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Μια ραγδαία Μεταβαλλόμενη 
Παγκόσμια Αγορά 

Η Παραγωγή Τροφίμων υπέρ-
τριπλασιάστηκε σε όρους αξίας κατά τα 
τελευταία 25 χρόνια, φθάνοντας τα από 1 
τρις δολάρια ($) το 1991 σε 3,2 τρις 
δολάρια ($) το 2014 

Ο Παγκόσμιος πληθυσμός 
αυξήθηκε κατά 37% τα 
τελευταία 25 χρόνια ενώ η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση 
τροφίμων αυξήθηκε κατά 27%  

Στην Αφρική είχαμε αύξηση στον 
όγκο κατανάλωσης τροφίμων 
120%  

Η Ευρώπη καλύπτει το 13% 
της Παγκόσμιας 
Παραγωγής Τροφίμων από 
το 22% που κάλυπτε το 
1991 

Η Ασία υπέρ-διπλασίασε 
τον όγκο κατανάλωσης 
τροφίμων 



Μια ραγδαία Μεταβαλλόμενη 
Παγκόσμια Αγορά 

Η Ευρωπαϊκή κατανάλωση τροφίμων παραμένει σταθερή και είναι η 
υψηλότερη στο κόσμο, καθώς η μικρή αύξηση στη κατά κεφαλήν κατανάλωση 
τροφίμων (970kg κατά κεφαλήν κατανάλωση/έτος σε σύγκριση με τον 
παγκόσμιο μέσο όρο 800kg κατανάλωση/έτος) αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
του πληθυσμού κατά 1%.  
Η παγκόσμια ζήτηση  τροφίμων υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί 60% έως το 2050 

Παγκόσμιο Μερίδιο : Ευρωπαϊκό Μερίδιο : 
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Τo μερίδιο αγοράς των Ελληνικών Αγροτικών προϊόντων:  



Τα δεδομένα της ελληνικής  
αγροτικής επιχειρηματικότητας 

 
 

  
 

 Περί το  4% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον αγροτικό 
τομέα. 
 
Το 19% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας προέρχεται από εξαγώγιμα 
προϊόντα του αγροτικού τομέα. 
 
Καταμετρήθηκαν 710.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αποτελώντας το 6,7% 
του συνόλου της ΕΕ (οι 676.000 αποτελούν πολύ μικρές & μικρές 
εκμεταλλεύσεις). 
 
 Το 90% της εργασίας, στην περίπτωση των πολύ μικρών και μικρών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προέρχεται από οικογενειακή εργασία. 
 
 
 

Μελέτη Eurostat, 2016 



 Το Μέγεθος των Ελληνικών  
Αγροτικών εκμεταλλεύσεων  

 
 

  
 

Μελέτη Eurostat, 2016 
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Το 68% των ελληνικών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων ανήκουν στην 
κατηγορία των πολύ μικρών και 
μικρών  (0 €  <οικονομικό μέγεθος ≤ 
8.000 €). 
 
 Το 29 % ελληνικών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων ανήκουν στην 
κατηγορία των μεσαίων και 
μεγάλων 

 
 Το 3% ανήκει στην κατηγορία των 
πολύ μεγάλων (οικονομικό μέγεθος 
≥ 100.000 €). 
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Ποσοστιαία συνεισφορά του πρωτογενή τομέα 
Κρήτης στην ΑΑΠ σε σχέση με τη συνολική 

Ελλάδος 

Η σημερινή κατάσταση  
στον αγροτικό τομέα στην Κρήτη 

  Το ποσοστό της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής (ΑΑΠ) του πρωτογενή τομέα 
της Κρήτης διατηρείται, σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα, σε σχέση με το σύνολο 
της χώρας. 

  Ο πρωτογενής τομέας σε απόλυτα μεγέθη παρουσιάζει μία πτωτική τάση, η 
οποία όμως από το 2008  φαίνεται να σταθεροποιείται στα ίδια περίπου 
επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗ 
 
ΕΛΛΑΔΑ 



Εξέλιξη των αγροτικών  
προϊόντων της Κρήτης 
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΝΩΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία φθίνουσα πορεία στην 
ελαιοπαραγωγή. Τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα και συγκεκριμένα τα φρούτα 
και τα λαχανικά δείχνουν να διατηρούνται γενικά σε σταθερά & ταυτόχρονα 
χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια της 10ετίας (2005 -2014) 



Παραγωγή βασικών αροτραίων  
γεωργικών προϊόντων Ελλάδας 

Σιτάρι 
σκληρό:  

2012 1.374 
χιλ t.  

2014 1.064 
χιλ t. 

παρουσίασε 
μείωση της 
τάξης του 

22,6%. 

