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Πρωτοβουλία Επανεκκίνησης των Νέων
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Η Ελλάδα σε Κρίση
Μετά από μια περίοδο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, η παγκόσμια κρίση
επηρέασε τις οικονομίες πολυάριθμων χωρών παγκοσμίως, με την Ελλάδα να
βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Στο τέλος του 2012, το μέγεθος της ελληνικής
οικονομίας είχε συρρικνωθεί κατά 17 τοις εκατό σε σύγκριση με την αρχή της
κρίσης, οδηγώντας την Ελλάδα σε ύφεση, σημαντικά βαθύτερη από τις υπόλοιπες
χώρες της νότιας Ευρώπης.
Η οικονομική κρίση επηρέασε την κοινωνία, μέσω τριών καναλιών – του Δημόσιου
Τομέα, της Αγοράς Εργασίας και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών.
Πιο συγκεκριμένα, οι περικοπές στης δημόσιες κοινωνικές δαπάνες και η
παράλληλη αύξηση της φορολογίας αποτέλεσαν τους κύριους άξονες μιας
πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία συντέλεσε στην επιβράδυνση
της οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η ζήτηση προϊόντων
και υπηρεσιών, οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας και σε επιδείνωση των
συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, η μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων και των
εσόδων των εταιριών συνδυάστηκε με περιορισμό της πρόσβασης σε ρευστότητα
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 64
τοις εκατό) ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανόδου της ανεργίας. Ειδικότερα, από το
2010 η άνοδος της ανεργίας κλιμακώθηκε, αγγίζοντας το 24,5 τοις εκατό το 2012
σε σύγκριση με 10,4 τοις εκατό που ήταν ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ-28).

μέχρι 25 ετών, η ανεργία έφτασε στο 44,7 τοις εκατό το 2012, ποσοστό σημαντικά
υψηλότερο από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ-28) που ήταν 23 τοις
εκατό. Επίσης ως το 2012 είχε διπλασιαστεί το ποσοστό των νοικοκυριών που όλα
τα ενήλικα μέλη δεν είχαν εργασία, φτάνοντας το 20 τοις εκατό.
Όλα τα παραπάνω επηρέασαν σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο
συρρικνώθηκε περισσότερο από 17 τοις εκατό σε σχέση με την αρχή της κρίσης,
ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε αύξηση ~5 τοις εκατό. Ειδικότερα
τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα εμφανίζονται να έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση, καθώς η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, οδηγώντας
σε σταδιακή αύξηση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών,
επηρεάζοντας αρνητικά την κοινωνική συνοχή.
Συνολικά, το 2012, το 35 τοις εκατό του πληθυσμού αντιμετώπιζε τον άμεσο
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με το 28 τοις εκατό πριν την
έναρξη της κρίσης.
Με βάση στοιχεία του 2014, η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα άγγιξε το 26,9
τοις εκατό, ποσοστό από τα μεγαλύτερα ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες.
Ο πληθυσμός των φτωχών παιδιών άγγιξε τα 512.000, με 363.000 εξ αυτών να
βρίσκονται σε σχολική ηλικία (μεταξύ 6 και 17 ετών). Ταυτόχρονα, το ποσοστό των
παιδιών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στις
Ευρωπαϊκές χώρες παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο μεταξύ του 2008 και του 2012,
ενώ στην Ελλάδα κλιμακώθηκε στο 35,4 τοις εκατό έως το 2012.

Οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν μεγαλύτερες στη νεολαία. Ειδικότερα στους νέους
Παραπομπή: Δωρεές ενάντια στην ελληνική κρίση – Μελέτη εκτίμησης του αντίκτυπου της κρίσης χρηματοδοτούμενη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υλοποιημένη από την Deloitte – http://www.snf.org/media/3992835/Deloitte-Executive-Summary-EN.pdf

Πρόσκληση σε Δράση
Το φθινόπωρο του 2013 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε μια νέα
πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα
γενιά της Ελλάδας, η οποία πλήττεται σφοδρά ως αποτέλεσμα του σημερινού
ανησυχητικού ποσοστού ανεργίας στη χώρα. Το Ίδρυμα ανέλαβε τη δέσμευση της
μακροπρόθεσμης διάθεσης €100.000.000 για να βοηθήσει την ενίσχυση αυτής της
προσπάθειας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην
Ελλάδα υπερβαίνει το 60 τοις εκατό, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Αύγουστο του 2013.
Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα διοργάνωσε συνέδριο στη Νέα Υόρκη στις 3 και 4
Απριλίου 2014, επιζητώντας τη συμμετοχή οικονομολόγων, φορέων διαμόρφωσης
πολιτικής, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών, με σκοπό
τη διερεύνηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να
οδηγήσουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών και στην ανάπτυξη, καθώς και την
εξέταση, προγραμμάτων που θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.
«Η κατάσταση είναι δυσχερής»,
δήλωσε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Όπως έχουν
επισημάνει επανειλημμένως οι οικονομολόγοι της αγοράς
εργασίας, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα,
η ανεργία σε νεαρή ηλικία συνεχίζει να επηρεάζει τους
ανθρώπους καθ’ όλη, σχεδόν, τη διάρκεια της ενήλικης ζωής
τους. Πρέπει να συμβάλουμε στην επανεκκίνηση των νέων
και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες τώρα, πριν χαθεί μία ή και
περισσότερες γενιές».

Μακροπρόθεσμες και Διεθνείς Επιπτώσεις
Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά
και σε άλλες χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες. Με την πρωτοβουλία «Νέα
Γεωργία για μια Νέα Γενιά» το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ως σκοπό, όχι μόνο
να στηρίξει τους άνεργους νέους στην Ελλάδα, αλλά και να αναπτύξει ένα νέο
πρότυπο δράσης και να προκαλέσει τη συζήτηση και το διάλογο σχετικά με
τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος σε
παγκόσμια κλίμακα.
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Με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το πανεπιστήμιο Rutgers σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, σχεδίασαν ένα φιλόδοξο, μακροχρόνιο πρόγραμμα με τίτλο «New Agriculture for a New Generation» (Νέα Γεωργία για μία Νέα Γενιά)
– Επανεκκίνηση της Ελληνικής Νεολαίας για την Αναζωογόνηση της Γεωργίας και του Τομέα των Τροφίμων στην Ελληνική Οικονομία. Eιδικοί της Σχολής Περιβαλλοντικών
και Βιολογικών Επιστημών καθώς και του Αγροτικού Πειραματικού Σταθμού του Rutgers, εργάστηκαν στενά με τις ομάδες των Πανεπιστημίων των Ελλήνων συνεργατών
προκειμένου να παρέχουν:
• Δεκαέξι κλαδικές μελέτες οι οποίες εκτιμούν την υπάρχουσα κατάσταση κάθε τομέα καθώς και την ελκυστικότητα συγκεκριμένων τομέων οι οποίοι
		 θα προσφέρουν εργασία κι επιχειρηματικότητα στους νέους.
• Δύο μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες εξετάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής αγροτικής θερμοκοιτίδας και θερμοκοιτίδας επεξεργασίας τροφίμων.
• Μια μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία εξετάζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε νεοφυείς και σε υπάρχουσες
		 επιχειρήσεις στο διατροφικό και τον αγροτικό τομέα.
• Μια μελέτη για την εξεύρεση νέων ως δυνητικών νέων αγροτών.
• Την ανάπτυξη δύο τεχνολογικών εφαρμογών οι οποίες σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τη συλλογή δεδομένων, την ανάπτυξη της κοινωνίας και της
		 βιομηχανίας, τον αγροτικό τουρισμό και τη συνεχή εμπλοκή των νέων.
Δείτε τις πλήρεις μελέτες και την έρευνα της πρωτοβουλίας «Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά» στην ιστοσελίδα greece.rutgers.edu

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ

Οι πληροφορίες οι οποίες ενσωματώθηκαν στις εκθέσεις της πρώτης φάσης του
προγράμματος, συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών οι οποίες
περιλαμβάνουν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση των διαθέσιμων
και των σχετικών στατιστικών δεδομένων, χρήση ερωτηματολόγιων/ερευνών,
ανάλυση της αγοράς, καθώς και διενέργειας συνεντεύξεων σε ομάδες
στόχους. Επίσης, έγινε έρευνα μεταξύ των καταναλωτών και των υπάρχοντων
παραγωγών καθώς και των πιθανών νεοεισερχόμενων στον αγροδιατροφικό
τομέα. Επιπλέον, έγιναν συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων
ήταν άνεργοι νέοι, σπουδαστές και ηγέτες της βιομηχανίας. Η SWOT ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν τα δυνατά σημεία, οι
αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις σε κάθε τομέα.

Μέθοδοι Έρευνας
Ακαδημαϊκή Επισκόπηση
Βιβλιογραφίας
Επισκέψεις αγροκτημάτων κι
εγκαταστάσεων
Ανάλυση Εξεταζόμενης Περίπτωσης
Συνεντεύξεις
Έρευνα Γραφείου			

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Μείζονος σημασία για το πρόγραμμα αυτό αποτελεί η δυνατότητα εμπλοκής, στους τομείς της διατροφής και της γεωργίας, νέων οι
οποίοι είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέοι αγρότες που έχουν εκπαιδευτεί κι είναι ενεργοί στην ελληνική
γεωργία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν νέοι οι οποίοι έχουν κάποια εκπαίδευση κι ενδιαφέρον για τον αγροδιατροφικό τομέα και κάποιοι
άλλοι οι οποίοι δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τη γεωργία. Επιπλέον, υπάρχουν νέοι με
εμπειρία κι εκπαίδευση σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η διοίκηση επιχειρήσεων, το γραφικό σχέδιο, οι τομείς
που έχουν να κάνουν με τη φιλοξενία και την τεχνολογία, και οι οποίοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις αγροτικές επιχειρήσεις.

