του κλά
δου και οι στρατηγικέε δραστηριοποίησηε των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να εστιαστούν σε 
τρειε παράγοντεε: στην παραγωγή προϊόντων 
υψηλήε noioimas και υψηλήε προστιθέμενήε 
αξίαε, στην υλοποίηση ρεαλιστικήε πολιτικήε 
εξωστρέφειαε και στην ένταξη των προϊόντων 
σε παγκόσμια δίκτυα 6iavop0s. Παράλληλα, οι 
επιχειρήσει θα πρέπει να προσαρμόσουν το 
επιχειρηματικό tous μοντέλο για να είναι συμ- 
μέτοχεε στην «πράσινη οικονομία», που ολοένα 
και μεγεθύνεται.

npocpavcos. στο πλαίσιο ins μετάβασηε των 
επιχειρήσεων του κλάδου ins αγροδιατροφήε 
σε ένα νέο μοντέλο δραστηριοποίησηε, πρέπει 
να μελετηθούν σημαντικέε προκλήσειε, oncus

η ανθεκτικότητα των διατροφικών αλυσίδων, 
η βιωσιμότητα στην παραγωγή και στην κατα
νάλωση τροφίμων, η επισιτιστική επάρκεια, η 
σπατάλη των τροφίμων, η διατροφική ασφάλεια, 
η υγεία των καταναλωτών, καθώε και η αλλαγή 
των διαροφικών και καταναλωτικών προτύπων.

Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που επι
δρούν καταλυτικά στη στρατηγική δραστηριο- 
noinons των επιχειρήσεων του κλάδου αγρο- 
διατροφή5 και στην κατεύθυνση παραγωγήε 
διεθνώε εμπορεύσιμων προϊόντων.

Για τον λόγο αυτόν, η πολιτεία στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 
2021 -2027 θα πρέπει να προδιαγράφει το κα
τάλληλο πλέγμα πολιτικών και κινήτρων που θα 
συμβάλουν με τρόπο έμπρακτο στην ουσιαστική 
ενίσχυση του κλάδου ins αγροδιατροφή5 και ει
δικά ins βιομηχανία5 που μεταποιεί τα αγροτικά 
προϊόντα.

Ztoxos για το 2022 θα πρέπει να είναι η υλο
ποίηση παραγωγικών επενδύσεων μεταποίησηε 
αγροτικών προϊόντων, ούτωε ώστε να μπορεί η 
χώρα pas να παραγάγει διεθνώ5 εμπορεύσιμα 
προϊόντα υψηλήε προστιθέμενηε αξίαε.

Τέλοε, γούμενο από τον ΣΒΕ είναι η ένταξη 
των δράσεων για την ενίσχυση του τομέα ins 
αγροδιατροφήε σε ένα ευρύτερο πλέγμα δρά
σεων βιομηχανικήε πολιτικήε, που θα βοηθή
σει καταλυτικά στον υγιή μετάσχηματισμό του 
συγκεκριμένου κλάδου.