Αραβόσιτος: 
2012 2.226 

χιλ. t  

2014 1.864 
χιλ. t 

παρουσιάζον
τας μείωση 

της τάξης του 
16,3%. 

Βαμβάκι: 
2012795 

χιλ. t.  

2014  820 
χιλ  t, 

παρουσίασε 
αύξηση σε 
ποσοστό 

μεγαλύτερο 
του 3%. 

Ζαχαρότευτλα
2012 648 

χιλ. t 

2014  456 
χιλ. t 

παρουσίασε 
πτώση της 
τάξης του 

29,6% 

Πατάτες: 
2012883 

χιλ. t  

2014 616 
χιλ, t 

κατέγραψε 
πτώση της 
τάξης του 

30,2%. 

Τομάτες: 
20121.234 

χιλ. t 
2014918 

χιλ. t 
παρουσίασε 
μείωση της 
τάξης του 

25,6%. 



Οικονομικοί λογαριασμοί εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων για την Κρήτη 
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(ΕΛΣΤΑΤ 2012 – 2014) 



Αγροδιατροφικός τομέας  - 
 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 



56% 

44% 

ΕΣΟΔΑ 2013 

Λοιπά Έσοδα 3,42 δις € 

Επιδοτήσεις 2,7 δις € 

Οι προηγούμενες εξελίξεις και κυρίως η σημαντική άνοδος του κόστους 
παραγωγής και των φόρων είχαν ως συνέπεια το αγροτικό εισόδημα 
(εισόδημα συντελεστών παραγωγής) να περιοριστεί το 2013, σε βασικές 
τιμές, στο ύψος των 6,12 δις € μαζί με τις επιδοτήσεις.  

Μείωση αγροτικού εισοδήματος  



Μείωση αγροτικού εισοδήματος  

Με βάση προσωρινές εκτιμήσεις, παρουσιάζεται μικρότερη κάμψη το 2014 
(-0,2%), μετά τη μείωση του 2013 (-2,1%). Σωρευτικά, στο διάστημα της 
πενταετίας 2009-2013 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 13 
ποσοστιαίες μονάδες, πτώση η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε 
απώλεια της τάξεως των 922 εκατ. €.  

2013 

 13 % 

922 εκ € 

2009 



 Αν η Ελλάδα πετύχαινε τις αποδόσεις της Ολλανδίας η αξία των αγροτικών 
προϊόντων από 7,3 δις που είναι σήμερα θα ξεπερνούσε τα 40 δις. 
 
 Ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε κάλλιστα να διαμορφώσει την Νέα Ελληνική 
Οικονομία   

Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

World Bank & Central Intelligence Agency  

 

ΧΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΕΠ ΧΩΡΑΣ 

($) 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΑΕΠ 

(%) 

 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ  ΓΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ 

ΑΕΠ/ ΧΩΡΑ 

ΑΠΟΔΟΣΗ($)/ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 196 δις $ 3,7% 51,7 εκ. στρ. 7,3  δις $ 143,14  $/ στρ. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 773,9 δις $ 1,8% 18,3 εκ. στρ. 13,9  δις $ 759,6  $/στρ. 

ΙΤΑΛΙΑ 1,85  τρις $ 2,2% 131,6 εκ. στρ. 40,7 δις $ 309,3  $/στρ. 



Εξαγωγές Αγροτικού Τομέα 

 
Χώρα 

 
Σύνολο Εξαγωγών ($) Εξαγωγές Αγροτικού Τομέα ($) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 
480,1 δις $ 94 δις $  

ΕΛΛΑΔΑ 27,8 δις $ 
 

6,3 δις $  
 

ΙΤΑΛΙΑ 
455 δις $ 42 δις $ 

 

 Η Ολλανδία διατηρεί εδώ και χρόνια, τη θέση του 2ου μεγαλύτερου εξαγωγέα αγροτικών 
προϊόντων στον κόσμο. 
 Η Ελλάδα βρίσκεται στην 47η θέση στην λίστα των εξαγωγικών χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο 
 Η Ιταλία αποτελεί την 8η κατά σειρά μεγαλύτερη χώρα – εξαγωγών παγκοσμίως 

 
 

The Observatory of Economic Complexity (OEC) 
Central Intelligence Agency & 

 Economist, Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας  



Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

Πώς και γιατί φθάσαμε ως εδώ; 
 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Ελληνική αγροτική οικονομία κινείται με 
τον αυτόματο πιλότο της ΚΑΠ, τις επιδοτήσεις και τις παραδοσιακές 
καλλιέργειες που αρνούμαστε να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε. 

Όπως έχει πει και ένας πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης πρώτο μέλημα 
κάθε υπουργού τα τελευταία χρόνια ήταν πως θα αντιμετωπίσει της αγροτικές 
κινητοποιήσεις.  Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα μπλόκα καθόριζαν την 
αγροτική πολιτική. 

Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. 
Η αγροτική μας πολιτική δεν έβαζε στόχους, δεν επενδύσαμε και δεν 
επενδύουμε σε προϊόντα με ζήτηση από την αγορά. 



 
 

Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

Προτάσεις για την Αλλαγή και την Ανάπτυξη  
  
Ο πρωτογενής  τομέας της οικονομίας παρά την σημαντική του συμβολή 
 στην οικονομική ανάπτυξη, μπορεί ακόμη να δώσει πολλά στην Εθνική 
οικονομία. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη παραγωγή, ποιοτικότερη 
παραγωγή, εξυπνότερη παραγωγή.  



Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει: Διοικητικές Ρυθμίσεις 
 
  Αποκέντρωση αποφάσεων και πόρων από το κεντρικό υπουργείο σε 
περιφερειακές δομές, αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις Αιρετές 
περιφέρειες. (Παράδειγμα δακοκτονίας)  

 
  Το ΥΠΑΑ θα πρέπει να ασχολείται με τις πολιτικές και τη Στρατηγική για την 
αγροτική ανάπτυξη, αυτό σημαίνει ότι στις κεντρικές υπηρεσίες του 
υπουργείου θα πρέπει να απασχολούνται το πολύ 100 στελέχη υψηλής 
κατάρτισης. 

 
 Η εφαρμογή των πολιτικών αλλά και η διαχείριση ζητημάτων εφαρμογής 
της πολιτικής θα περάσουν στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις Αιρετές 
περιφέρειες. 



Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

Ακραίο φαινόμενο  συγκεντρωτισμού και κακοδιαχείρισης είναι το θέμα της 
Δακοκτονίας 

Φορείς και εταιρείες του Υπουργείου που ασχολούνται με τα ζητήματα της έρευνας και 
της  εκπαίδευσης θα πρέπει να καταργηθούν. 

Οι υποδομές και το προσωπικό θα αξιοποιηθούν από τα Γεωπονικά ΑΕΙ της χώρας, οι 
καθηγητές των οποίων θα κρίνονται για την εξέλιξη τους σε ανώτερες βαθμίδες και 

από την σύνδεση της ερευνάς τους με την παραγωγική διαδικασία. 

Για λόγους ουσιαστικούς και συμβολικούς το ΓΠΑ θα πρέπει να μετακινηθεί μέσα σε 
μια 10ετία στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να βρίσκετε μέσα στην καρδιά της 

παραγωγής. 

Ενίσχυση των περιφερειακών κέντρων προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου με 
προσωπικό και υποδομές. 

Πολιτική γης – χωρίς γη δεν υπάρχει γεωργική οικονομία- ειδικά κίνητρα για αύξηση 
του μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με στόχο να προσεγγίσουν τον 

ευρωπαϊκό Μ.Ο. 



Η Αγροτική μας Οικονομία  
σε Αριθμούς 

Αυτονόητα μέτρα είναι: 

Μείωση της 
φορολογίας  

Επενδυτικά και 
φορολογικά 
κίνητρα για τη 
δημιουργία 
συλλογικών 
επιχειρηματικών 
δράσεων από 
παραγωγούς. 

Ειδικά επενδυτικά 
προγράμματα 
συμπληρωματικά 
του ΠΑΑ  για την 
επένδυση σε τομείς 
που η χώρα 
παρουσιάζει 
συγκριτικό 
πλεονέκτημα. 



Διαρθρωτικά προβλήματα  
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα 

  Το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων συνεχίζει να είναι υψηλό. 
 

  Το αγροτικό εισόδημα παραμένει χαμηλότερο του μέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
  Η επενδυτική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει τις 
τελευταίες δεκαετίες μόνιμη πτωτική τάση. 

 
  Το μικρό μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων περιορίζει  
      τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας. 
 
  Η υπεραπασχόληση(δηλ. η απασχόληση πέρα από τις αγροτικές δουλειές). 

 
  Η κρίση στο  συνεταιριστικό κίνημα δημιούργησε κενά τα οποία  
      δεν μπόρεσαν να καλυφθούν από νέους θεσμούς.  
 



Διαρθρωτικά προβλήματα  
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα 

  Η θεσμική οργάνωση στερείται της αναγκαίας συνοχής και 
αποτελεσματικότητας. 
 
  Η διάθεση των αγροτικών προϊόντων ρυθμίζεται από τις αλυσίδες 
πολυκαταστημάτων και τους χονδρεμπόρους σε βάρος της τιμής που 
εισπράττουν οι αγρότες. 
 
  Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποθαρρύνουν  την ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
 
  Οι εισροές (αγροχημικά, πολλαπλασιαστικό υλικό, μηχανήματα, εξοπλισμός, 
κατασκευές) σχεδόν στο σύνολό τους είναι εισαγόμενες. 
 
  Περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών και καλλιέργεια βάσει 
επιστημονικών τεκμηριωμένων πρακτικών (γεωργία ακριβείας, χρήση 
βελτιωμένων σπόρων, δημιουργία νέων ποικιλιών). 



Διαρθρωτικά προβλήματα  
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα 

   Χαμηλή εκπαιδευτική κατάρτιση Ελλήνων αγροτών  
      (μόλις 7% στην Ελλάδα, έναντι 50% κατά Μ.Ο. στην Ευρώπη). 
 
   Περιορισμένες επενδύσεις στην αγροτική έρευνα και ανάπτυξη 
      (μόλις 11 €/ha ετησίως στην Ελλάδα, έναντι 33 €/ha ετησίως στην Ευρώπη). 
 
   Περιορισμένη προώθηση επώνυμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
       (τα 2/3 του ελληνικού ελαιολάδου διακινούνται σε χύμα μορφή,  
       με το αντίστοιχο ποσοστό για τη γειτονική Ιταλία να περιορίζεται μόλις  
       στο 1/5 της ετήσιας συνολικής παραγωγής). 



 

Τι να παράγουμε ;;  
Η Περίπτωση του 

Επιτραπέζιου Σταφυλιού.    
 



Εξαγωγές Επιτραπέζιων  
Σταφυλιών - Ελλάδα 
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Το μέγεθος των ελληνικών εξαγωγών 
Επιτραπέζιου Σταφυλιού σε εκατομμύρια δολάρια 

από το 2005 έως το 2015 (USD) 

Πηγές: 
http://atlas.media.mit.edu/el/ 
https://www.fas.usda.gov/ United States Department of Agriculture (USDA) 
http://www.indexmundi.com/agriculture  European Commission, DG Agriculture 
and Rural Development 

 Οι ελληνικές εξαγωγές 
επιτραπέζιου 
σταφυλιού, κατά την 
τελευταία δεκαετία, 
παρουσιάζουν αρχικά 
σταθεροποίηση, ενώ 
κατά το 2012 ελαφριά 
κάμψη 

 Από το 2012 έως το 
2014, εμφανίζουν 
σταθερή αύξηση 

 Το 2014, άγγιξαν τα 
185 εκατ. δολάρια 

 Ενώ, το 2015 
μειώθηκαν 
σημαντικά σε 140 
εκατ. δολάρια 

http://atlas.media.mit.edu/el/
https://www.fas.usda.gov/
http://www.indexmundi.com/agriculture


Κατανάλωση Επιτραπέζιων 
Σταφυλιών 

Στοιχεία από “Fresh Deciduous Fruit: World Markets and Trade (Apples, 
Grapes, & Pears)” December 2015, USDA Foreign Agricultural Service 
www.eurofresh-distribution.com - Δεκέμβριος 2015 

Η παγκόσμια κατανάλωση φρέσκων επιτραπέζιων σταφυλιών αναμένεται να αυξηθεί για 6η 
συνεχόμενη χρονιά, από 15,6 εκατ. τόνους τα έτη 2009-10, σε 20,9 εκατ. τόνους τα έτη 
2015/16 (αύξηση σχεδόν 34%). 

Η Κίνα, η Ινδία, η Ε.Ε., η Τουρκία και η Βραζιλία είναι οι 5 μεγαλύτερες καταναλωτικές 
αγορές. 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  Μάϊος 
Ιούνιο

ς 

Ιούλιο

ς 

Αύγουστο

ς 

Σεπτέμβριο

ς 

Οκτώβριο

ς 

Νοέμβριο

ς 

Δεκέμβριο

ς 

Ιανουάριο

ς 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ/ΚΙΤΡΙΝΕ

Σ 
                  

Prime                   

Superior Seedles                   

Thompson 

Seedless 
                  

Autumn King                   

ΚΟΚΚΙΝΕΣ                   

Flame Seedless                   

Ruby Seedless                   

Crimpson 

Seedless 
                  

Red Globe                   

ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΕΣ                   

Αττική                   

Fantasy Seedlees                   

Autumn Royal                   

Ενδεικτική Διαθεσιμότητα 
Επιτραπέζιων Σταφυλιών 



Prime                    Superior Seedless          Thompson Seedless        Autumn King 

   Flame Seedless             Ruby Seedless         Crimson Seedless          Red Globe 

       Αττική                Fantasy Seedless             Autumn Royal 

Ποικιλίες Επιτραπέζιων Σταφυλιών 



 

     Νίκος Μπουνάκης  
M.Sc Marketing &Communication, MBA 

 Σύμβουλος Επιχειρήσεων   
  

  
 

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.!  

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510  

Fax.: 2810-360772 E-mail: officein@proactive.com.gr 

Website: www.proactive.com.gr  

Facebook: www.facebook.com/proactiveGr 