Ανάλυση δεδομένων αγοράς
Οικονομική Ανάλυση			
Μοντελοποίηση
Ανάλυση Δεδομένων			
Ερωτηματολόγια/Έρευνες
Ομάδες - Στόχοι			
Ανάλυση SWOT

• 100 Συνεδριάσεις και Δραστηριότητες για την
Διεύρυνση του Δικτύου.
• 150 Ερευνητές και Προσωπικό των Πανεπιστημίων
οι οποίοι εργάστηκαν για την Εξεύρεση Εργασιακών
Ευκαιριών για τους νέους.
• 1.200 Άτομα και Εταιρείες Συμμετείχαν στις
Συνεντεύξεις, στις Συνεδριάσεις και στις Έρευνες –
κυρίως από την κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη, καθώς
κι από τις Η.Π.Α, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη
Γαλλία και τη Ρωσία.

Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα οι νέοι να εισχωρήσουν στο εργατικό δυναμικό και να επηρεάσουν θετικά την
οικονομική κρίση. Όσοι είναι ήδη αγρότες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ και άλλοι
μπορούν να εκπαιδευτούν και να εισέλθουν στον τομέα. Υπάρχουν ευκαιρίες για εμπλοκή των νέων οι οποίοι κατέχουν συμπληρωματικά
προσόντα και που μπορούν να στηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται
περισσότερο ελκυστικοί στην αγορά εργασίας.
Οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες. Η φάση εφαρμογής του προγράμματος «Νέα Γεωργία για μία Νέα Γενιά» θα βασιστεί πάνω
στις έρευνες, τις συνεργασίες και τα δίκτυα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση του προγράμματος. Σε αυτές παρουσιάζεται η
τακτική για την εκπαίδευση, τη στήριξη και την ανάπτυξη υποδομών, στοιχεία που θα μεταμορφώσουν τη συλλογική μας ελπίδα για μια
ανανεωμένη οικονομία μέσω της διατροφής και της γεωργίας σε πραγματικότητα.
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Κλαδικές Μελέτες
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΙ ΤΡΌΦΙΜΑ

ΠΗΓΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΕΣ

ΝΈΟΙ ΑΓΡΌΤΕΣ
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Αγροτικός Τουρισμός/Τουρισμός της Υπαίθρου

Γεωργία και Τρόφιμα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ο τομέας του τουρισμού αντιπροσωπεύει ένα
σημαντικό τμήμα της Ελληνικής οικονομίας. Το
2014, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανήλθε σε 29,4
δις ευρώ (ή 17,3 τοις εκατό του εθνικού ΑΕΠ) ενώ
σαν τομέας δημιούργησε 700.000 θέσεις εργασίας
(ή 19,4 τοις εκατό της συνολικής απασχόλησης).
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού
προβλέπει ότι η συνολική συνεισφορά του
τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας θα ανέλθει σε
43,8 δις ευρώ μέχρι το 2025.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αγροτικού
τουρισμού/τουρισμού της υπαίθρου στην Ελλάδα
είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις, τις
οποίες λειτουργούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες,
οδηγούμενοι από τη θέλησή τους να μοιραστούν
τα αγαπημένα τους μέρη και πάθη με άλλους.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων αυτών
απασχολούν όχι πάνω από 10 εργαζόμενους
ετησίως, και οι περισσότεροι είναι μερικής
απασχόλησης (με εξαίρεση τα μέλη της
οικογένειας). Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται
σε 4 - 5 άτομα ανά επιχείρηση, ενώ ο αριθμός
των εργαζομένων με μερική απασχόληση
μπορεί να ανέλθει σε 10 - 15 άτομα ανά
επιχείρηση, υπονοώντας ότι o κλάδος απαιτεί
εντατική εργασία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Ευκαιρίες: Το μέλλον του ελληνικού
τουρισμού στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός
διαφοροποιημένου και διεπιστημονικού
τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην
προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού,

όπως ο αγροτουρισμός, ο οικολογικός,
ο γαστρονομικός, ο πολιτισμικός και ο
θρησκευτικός τουρισμός. Οι επιχειρηματίες
θεωρούν ότι ο κλάδος του αγροτικού τουρισμού/
τουρισμού της υπαίθρου θα αναπτυχθεί
στην Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
προσπάθειες για την αύξηση των ευκαιριών
απασχόλησης των νέων στον κλάδο θα πρέπει
να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες
αναψυχής/υπαίθριες δραστηριότητες και
στις δραστηριότητες που συνδέονται με τη
γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη σωματική και
ψυχική υγεία.
Επιπλέον, ο εξειδικευμένος κλάδος του αγροτικού
τουρισμού/τουρισμού της υπαίθρου θεωρείται
κατάλληλος για την αύξηση της απασχόλησης
στην ύπαιθρο, καθώς τα ξενοδοχεία που
στηρίζονται στον μαζικό τουρισμό παρουσιάζουν
αυξημένη πληρότητα μόνο κατά τη διάρκεια των
θερινών μηνών και σχεδόν μηδενική πληρότητα
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι επιχειρήσεις
του κλάδου απασχολούν λιγότερους υπαλλήλους
σε σχέση με τα ξενοδοχεία που προσελκύουν
τουρίστες μέσω διαδικτυακών (online) κρατήσεων.
Προκλήσεις: Παρά τη δυναμική του τομέα του
τουρισμού, οι κύριες προκλήσεις, σχετικά
με την ανάπτυξή του, περιλαμβάνουν την
εποχικότητα και την εικόνα της Ελλάδα ως
ενός αδιαφοροποίητου προορισμού «ήλιου,
θάλασσας και άμμου». Επιπλέον, οι νέοι και οι
επιχειρηματίες πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση/κατάρτιση και να επενδύσουν
σε εργαλεία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και
δικτύωσης, εφόσον επιθυμούν να επιτύχουν τη
δημιουργία ενός τοπικού ή εθνικού προορισμού
αγροτικού τουρισμού/τουρισμού της υπαίθρου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Η έρευνα πεδίου υποστηρίζει ευκαιρίες
επιχειρηματικότητας που συνδέονται με:
• Τον γαστρονομικό τουρισμό (π.χ. μαθήματα
		 μαγειρικής και γευσιγνωσίας, περιηγήσεις),
		 τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (π.χ.
		 ορειβασία, ποδηλασία, παρατήρηση πουλιών)
		 και την «κατασκήνωση πολυτελείας» (glamping).
• Τη διαχείριση προορισμού και τους
		 εξειδικευμένους τουριστικούς οργανωτές
		 (tour operator) και τουριστικούς πράκτορες,
		 ανεξάρτητοι ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις
		 αγροτικού τουρισμού/τουρισμού της
		 υπαίθρου και πολιτιστικού τουρισμού καθώς
		 και δημόσιες αρχές,
• Την ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές
		 συσκευές (π.χ. πλοήγηση των επισκεπτών, με
		 ποδήλατο ή πεζοί, σήμανση, ηλεκτρονική
		 δικτύωση επιχειρήσεων/υπηρεσιών).
• Τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμός
		 ειδών ιματισμού, απεντόμωση, φροντίδα
		 κήπων, συντήρηση εξοπλισμού, μάρκετινγκ,
		 λογιστικές υπηρεσίες, μεταφορά τουριστών).
Μελέτη με επικεφαλή τη Μαρία Εμμανουηλίδου, Επικεφαλής του Προγράμματος
Εναλλακτικού Τουρισμού, Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Μελισσοκομία
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η μελισσοκομία θεωρείται ο πιο ελκυστικός κλάδος της ελληνικής γεωργίας. Η Ελλάδα εκμεταλλευόμενη την
δημοτικότητα της υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συνεπώς την απαίτηση των καταναλωτών για ποιοτικότερο μέλι και
άλλα προϊόντα κυψέλης, μπορεί να ανταγωνιστεί πολλές χώρες σε ποιότητα αλλά όχι σε ποσότητα και τιμές. Ο τουρισμός,
ειδικά στα νησιά, είναι μια πρόσθετη δραστηριότητα η οποία προωθεί το ελληνικό μέλι στην αγορά και ταυτόχρονα
στηρίζει το αγροτικό εισόδημα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο, να ξεκινήσουν μελισσοκομική επιχείρηση. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί τόσο από τις αγροτικές όσο κι από τις
αστικές περιοχές. Ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για την είσοδο νέων αγροτών είναι η διαθέσιμη γη, ωστόσο η
μελισσοκομία είναι η μόνη αγροτική δραστηριότητα που δεν απαιτεί ιδιόκτητη γη μια και τα μελισσοκομεία είναι δυνατόν
να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη μορφή γης.
Επιπλέον, το ξηροθερμικό κλίμα καθώς και οι συνθήκες του εδάφους ευνοούν την ανάπτυξη αρωματικών φυτών καθώς
και φυτών που με τη σειρά τους δίνουν εύγεστο και αρωματικό μέλι. Ο βασικός κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας αυτού του
τομέα είναι η ανώτερη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση.
Προκλήσεις: Προκειμένου να ξεκινήσει κανείς μελισσοκομική επιχείρηση, για την οποία η τεχνογνωσία είναι περιορισμένη,
είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός καλά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Λάθη που πιθανόν να συμβούν,
μπορεί να είναι οδυνηρά. Επίσης, όποια άτομα είναι αλλεργικά στο δηλητήριο της μέλισσας, δεν πρέπει να ασχοληθούν
με τη μελισσοκομία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Είναι δυνατή η έναρξη μελισσοκομικής επιχείρησης από κάποιον νέο, ακόμα κι αν έχει περιορισμένη ή καμία
εμπειρία στη μελισσοκομία, λόγω ύπαρξης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής στήριξης. Τέτοιου είδους
προγράμματα προσφέρουν μια καθαρή εικόνα για νέες τεχνικές διαχείρισης, μελισσοκομικούς χειρισμούς, τρόπους
διαφήμισης μελισσοκομικών προϊόντων καθώς και μεθόδους καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των μελισσών. Η
μελισσοκομία αποτελεί επίσης ένα βιώσιμο δεύτερο επάγγελμα για ένα νέο άτομο δεδομένου ότι μια μελισσοκομική
επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με χαμηλό προϋπολογισμό (900 – 1.400 ευρώ).
Μελέτη με επικεφαλή τον Πασχάλη Χαριζάνη, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Γεωργία και Τρόφιμα

