Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2021

Κύριο,
Κώστα Καδή,
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Λευκωσία.
Κύριε Υπουργέ,

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-27
Μέτρο Στήριξης των Επιχειρήσεων
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από την συνεχιζόμενη κρίση λόγω της
πανδημίας έχουν επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Δυστυχώς
οι νέες επενδύσεις είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα να παρατηρείται στασιμότητα στο
επιχειρηματικό πεδίο με αρνητικές επιπτώσεις στην εργοδότηση, στην ανάπτυξη και γενικότερα
στην οικονομία. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η δυσκολία χρηματοδότησης από το
χρηματοπιστωτικό μας σύστημα έχουν πλέον στρέψει την προσοχή των επιχειρήσεων στην
εξασφάλιση κρατικής στήριξης προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα.
Το τελευταίο διάστημα, και αφού το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει
προχωρήσει σε εξαγγελία της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων από μέλη μας για την
καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξαγγελία του αντίστοιχου προγράμματος του Υπουργείου
σας, και πιο συγκεκριμένα του μέτρου 4.2 «Επενδύσεις που αφορούν την μεταποίηση, εμπορία
και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων».
Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, ο τομέας των επιχειρήσεων που καλύπτει
το Σχέδιο είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία του τόπου με εξαιρετικές δυνατότητες
ανάπτυξης, εργοδότησης και εξαγωγών γι’ αυτό και απαιτείται όπως του δοθεί η απαραίτητη
σημασία και στήριξη.
Επιπρόσθετα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν την
εξαγγελία του προγράμματος για να προχωρήσουν στις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις,
επεκτάσεις και επενδύσεις γι’ αυτό και η καθυστέρηση στην εξαγγελία του προγράμματος αποτελεί
ουσιαστικά εμπόδιο στην ανάπτυξη.
Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πρέπει να
τοποθετήσει το Πρόγραμμα Χρηματοδοτήσεων στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του και

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για άμεση εξαγγελία του Προγράμματος χωρίς καμιά
περαιτέρω καθυστέρηση.
Πέραν του πιο πάνω, θεωρούμε απαραίτητο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το μέτρο των
επιχειρήσεων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και για να
βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία.
Με εκτίμηση.

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης,
Προέδρος
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