Καλλιέργεια Εναλλακτικών Φρούτων

9

Προκλήσεις: Η απότομη ανάπτυξη της καλλιέργειας
εναλλακτικών φρούτων εμφάνισε αδυναμίες που
υπάρχουν τόσο στις παραγωγικές μεθόδους και
τεχνικές όσο και στη φυτοπροστασία, τη μεταποίηση
και την εμπορία αυτών. Επιπρόσθετα, πρέπει να
αντιμετωπισθούν προβλήματα στην παραγωγική
διαδικασία και στη διάθεση και εμπορία, όπως και
να οργανωθούν και να εφαρμοσθούν υποστηρικτικά
προγράμματα τα οποία θα έχουν ως στόχο να φθάσει ο
τομέας αυτός στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τα τελευταία 10 χρόνια η καλλιέργεια
εναλλακτικών φρούτων προσέλκυσε το έντονο
ενδιαφέρον στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας της
υψηλής τους περιεκτικότητας σε αντιοξειδωτικές
ουσίες και τα οφέλη για την υγεία που προσδίδει
η κατανάλωσή τους. Υπάρχουν πολλά άρθρα και
επιστημονικές μελέτες που προωθούν τα οφέλη
από την κατανάλωση ροδιού, μύρτιλου (blueberry),
γκότζι μπέρι, αρώνιας, ιπποφαούς, βατόμουρων,
φράουλας και άλλων φρούτων. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους: τα
φρούτα καταναλώνονται φρέσκα, ξεραμένα και
μεταποιημένα σαν μαρμελάδες, γλυκά και χυμούς.
Στην φαρμακευτική βιομηχανία τα εκχυλίσματά
τους χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή σιροπιών
και συμπληρωμάτων διατροφής και αποτελούν
σημαντική πηγή φυσικών ανθοκυανών, οι οποίες
είναι ασφαλείς για τα τρόφιμα.
Οι πολλές και διαφορετικές χρήσεις τους,
το αυξανόμενο και διαρκές ενδιαφέρον των
καταναλωτών και η ποικιλία μικροκλιμάτων στην
Ελλάδα οδήγησε στη συστηματική καλλιέργειά

τους τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο τομέας αυτός
είναι δυναμικός και πολλά υποσχόμενος και
υπάρχουν πολλές περιοχές στην χώρα μας όπου
μπορούν να καλλιεργηθούν και να ευδοκιμήσουν
τα εναλλακτικά φρούτα. Υπάρχει η δυναμική να
παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και να
εξαχθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση τους.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Η καλλιέργεια εναλλακτικών φρούτων
είναι ελκυστικός τομέας για τους νέους, καθώς
φαίνεται να μπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής
ποιότητας, να προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο νέων
όσο και υπαρχόντων αγροτών ενώ σημειώνεται
αυξανόμενη χρήση τους στην βιομηχανία τροφίμων.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί διαρκής
αύξηση των εκτάσεων όπου αυτά καλλιεργούνται
(τόσο σε αριθμό στρεμμάτων κάθε χρόνο όσο
και των αγροτών που καλλιεργούν) και μπορούν
να ιδρυθούν νέες μονάδες μεταποίησης μέσω
αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων.

Ο τομέας των εναλλακτικών φρούτων μπορεί να
αποτελέσει διέξοδο για άνεργους νέους, οι οποίοι
μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως παραγωγοί ή να
βρουν εργασία σε μονάδες μεταποίησης. Επιπλέον,
θέσεις εργασίας υπάρχουν για εργάτες γης, καθώς
πολλές καλλιεργητικές πρακτικές είναι χειρωνακτικές.
Επίσης, νέοι επιστήμονες μπορούν να βρουν εργασία
υποστηρίζοντας τους αγρότες στην καλλιέργεια ή στην
έρευνα νέων ειδών και ποικιλιών ή στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων για τη βιομηχανία μεταποίησης. Θέσεις
εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό μπορούν
προκύψουν από συμπληρωματικές δραστηριότητες
όπως στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη διάθεση
των προϊόντων, στον τουρισμό (αγροτουρισμό), στη
βιομηχανία κατασκευής εξοπλισμού και μηχανημάτων
και στο χώρο της πληροφορικής και των τεχνολογιών.
Μελέτη με επικεφαλή το Μιχάλη Γενιτσαριώτη, Αγρονόμος/Διευθυντής Προγραμμάτων,
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Hippophaes (Sea Buckthorn)

Υδατοκαλλιέργεια
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια είναι ήδη μια επιτυχημένη ιστορία στην Ελλάδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα πρώτα ιχθυοτροφεία
έκαναν παραγωγή των πρώτων ιχθυδίων και εκτροφή τσιπούρας και λαβρακίου μέσα σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς. Καθώς ακόμα και σήμερα
οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ξεπερνούν τις εξαγωγές, η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Ως
αποτέλεσμα, μεγάλα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αρκετοί επιχειρηματίες επωφελούμενοι από το ευνοϊκό περιβάλλον,
οδήγησαν στη γοργή ανάπτυξη αυτού του τομέα. Μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες, η παραγωγή αυξήθηκε 1.000 τοις εκατό και ο αριθμός των
ελληνικών ιχθυοτροφείων από 12 σε 320. Η Ελλάδα έφτασε στο υψηλότερο σημείο παραγωγής το 2008, παράγοντας περισσότερο από 450
εκατομμύρια ιχθύδια και 148.509 τόνους ψάρι, αλλά αυτή η παραγωγή έχει μειωθεί από τότε προκειμένου να αποκατασταθούν ικανοποιητικές
τιμές, με 115.580 τόνους παραγωγής το 2014. Συνολικά, η Ελλάδα έγινε, και παραμένει, η μεγαλύτερη παραγωγός σε λαβράκι (Dicentrarchus
labrax) και τσιπούρα (Sparus aurata) στον κόσμο.
Ο τομέας παραγωγής μυδιών στην Ελλάδα αναπτύχθηκε μετά την επιτυχή εμφάνιση τεχνολογίας σε σχοινιά (long – lines / μακριές γραμμές)
όπου τα μύδια τοποθετούνται μέσα σε μικρούς δικτυωτούς σάκους κρεμασμένους από σχοινιά στερεωμένα πάνω σε πασσάλους ή σε πλωτήρες,
κατά τα μέσα του 1980. Σήμερα, αυτός ο τομέας προσανατολίζεται κυρίως σε εξαγωγές. Η ετήσια παραγωγή μυδιών στην Ελλάδα κυμαίνεται
μεταξύ 25.000 και 40.000 τόνους και η μέγιστη παραγωγή για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να είναι 45.000 με 50.000 τόνους.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Παρά το γεγονός ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις για την εντατική εκτροφή τσιπούρας, λαβρακίου, φαγκριού, γλώσσας, κρανιού, και
καλκανιού είναι υψηλές (απαιτείται κεφάλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ), υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες δεν απαιτούν τόσο υψηλό κεφάλαιο.
Η πρώτη έχει να κάνει με τη δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων (με ετήσια δυναμικότητα 15 τόνους) για την παραγωγή βιολογικής τσιπούρας και
λαβρακίου. Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να συνδυαστούν με αλιευτικό τουρισμό, ιχθυοτουρισμό καθώς και υπηρεσίες κατάδυσης. Η δεύτερη
ευκαιρία αφορά στην εκτροφή θαλάσσιων μυδιών σε υδατοκαλλιέργειες έκτασης 40 στρεμμάτων παράγοντας 400 τόνους το χρόνο.
Προκλήσεις: Εκτός από το υψηλό κόστος που απαιτείται για να ξεκινήσει κανείς μια επιχείρηση, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας χρειάζεται
υποστήριξη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην εκπαίδευση και έρευνα, στην προώθηση ανθρώπινου κεφαλαίου, στη δικτύωση, στην
επιχειρηματικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Απαιτείται επίσης η δημιουργία υπηρεσιών επέκτασης και κέντρου εκπαίδευσης
προκειμένου να προαχθεί η εργασία και οι επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια από νέους ανθρώπους. Όσον αφορά στον τομέα των μυδιών, οι
κατάλληλες γεωγραφικές περιοχές είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού κατάλληλων εκβολικών συστημάτων ποταμών ή κλειστών
κόλπων. Επιπροσθέτως, δομικά προβλήματα στην εκτροφή ελληνικών μυδιών, είναι η ανεπαρκής διαφήμιση, η έλλειψη οργανωμένων κέντρων
υποστήριξης καθώς και η απόσβεση της επένδυσης, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποδοτικότητα σχετικά μικρών υδατοκαλλιεργειών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η υδατοκαλλιέργεια είναι αναμφίβολα μια ελκυστική δραστηριότητα για την απασχόληση των νέων, όχι μόνο επειδή μπορεί να
προσανατολίζεται προς νέες καινοτόμες μεθόδους (π.χ. βιολογική υδατοκαλλιέργεια), αλλά και να συνδυάζεται με την οργάνωση εναλλακτικών
τουριστικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την περιοχή και τα τοπικά χαρακτηριστικά της. Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει μοναδική φύση
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να επισημανθούν και να αναδειχτούν ώστε να προσελκύσουν τουρίστες. Αυτή η μελέτη ανέδειξε
επιχειρηματικά σχέδια, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει αυτές τις νέες ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα
ειδικά σε ελκυστικές τουριστικές περιοχές.
Μελέτη με επικεφαλή την Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Προϊόντα Αρτοποιείας, Zαχαροπλαστικής και Zυμαρικών

Γεωργία και Τρόφιμα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για
ειδικούς τεχνικούς, ικανούς να προσφέρουν
εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση καθώς και να
ασχοληθούν με την έρευνα και την ανάπτυξη.
Έμπειροι τεχνικοί εργαστηρίων μπορούν να
προσφέρουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη
δεύτερη και τρίτη γενιά ιδιοκτητών των επιχειρήσεων
που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη εκπαίδευση
στην επιστήμη των τροφίμων.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η ζήτηση στον τομέα της βιοτεχνικής αρτοποιείας
και ζαχαροπλαστικής επηρεάζεται σημαντικά
από παράγοντες όπως τα καταναλωτικά πρότυπα,
τις διατροφικές συνήθειες, την παράδοση και τα
παραδοσιακά πρότυπα, καθώς και το διαθέσιμο
εισόδημα σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα
των συγκεκριμένων προϊόντων.
Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 9.000
αρτοποιεία που λειτουργούν στην Ελλάδα
και είναι πιθανό ότι ο αριθμός θα μειωθεί
σε 6.000 τα επόμενα χρόνια. Τα αρτοποιεία
που θα «επιβιώσουν» δεν θα ανήκουν
αναγκαστικά σε υφιστάμενους μετόχους, αλλά
σε νεοεισερχόμενους με το σωστό συνδυασμό
δεξιοτήτων, επιχειρηματικής στρατηγικής καθώς
και καινοτόμων προϊόντων και πρακτικών.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
11

Ευκαιρίες: Οι Έλληνες της διασποράς καθώς
και η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για τα
μεσογειακά προϊόντα διατροφής, συμβάλλουν

στη δυνατότητα για αύξηση των εξαγωγών των
παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιείας. Η αύξηση
της κατανάλωσης φρέσκων και χειροποίητων
ζυμαρικών δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για μικρής
κλίμακας επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή
της με τη γεωργία και τον πολιτιστικό τουρισμό.
Αν και υπάρχει μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης
στον κλάδο των ζυμαρικών, οι μικροί παραγωγοί
όλο και περισσότερο εισέρχονται στην αγορά,
με αποτέλεσμα την αύξηση των τοπικών και
παραδοσιακών προϊόντων ζυμαρικών και φρέσκων
ζυμαρικών με τη χρήση τοπικών πρώτων υλών.
Προκλήσεις: Οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων
επιχειρήσεων δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι
καλά εκπαιδευμένοι στη διοίκηση επιχειρήσεων
και το μάρκετινγκ, αλλά υπάρχει έλλειψη
προσανατολισμού στον τομέα της μηχανικής,
της χημείας και της επιστήμης των τροφίμων. Ο
τομέας της αρτοποιείας και της ζαχαροπλαστικής,
υπολείπεται επίσης σε εργαστήρια ανάπτυξης
νέων προϊόντων και ειδικών επιστημόνων για την
καταγραφή, τη δημιουργία και την ανάπτυξη των
προϊόντων του ελληνικού πολιτισμού.

Ένας τρόπος για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες
είναι η δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων για
να αυξήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους σε νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση της
συνέπειας και της ποιότητας, τη μείωση του κόστους
παραγωγής και την υποκατάσταση εισαγόμενων με
ελληνικές πρώτες ύλες. Αυτό θα δημιουργήσει και θα
υποστηρίξει περισσότερο καινοτόμους και διεθνώς
προσανατολισμένους επιχειρηματίες του κλάδου.
Επίσης, δεδομένου ότι οι λογικά χαμηλές τιμές τόνωσαν
την αγορά ζυμαρικών σε μια ατμόσφαιρα οικονομικής
κρίσης, ενώ τα φρέσκα και χειροποίητα ζυμαρικά είναι
ελκυστικά σε όσους αναζητούν υψηλότερη ποιότητα,
δημιουργούνται πρόσθετες ευκαιρίες σταδιοδρομίας
σε μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή
τους με τον αγροτουρισμό.
Μελέτη με επικεφαλή το Νίκο Χατζηλία, Ερευνητής/Υπεύθυνος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
Αμερικανική Γεωργική ΣχολήSchool

Ο Γαλακτοκομικός Τομέας
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη παράδοση στην εκτροφή μηρυκαστικών ζώων. Έτσι, το πρόβειο και το κατσικίσιο γάλα αποτελούν το
60 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής γάλακτος ενώ το υπόλοιπο 40 τοις εκατό είναι αγελαδινό γάλα. Η απογραφή του ζωικού
κεφαλαίου περιλαμβάνει 9,5 εκατομμύρια πρόβατα, 4,5 εκατομμύρια κατσίκες και 154.000 αγελάδες. Το μεγαλύτερο μέρος του
πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος χρησιμοποιείται για την παρασκευή τυριών ενώ το αγελαδινό γάλα για την παραγωγή
παστεριωμένου γάλακτος και γιαουρτιού.
Περίπου το 80 τοις εκατό του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος προέρχεται από μικρές και οικογενειακές φάρμες, οι οποίες
στηρίζονται στην οικογενειακή εργασία. Σχεδόν 115.000 οικογένειες και περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι απασχολούνται
στον πρωτογενή γαλακτοκομικό τομέα. Ο δευτερογενής τομέας γάλακτος (μεταποίηση) περιλαμβάνει 53 μεγάλες γαλακτοκομικές
εταιρείες και 671 μικρού ή μεσαίου μεγέθους οικογενειακές γαλακτοκομικές μονάδες, οι οποίες συνολικά απασχολούν 11.802
ανθρώπους κι επεξεργάζονται κάθε είδους γάλα παράγοντας μια ποικιλία προϊόντων, κυρίως παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι και τυρί.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Η Ελλάδα έχει, παγκοσμίως, τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού, με 30 κιλά τυρί ετησίως. Ταυτόχρονα, τα
ελληνικά τυριά και το ελληνικό γιαούρτι είναι τα κύρια εξαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι εξαγωγές ακολουθούν ανοδική
πορεία ακόμα και κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ελληνικού γιαουρτιού
αυξάνεται δυναμικά παγκοσμίως, ως μέρος μιας υγιούς διατροφής.
Προκλήσεις: Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα προηγείται στην κατά κεφαλήν παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος, δυστυχώς δεν
υπάρχουν επώνυμα ελληνικά τυριά που να έχουν παραχθεί αποκλειστικά από κατσικίσιο γάλα. Αντιθέτως, το κατσικίσιο
γάλα αναμειγνύεται με το πρόβειο για την παραγωγή των περισσότερων Ελληνικών τυριών. Επιπλέον, πολλές μικρές ή μεσαίες
μονάδες δεν συλλέγουν κατσικίσιο γάλα όταν τελειώσει η παραγωγή πρόβειου γάλακτος (παρόλο που είναι διαθέσιμο), με
αποτέλεσμα να χάνονται δύο μήνες της γαλακτικής περιόδου. Τέλος, οι νέοι που επανεξετάζουν την πιθανότητα ενασχόλησης
με τον γαλακτοκομικό τομέα, χρειάζονται ένα σταθερό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον καθώς και καλά συντονισμένα
προγράμματα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Ο τομέας προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να επενδύσουν σε καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία είναι φτιαγμένα
μεταξύ άλλων από κατσικίσιο γάλα και/ή χρησιμοποιώντας την αυτόχθονη μικροχλωρίδα των ελληνικών παραδοσιακών
γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη νέων επαγγελματιών που θα ενδιαφέρονταν να αναπτύξουν
γαλακτοκομικές αγροτουριστικές μονάδες καθώς και επαγγελματιών οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό
εμπόριο ως εργαλείο καλύτερης προώθησης γαλακτοκομικών προϊόντων και περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο
γαλακτοκομικό τομέα.
Μελέτη με επικεφαλή την Έφη Τσακαλίδου, Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Περίπου 660.00 στρέμματα ελληνικής γης
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια
οινοποιήσιμων σταφυλιών, παράγοντας
3.343 χιλιάδες εκατόλιτρα κρασί και 0,12 χιλιάδες
εκατόλιτρα τσίπουρο. Το 2014 κατά μέσο όρο
τα μηνιαία οικιακά έξοδα σε αυτόν τον τομέα
έφτασαν περίπου τα 5,93 ευρώ και η τελική αξία
εμφιαλωμένου κρασιού κυμάνθηκε μεταξύ
190 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 300 ντόπιες
ποικιλίες σταφυλιού, γεγονός που διαφοροποιεί
το ελληνικό κρασί, και περίπου 700 οινοποιεία,
που βρίσκονται σε όλη την ηπειρωτική χώρα και
τα νησιά. Το 2014, οι εξαγωγές υπολογίστηκαν ότι
έφτασαν τα 63 εκατομμύρια ευρώ με βασικούς
προορισμούς τη Γερμανία (49,4 τοις εκατό) και
τη Γαλλία (13 τοις εκατό). Ωστόσο, τα τελευταία
10 χρόνια οι εξαγωγές από την Ελλάδα προς τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά
αυξήθηκαν κατά 20 τοις εκατό, κατατάσσοντας τις
αμερικανικές και τις καναδικές αγορές στη δεύτερη
και την τέταρτη θέση αντίστοιχα, μεταξύ των χωρών
στις οποίες εξάγει η χώρα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Ο τομέας των ελληνικών κρασιών και
αποσταγμάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ένας ελκυστικός τομέας της πρωτογενούς και
δευτερογενούς παραγωγής με μεγάλη προοπτική.
Ειδικά ο τομέας των εμφιαλωμένων κρασιών
και αποσταγμάτων προσφέρει μια μοναδική
δυνατότητα για νέους επιχειρηματίες οι οποίοι
επιθυμούν να αναμειχθούν στην παραγωγή και
το εμπόριο, κάνοντας έτσι τη βιομηχανία των
κρασιών πιο προσοδοφόρα και πιθανότατα
ελπιδοφόρα επενδυτική ευκαιρία.
Προκλήσεις: Η δημιουργία μικρού προς
μεσαίου μεγέθους οινοποιείου στις διάφορες
αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας, έχει
ενδιαφέρον αν η περιοχή παρουσιάζει παράλληλα
και τουριστικό ενδιαφέρον Ο τουρισμός και το
ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικές συμπληρωματικές δραστηριότητες
προκειμένου να προωθηθεί το ελληνικό κρασί και
ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι αγροτικές περιοχές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Ο τομέας δίνει στους νέους τη δυνατότητα να
επενδύσουν στη μοναδικότητα των ελληνικών
ποικιλιών ενώ παράλληλα να παραχθούν
κρασιά υψηλής ποιότητας βάσει των διεθνών
προδιαγραφών ποιότητας.
Μελέτη με επικεφαλή το Γεώργιο Κοτσερίδη, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κτηνοτροφία
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι ελληνικοί τομείς της χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας λειτουργούν σε μια πολύ ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, αυτόνομα αλλά και μέσω
υψηλών εποχιακών διακυμάνσεων των τιμών. Αυτοί οι τομείς είναι καλά οργανωμένοι και ολοκληρωμένοι σε σύγκριση με άλλους τομείς της
πρωτογενούς παραγωγής και γι’ αυτό κατορθώνουν και επιβιώνουν.
Ο τομέας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, με αυτάρκεια περίπου 40 τοις εκατό είναι εντατικός, με νέες επαρκείς τεχνολογικές εφαρμογές. Συνήθως,
οι αγελάδες παραμένουν σε κλειστό χώρο χωρίς καθόλου βοσκή. Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος διατροφής, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διαχείριση
και σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα και πιθανότατα, την ικανότητα του τομέα να επιβιώσει μακροπρόθεσμα.
Ο τομέας των βοοειδών κρεατοπαραγωγής με πολύ χαμηλή αυτάρκεια (περίπου 18 τοις εκατό ), δεν μπορεί να επεκταθεί λόγω περιορισμένης
διαθέσιμης γης για βόσκηση. Ωστόσο, η εκτροφή αγελάδων ελευθέρας βοσκής με σκοπό την πάχυνση των μοσχαριών για παραγωγή κρέατος, όταν
συνδυαστεί με κάποιο κρεοπωλείο, είναι κερδοφόρα.
Ο τομέας εκτροφής αιγοπροβάτων, κυρίως για παραγωγή γάλακτος, λειτουργεί κάτω από το πιο κατάλληλο σύστημα εκτροφής (εκτατικό,
ημι-εντατικό, εντατικό) για κάθε περιοχή. Ο τομέας αυτός είναι τεχνικά εφικτός, οικονομικά αποτελεσματικός και φιλικός προς το περιβάλλον καθώς
επίσης είναι ο πιο βιώσιμος μεταξύ αυτών της ζωικής παραγωγής και ο λιγότερο ριψοκίνδυνος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της χώρας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μεταγενέστερης εξάπλωσης της ανεργίας, η νέα γενιά – ακόμα και οι νέοι με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο – εξετάζει την πιθανότητα να εισχωρήσει στην παραγωγή με απώτερο στόχο να αναβαθμίσει την εκπαίδευσή της ώστε
να προσφέρει επιπλέον αξία σε παραγόμενα προϊόντα. Τα υψηλότερα προσόντα αυτής της γενιάς, όπως είναι η γνώση ξένων γλωσσών και
πληροφορικής, καθιστούν δυνατή την επικοινωνία με νέες αγορές.
Προκλήσεις: Η κτηνοτροφία έχει αρνητική φήμη στην ελληνική κοινωνία γιατί σχετίζεται με μια δύσκολη ζωή, με χαμηλό εισόδημα και χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, είναι σπάνιο οι αγρότες να επιθυμούν να τους διαδεχθούν τα παιδιά τους. Οι περισσότερες οικογένειες
επιθυμούν να μορφώσουν τα παιδιά τους και τα ενθαρρύνουν να τελειώσουν τουλάχιστον το λύκειο προκειμένου να εκπαιδευτούν με στόχο
την εξασφάλιση μιας καλύτερης εργασίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Μεταξύ των διαφόρων τομέων της ζωικής παραγωγής, υποσχόμενες δραστηριότητες για επιχειρήσεις αποτελούν:
• Η εναλλακτική εκτροφή πουλερικών (π.χ. βιολογική, ελευθέρας
βοσκής) για παραγωγή αβγών και/ή κρέατος, πιθανότατα σε
συνδυασμό με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας
(π.χ. αγροτουρισμός).

• Η ελευθέρας βοσκής εκτροφή αγελάδων με στόχο την πάχυνση
μοσχαριών, σε συνδυασμό με κάποιο κρεοπωλείο.

• Η ελευθέρας βοσκής ή βιολογική εκτροφή χοίρων για
παραγωγή κρέατος.

• Μια μικρή μονάδα με όλα τα είδη ζώων (άλογα, αγελάδες,
πρόβατα, αίγες, όρνιθες, γαλοπούλες, χήνες, πάπιες, κουνέλια
κτλ.) ή μόνο ζώα συντροφιάς σε συνδυασμό με αγροτουρισμό.

Μελέτη με επικεφαλή το Γεώργιο Ζέρβα, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Η εκτροφή προβάτων/αιγών σύμφωνα με το καταλληλότερο
σύστημα εκτροφής (εκτατικό, ημι-εντατικό, εντατικό) και
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Επεξεργασία Κρέατος και Ψαριού
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι πωλήσεις επεξεργασμένου κρέατος στην Ελλάδα
υπερέβησαν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013,
ενώ οι πωλήσεις στον τομέα των μεταποιημένων
ψαριών πλησίασαν τα 340 εκατομμύρια ευρώ.
Παρά τη σοβαρή οικονομική κρίση, η απασχόληση
στον τομέα της μεταποίησης ήταν σχετικά σταθερή,
αν και υπήρξαν αυξομειώσεις μέσα στα χρόνια.
Ο κλάδος αυτός παράγει μια ευρεία γκάμα
προϊόντων με ποικιλομορφία μεθόδων παραγωγής
και πρώτων υλών. Ο υποτομέας του κρέατος είναι
υψηλά εξαρτώμενος από τις εισαγόμενες πρώτες
ύλες, καθώς η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά επίπεδα
αυτάρκειας στις περισσότερες κατηγορίες κρέατος.
Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των ψαριών
στηρίζεται στην εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, καθώς
και στις εισαγωγές.
Ο υποτομέας του κρέατος είναι σχετικά
παραδοσιακός, με μεγάλες και μεσαίες
επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν παραδοσιακά
και εξειδικευμένα προϊόντα. Πολλές από τις
εταιρίες επεξεργασίας μικρής κλίμακας παράγουν

παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, εφαρμόζοντας
παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Ορισμένοι
παραγωγοί μικρής κλίμακας έχουν επίσης
εξειδικεύσει επιτυχώς την παραγωγή τους με
την χρήση τοπικών πρώτων υλών ή κρέατος από
ελληνικές φυλές, σπάνια είδη κρέατος ή ειδικές
μεθόδους επεξεργασίας. Κάποιοι δεν βλέπουν
κανένα όφελος από τη νομική προστασία του
μοναδικού χαρακτήρα των προϊόντων, ενώ άλλοι
χρησιμοποιούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως
πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Προκλήσεις: Τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος
σχετίζονται με την υψηλή επένδυση κεφαλαίου που
απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας
επεξεργασίας. Στον τομέα της μεταποίησης ιχθύων,
οι ευκαιρίες για αύξηση της νεανικής απασχόλησης
είναι πολύ περιορισμένες, κυρίως λόγω του τωρινού
χαμηλού αντίκτυπου στις δυνατότητες αύξησης της
απασχόλησης.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο τομέας της μεταποίησης κρέατος προσφέρει μια
σειρά από ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μεταξύ των
υφιστάμενων επιχειρήσεων. Υπάρχει ιδιαίτερη
ζήτηση για παραδοσιακά προϊόντα, γαστρονομικό
τουρισμό και την παραγωγή μεταποιημένων
πουλερικών. Πιο μακροπρόθεσμες ευκαιρίες
περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση της διεθνούς
ζήτησης για τα εξειδικευμένα προϊόντα, τις
δυνατότητες υποκατάστασης των εισαγωγών καθώς
και τις διεθνείς premi-um αγορές.

Ευκαιρίες: Ενώ υπάρχει μια αναγνωρισμένη σειρά
από παραδοσιακά εδέσματα με βάση το κρέας,
το δυναμικό των πωλήσεων για τα προϊόντα
προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης και τα
«εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα» προϊόντα,
παραμένει ανεκμετάλλευτο. Μια θερμοκοιτίδα
επεξεργασίας κρέατος θα μπορούσε να διευκολύνει
την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας σε
αυτόν τον τομέα, ιδίως για άνεργους κρεοπώλες ή
νέους από οικογένειες με φάρμες ζώων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Μελέτη με επικεφαλή τη Ματθίλδη Σάριτζα, Ερευνήτρια/Σύμβουλος Επιχειρήσεων,
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά (ΑΦΦ) περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη ομάδα φυτών με ευρύ φάσμα χρήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί
από την αρχαιότητα για λόγους υγείας, όπως η θεραπεία ασθενειών και η επούλωση πληγών. Επίσης, τα ειδικά συστατικά τους
προσθέτουν εξαιρετική γεύση στα τρόφιμα και παρέχουν το βασικό υλικό για αρώματα, καλλυντικά, ποτά, καρυκεύματα, και φάρμακα.
Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιετίες, τα ΑΦΦ μόλις πρόσφατα άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά στη
χώρα μας. Εγκαταστάσεις συσκευασίας βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ τα αποστακτήρια (για αιθέρια έλαια) βρίσκονται κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν λίγες εταιρείες που εξάγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, και υπάρχει σίγουρα χώρος για
περισσότερες.
Η παγκόσμια αγορά των ΑΦΦ είναι πολύ μεγάλη και παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να υπάρχουν
πολλά αυτόχθονα ΑΦΦ, και να έχουν εξελιχθεί πολλοί βιότυποί τους, λόγω της ποικιλομορφίας του μικροκλίματος. Επιπλέον, η
τοπογραφία της Ελλάδα και η ποικιλομορφία μεταξύ των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν από περιοχή σε περιοχή την
καθιστούν ως έναν ιδανικό χώρο για την παραγωγή των απαιτητικών ΑΦΦ σε εδάφη οριακής απόδοσης. Η επαγγελματική παραγωγή
ΑΦΦ στην Ελλάδα στην ουσία μόλις άρχισε, και υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για την αποτελεσματική οργάνωση της πρωτογενούς
παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας τους.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Ο τομέας των ΑΦΦ στην Ελλάδα είναι πολύτιμος και προσφέρει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά
νέοι άνθρωποι. Η ζήτηση για ΑΦΦ αυξάνεται στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές, και υπάρχει χώρος για μονάδες καθετοποιημένης
παραγωγής. Με την καλλιεργούμενη με ΑΦΦ έκταση να αυξάνεται συνεχώς, οι επενδύσεις στον τομέα αυτό παρέχουν ευκαιρίες
οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης στους νέους.
Προκλήσεις: Προκειμένου ο τομέας να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, τα επίπεδα της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εμπλεκομένων
πρέπει να αυξηθούν, και ένα καλά ανεπτυγμένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί με επιτυχία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Ο τομέας των ΑΦΦ στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη δυναμική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στον πρωτογενή τομέα,
διότι η παραγωγή είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ευκαιρίες για εργάτες γης αφού
υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε χειρωνακτική εργασία για την καλλιέργειά τους. Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας για βιομηχανικούς εργάτες και επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες παραγωγής
αλλά και έρευνας και ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους (π.χ. τρόφιμα, ποτά, καρυκεύματα, φαρμακευτικά και καλλυντικά). Τέλος,
μια σειρά από άλλες ειδικότητες μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες όπως το μάρκετινγκ,
οι πωλήσεις, ο τουρισμός (κυρίως ο αγροτουρισμός), η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού και οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών.
Μελέτη με επικεφαλή τον Ηλία Κάλφα, Ερευνητής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
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Δίκτυο Επιτυχίας με μια Ματιά
100 Συνεδριάσεις και
Δραστηριότητες για την
Διεύρυνση του Δικτύου.
1

150 Ερευνητές και
Προσωπικό των
Πανεπιστημίων οι
οποίοι εργάστηκαν
για την Εξεύρεση
Εργασιακών Ευκαιριών
για τους νέους.

2

Αναγνωριστικά
Σημάδια στο Χάρτη
3

1

2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3

Τοποθεσία Συμμετέχοντος
σε ΜελέτηLocation

17

Η Γεωργία Επιδεικνύει Προοπτική για την Οικονομική Ανάπτυξη των Νέων
Οι Μεγαλύτεροι Εργοδότες
της Ελλάδας

Τουρισμός Λιανικό
Εμπόριο

336.094

Βιομηχανική
Παραγωγή

84.142
333.252
87.608
286.744
116.174
Όλες οι ηλικίες

Κατασκευές Διαφήμιση
Περίοδος 2008-2013

Αυτοκίνητα

Νεολαία

Παρόλο που τα ποσοστά της ανεργίας των νέων ξεπέρασαν το
50 τοις εκατό το 2012, τα ευρύματα της έκθεσης της Endeavor
Greece το 2015 με τίτλο «Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας για
τους Νέους στην Ελλάδα» αποκάλυψε ότι η γεωργία και οι
τομείς οι οποίοι είναι σχετικοί με τα τρόφιμα, άντεξαν κατά
την περίοδο του 2008-2013 , καταδεικνύοντας τις μελλοντικές
ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη των νέων Ελλήνων.
Infographic Παραπομπή: http://endeavor.org.gr/wp-content/uploads/2015/07/Endeavor-Greece-Creating-jobs-for-youth-in-Greece.pdf

Φιλόδοξο
Αναπτυξιακό
Μοντέλο της
Ελλάδας

Αποστολή Προϊόντων

Λιανικό
Εμπόριο
Τροφίμων

79.270

Ενέργεια &
Πράσινη Τεχνολογία

Δημόσια
Διοίκηση

503.158

Γεωργία & Τρόφιμα

Βιομηχανία

Γεωργική
Παράγωγη

182.083

Βιομηχανία

Γεωργία

650.020

Τουρισμός & Πολιτισμός

Λιανικό/
Χονδρικό
Εμπόριο

Στάσιμη η Οικονομική Δραστηριότητα
εκτός από τον Τομέα της Γεωργίας

Τεχνολογίες Επικοινωνίας
Έρευνα & Ανάπτυξη
Υποδομή & Διοικητική Μέριμνα
Οικονομικές Υπηρεσίες
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Μεσογειακή Διατροφή και Κουζίνα

Γεωργία και Τρόφιμα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Οι καταναλωτές εκφράζουν διαρκή ενθουσιασμό
όχι μόνο για τη Μεσογειακή διατροφή αλλά και για
τη Μεσογειακή κουζίνα. Οι σύγχρονοι καταναλωτές
τις βλέπουν ως μέσο αυθεντικότητας και διάκρισης
και η αγορά και η κατανάλωση νέων προϊόντων
θεωρείται ως μορφή αυτοέκφρασης, ειδικά από
τους καλοφαγάδες και τη γενιά του μιλένιουμ. Η
ανάλυση Google Trend (μία ένδειξη της τάσης για
κατανάλωση) δείχνει αύξηση του ενδιαφέροντος
για τη Μεσογειακή διατροφή και κουζίνα, που
ξεπερνά το ενδιαφέρον για τις έθνικ κουζίνες,
σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Στις Η.Π.Α. ο
εξειδικευμένος τομέας της Μεσογειακής κουζίνας
δείχνει τάσεις ανάπτυξης τόσο στους εισαγωγείς
όσο και στο λιανεμπόριο, με προοπτική για
μακρόχρονη σταθερή ανάπτυξη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Τα εξειδικευμένα τρόφιμα αποτελούν
ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος της Αμερικάνικης

διατροφής και αντιπροσωπεύουν περισσότερο
από το 15 τοις εκατό της συνολικής αγοράς
τροφίμων το 2014 – 103 δις Ευρώ σε πωλήσεις.
Ο τομέας των εξειδικευμένων τροφίμων
αναπτύσσεται 10 φορές πιο γρήγορα σε σχέση
με την συνολική αγορά τροφίμων και ποτών.
Επιπλέον, τα προηγούμενα πέντε χρόνια στις
Η.Π.Α., τα μεγάλα καταστήματα μαναβικής
πρόσθεσαν ή/και επέκτειναν τους χώρους
διάθεσης διεθνών προϊόντων με ρυθμό περίπου
5 τοις εκατό κάθε χρόνο και η αξία τους το 2016
προβλέπεται να φθάσει τα 4 δις Ευρώ, ή 11,8 τοις
εκατό της συνολικής λιανικής αγοράς τροφίμων.
Ο τομέας του έθνικ φαγητού παρουσιάζει επίσης
μεγάλη δυναμική για ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις έθνικ
φαγητού άγγιξαν τα 2,45 δις Ευρώ το 2015, που
ήταν περισσότερο από το μισό της συνολικής
ευρωπαϊκής αγοράς.
Προκλήσεις: Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας
εξειδικευμένων σπουδών στο χώρο αυτό, τόσο
όσον αφορά το επιχειρηματικό σκέλος όσο και

της επιστήμης των τροφίμων. Έτσι μπορεί να βοηθηθεί
ο τομέας του ελληνικού φαγητού αναπτύσσοντας νέα
προϊόντα και συσκευασίες ώστε να ανταποκριθεί στις
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις
της αγοράς.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Η έρευνα αυτή δείχνει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον
προς την Μεσογειακή διατροφή και κουζίνα σε
παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο (Γερμανία, Γαλλία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α. και Ρωσία) και χώρο για την
ανάπτυξη εξαγωγών των προϊόντων της Μεσογειακής
διατροφής και κουζίνας. Το κενό που υπάρχει μεταξύ
της ζήτησης από την αγορά και των Ελλήνων παραγωγών
μπορεί να καλυφθεί από νέους συμβούλους οι οποίοι
θα είναι καλά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι στο
χώρο των τροφίμων.
Μελέτη με επικεφαλή τη Ροντίκα Αρπασάνου, Ερευνήτρια, Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Βιολογική Γεωργία στη Σύγχρονη Ελλάδα
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι συνθήκες ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα είναι θετικές. Το κλίμα και οι εδαφολογικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές
της χώρας είναι ευνοϊκές, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο, όχι μόνο από
αγρότες αλλά και από κατοίκους αστικών περιοχών ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά θέματα.
Πάρα την οικονομική κρίση, η ζήτηση των Ελλήνων καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα διαρκώς αυξάνεται. Επιπροσθέτως, υπάρχει
μεγάλη ζήτηση από τις διεθνείς αγορές, ειδικά από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι περισσότερο δεκτικές σε ελληνικά
βιολογικά προϊόντα λόγω της υψηλής ποιότητας, των χαμηλών τιμών και της σχέσης τους με ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Το «σύστημα επίπλευσης» (float system), με το οποίο μπορούμε να παράγουμε σπορόφυτα υψηλής ποιότητας, δεν
χρησιμοποιείται ευρέως από τους παραγωγούς βιολογικών σπορόφυτων. Το σύστημα αυτό δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους με
χαμηλό διαθέσιμο κεφάλαιο να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και συγκεκριμένα των βιολογικών κηπευτικών.
Προκλήσεις: Πιθανά εμπόδια σε νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, να αναπτυχθούν ή να επεκταθούν στο χώρο
της βιολογικής γεωργίας, αποτελεί η υψηλή ανταγωνιστικότητα των ξένων βιολογικών προϊόντων, η έλλειψη διαθέσιμου κεφαλαίου, η
αυξανόμενη φορολόγηση καθώς και η μεγάλη γραφειοκρατία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η βιολογική γεωργία βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο παρουσιάζοντας υψηλές προοπτικές. Ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας δεν
έχει ακόμη κορεστεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ανέργους και αγρότες, με την κατάλληλη εκπαίδευση, να βρουν εργασία. Ο
συνδυασμός βιολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού ευνοεί την ανάπτυξη του «βιολογικού άγρο-οίκο τουρισμού» (organic agro-eco
tour-ism), ο οποίος αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για πολλούς νέους ανέργους να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και να
μετατρέψουν τα ανεκμετάλλευτα οικογενειακά κτήματα σε σύγχρονες και καινοτόμες βιολογικές άγρο-οίκο τουριστικές επιχειρήσεις.
Μελέτη με επικεφαλή το Δημήτριο Μπιλάλη, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ελαιόλαδο κι Ελιές
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Περισσότερο από το 70 τοις εκατό της παγκόσμιας
παραγωγής ελαιόλαδου, προέρχεται από τις τρεις βασικές
ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου. Ανάμεσα σε
αυτές, η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, με 14
τοις εκατό της αγροτικής γης να καλύπτεται από ελαιώνες
Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ανώτερης ποιότητας
δεδομένου ότι το 80 τοις εκατό της παραγωγής ανήκει
στην κατηγορία «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο». Οι
κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί για το ελληνικό ελαιόλαδο
είναι η Ιταλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Πέραν του συγκριτικού
πλεονεκτήματος του ελληνικού ελαιόλαδου (όσον αφορά
την ποιότητα), μόλις το 25 τοις εκατό της ελληνικής
παραγωγής εμφιαλώνεται και διακινείται επώνυμα.
Το υπόλοιπο πωλείται χύμα, σχεδόν το 70 τοις εκατό
στην αγορά της Ιταλίας ώστε να επαναπροωθηθεί στις
αγορές ως επώνυμο και τυποποιημένο. Οι εξαγωγές
τυποποιημένου ελληνικού ελαιολάδου στην παγκόσμια
αγορά μειώθηκαν από 6 τοις εκατό κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1990, σε 4 τοις εκατό τα τελευταία
πέντε χρόνια. Ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου
κλάδου χρειάζεται μια εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου
που λειτουργεί με έμφαση πλέον στην τυποποίηση, την
καθετοποίηση και τις οικονομίες κλίμακας.
Ο τομέας της επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάζει σημαντική
δυναμική ανάπτυξης δεδομένου ότι το 75 τοις εκατό των
ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιούνται σε χύμα μορφή.
Καθώς η μέση τιμή της χύμα επιτραπέζιας ελιάς είναι πολύ
χαμηλότερη από εκείνη του τυποποιημένου επώνυμου
προϊόντος, η προώθηση επώνυμων και τυποποιημένων
επιτραπέζιων ελιών θα βοηθούσε τόσο τον κλάδο όσο και
την ελληνική οικονομία. Η Ιταλία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η
Αυστραλία, και ο Καναδάς αποτελούν τους κυριότερους
εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών επιτραπέζιων
ελιών. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί η χαμηλή
διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών

στην αγορά της Ρωσίας (6 τοις εκατό το 2013 όταν στους
σημαντικότερους εξαγωγικούς προορισμούς το αντίστοιχο
ποσοστό αγγίζει το 25 τοις εκατό).

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον τομέα του
ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών είναι σχετικά
εύκολη μιας και τα θεσμικά και νομικά εμπόδια είναι
ελάχιστα και το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται δεν
είναι απαγορευτικό. Επειδή ο όγκος παραγωγής των
επιτραπέζιων ελιών υπερκαλύπτει την κατανάλωση, η
πρόσβαση στην πρώτη ύλη για τους ενδιαφερόμενους
επενδυτές είναι εύκολη.
Προκλήσεις: Το υψηλό κόστος παραγωγής, λόγω του
μικρού μεγέθους των αγροκτημάτων και το υψηλό
κόστος επεξεργασίας της ελιάς, αποτελεί παράγοντα που
εμποδίζει τους Έλληνες παραγωγούς να επωφεληθούν
από την παγκόσμια αύξηση ζήτησης προϊόντων ελιάς.
Επιπροσθέτως, η τυποποίηση του ελέγχου ποιότητας

η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση
premium ελαιόλαδου, δεν υποστηρίζεται από την
υπάρχουσα διχασμένη φύση των συνεταιρισμών
ελληνικού ελαιόλαδου.
Επίσης, ο κλάδος παρουσιάζει έλλειψη πρόσβασης σε
κανάλια διανομής, τα οποία μπορεί να είναι δαπανηρά
για να αναπτυχθούν. Επιπλέον, το γεγονός ότι η εγχώρια
ζήτηση και οι εξαγωγές καλύπτονται κυρίως από χύμα
ελαιόλαδο κι ελιές, αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για
εταιρείες επεξεργασίας/τυποποίησης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Ο τομέας δεν παρουσιάζει σημαντικά εμπόδια και
η είσοδος νέων επιχειρήσεων είναι σχετικά εύκολη.
Επίσης, οι απαιτήσεις κεφαλαίου δεν είναι υψηλές
κι ένας επενδυτής μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση
στην πρώτη ύλη. Υπάρχουν ευκαιρίες για νέους
όσον αφορά στη διαφήμιση και εμπορία των εν
λόγω προϊόντων, γεγονός που θα βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν εταιρείες οι οποίες
έχουν καθιερωθεί στο χώρο.
Μελέτη με επικεφαλή τον Ευστάθιο Πανάγου, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολλαπλασιαστικό Υλικό Ανθοκομικών, Κηπευτικών, Δενδρωδών Καλλιεργειών και Αμπέλου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η Ελλάδα είναι κυρίως εισαγωγέας πολλαπλασιαστικoύ υλικού (ΠΥ) παρότι χαρακτηρίζεται από αρκετούς παράγοντες οι οποίοι
ευνοούν την παραγωγή του, όπως είναι τα απομακρυσμένα νησιά, αγροί με φυσικά φράγματα και μια ποικιλία μικροκλιμάτων.
Όσον αφορά στο ΠΥ κηπευτικών, το εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών - εξαγωγών των σπόρων είναι καθαρά αρνητικό. Η εγχώρια
παραγωγή σπόρων αφορά κυρίως καλλιέργειες μικρής οικονομικής σημασίας ή παραδοσιακές ποικιλίες. Η αυξανόμενη ζήτηση για
φυτάρια καλύπτεται από μεγάλες φυτωριακές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αποτελούν μέρος ομάδας εταιρειών που εμπορεύονται
σπόρους, φυτωριακά είδη, αγροχημικά και λιπάσματα.
Tο ΠΥ οπωροφόρων δέντρων καταδεικνύει την τάση για ευρύτερη χρήση υψηλής ποιότητας πιστοποιημένου υλικού. Ενώ η αγορά ΠΟΥ
αμπέλου στην Ελλάδα παρουσιάζει ελαφρώς ανοδική τάση, η αγορά των ανθοκομικών/καλλωπιστικών φυτών συρρικνώνεται λόγω
της οικονομικής ύφεσης. Το 90-95 τοις εκατό του συνολικού πολλαπλασιαστικού υλικού εισάγεται και η πλειονότητα διακινείται στην
αγορά από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που ασκούν χονδρικό εμπόριο, ενώ πολλοί από τους επιχειρηματίες παράγουν το δικό
τους ΠΥ για γλαστρικά φυτά και φυτά κηποτεχνίας ή το εμπορεύονται παράνομα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Η βιομηχανία παραγωγής ΠΥ έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης στην Ελλάδα, λόγω των κλιματικών συνθηκών και της
υπάρχουσας τεχνολογίας. Οι νέοι αγρότες μπορούν να στοχεύσουν σε συγκεκριμένους τύπους ΠΥ, με σκοπό να μειώσουν τον
ανταγωνισμό με μεγάλες, διεθνείς και ελληνικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν κυριαρχικό ρόλο στον τομέα.
Προκλήσεις: Το ΠΥ ως προϊόν πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και οι κανόνες παραγωγής του διέπονται από αυστηρούς κανόνες και
νομοθεσία. Είναι απαραίτητο το ελληνικό κράτος να αναπτύξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για πιστοποιημένη παραγωγή.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη παραγωγής σπόρου στον τομέα των λαχανικών (δημοφιλή προϊόντα όπως η ντομάτα, η πιπεριά, το
αγγούρι, η μελιτζάνα κλπ. καθώς και άγρια φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι οι πικραλίδες και οι ζοχοί), στον τομέα των ανθοκομικών/
καλλωπιστικών φυτών (αξιοποίηση αυτοφυών ειδών της ελληνικής/μεσογειακής χλωρίδας και αρωματικών ειδών για χρήση ως
γλαστρικά ή ως φυτά κηποτεχνίας) και στον τομέα των καλλωπιστικών δέντρων υψηλής ποιότητας. Η ζήτηση ΠΥ ροδακινιών είναι
αυξανόμενη, καθώς επίσης και ΠΥ αμυγδαλιών, καρυδιών και φιστικιών, λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών, των προσοδοφόρων
αποδόσεων και της μεγάλης χρήσης ξηρών καρπών στη ζαχαροπλαστική. Στον τομέα των αροτριαίων καλλιεργειών, στις ευκαιρίες για
νέους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι δευτερεύουσες καλλιέργειες (νέες καλλιέργειες), τοπικές ποικιλίες και το ΠΥ για βιολογικές
καλλιέργειες, αρωματικά, φαρμακευτικά, αρτυματικά και μελισσοκομικά φυτά – τομείς στους οποίους υπάρχει ζήτηση για ΠΥ και το
ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών ΠΥ είναι περιορισμένο.
Μελέτη με επικεφαλή τη Μαρία Παπαφωτίου, Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Λαχανικά: Παραγωγή σε Xωράφι και σε Θερμοκήπιο

Γεωργία και Τρόφιμα
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Το 2014, το μερίδιο των κηπευτικών, των φρούτων
και των υπόλοιπων κηπουρικών φυτών, βάσει της
αξίας παραγωγής σε βασικές τιμές, ανήλθε στο 39
τοις εκατό της συνολικής αγροτικής παραγωγής,
η οποία έφτασε τα 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Περίπου το μισό από αυτό το 39 τοις εκατό
αντιστοιχεί στα κηπευτικά (λαχανικά). Η Ελλάδα
έχει ήπιο κλίμα το χειμώνα και για το λόγο αυτό
θεωρείται ιδανικό μέρος για βιώσιμη εποχιακή
αλλά και εκτός εποχής παραγωγή κηπευτικών.
Τα παραπάνω ποσοτικά δεδομένα δείχνουν με
σαφήνεια την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η
παραγωγή κηπευτικών, τόσο σε υπαίθρια χωράφια
όσο και στα θερμοκήπια, για τον ελληνικό
αγρο-διατροφικό τομέα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Τα τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός
νέων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους έχουν
καλό μορφωτικό επίπεδο, εξέφρασαν ενδιαφέρον να
ξεκινήσουν αγροτικές επιχειρήσεις. Τα περισσότερα
κηπευτικά καλλιεργούνται ως ετήσιες καλλιέργειες
με αποτέλεσμα οι νέοι καλλιεργητές που ξεκινούν
επιχειρήσεις στην παραγωγή κηπευτικών, να έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν εισόδημα ακόμα και από τον
πρώτο χρόνο της δραστηριότητάς τους.
Η αρχική επένδυση κεφαλαίου που απαιτείται για
το ξεκίνημα παραγωγής κηπευτικών σε υπαίθρια
χωράφια είναι σχετικά χαμηλή. Η παραγωγή φυλλωδών
κηπευτικών σε θερμοκήπια, τα οποία είναι φυτά ψυχρής
εποχής μπορεί να επιτευχθεί με σχετικά χαμηλό κόστος,
αφενός επειδή δεν απαιτείται θέρμανση κι αφετέρου
επειδή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και σε απλά
τοξωτά θερμοκήπια τα οποία έχουν χαμηλό κόστος

κατασκευής. Χάρις στο ήπιο κλίμα της Ελλάδος, στα
θερμοκήπια αυτά μπορούν να επιτευχθούν υψηλές
αποδόσεις με παράλληλα υψηλή ποιότητα προϊόντων.
Προκλήσεις: Μεταξύ των νέων ανθρώπων, οι γνώσεις για
την έναρξη μιας νέας επιχείρησης παραγωγής κηπευτικών
είναι περιορισμένες. Επιπλέον, η παραγωγή κηπευτικών
θερμοκηπίου απαιτεί αρχική επένδυση η οποία μπορεί
να αποτελεί εμπόδιο για πολλούς. Οι νέοι άνθρωποι
που κατάγονται από περιοχές με ευνοϊκές κλιματικές
συνθήκες για παραγωγή εκτός εποχής κηπευτικών, είναι
καλό να αναζητήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης από
το κράτος ή από ιδιωτικές πηγές ώστε να δημιουργήσουν
θερμοκήπια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Μια από τις πιο υποσχόμενες επιλογές για τους
νέους στον τομέα των κηπευτικών είναι η παραγωγή
βιολογικών κηπευτικών επειδή η καλλιέργεια
βιολογικών κηπευτικών στην Ελλάδα είναι ακόμα
ιδιαίτερα περιορισμένη συγκριτικά με τη ζήτηση
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Η παραγωγή
κηπευτικών θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι η υδροπονική
καλλιέργεια, παρέχει δυνατότητες στους νέους, οι

οποίοι έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν με κάποιο
αρχικό κεφάλαιο, να επενδύσουν στην κατασκευή
θερμοκηπίου ή να νοικιάσουν κάποιο θερμοκήπιο. Η
παραγωγή στα θερμοκήπια αποφέρει πολύ υψηλότερο
εισόδημα ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας και
χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την αγροτική γη σε
περιοχές με ήπιες κλιματικές συνθήκες.
Μελέτη με επικεφαλή το Δημήτριο Σάββα, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αμπελουργία: Ποικιλίες Επιτραπέζιων και Οινοποιήσιμων Σταφυλιών
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Οι αρχαίοι Έλληνες
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο κρασί, το οποίο ξεχώριζε ως ποτό και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού για πάνω
από 4.000 χρόνια.
Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, είναι ιδανικές για την καλλιέργεια της αμπέλου. Στις ημέρες μας, η Ελλάδα
κατέχει την 13η θέση παγκοσμίως σε εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας. Η Ελλάδα είναι τέταρτη (4η ) χώρα στην παραγωγή επιτραπέζιων
σταφυλιών στην Ευρώπη, πρώτη (1η) χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή κορινθιακής σταφίδας (Μαύρη Κορινθιακή σταφίδα) και όγδοη
(8η) χώρα σε εξαγωγές σταφίδας σε όλο τον κόσμο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Η αμπελουργία είναι ένας δυναμικός τομέας με μεγάλες δυνατότητες. Τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια βρίσκουν
πολλές εφαρμογές. Μπορούν να καταναλωθούν νωπά ή αποξηραμένα, ως κρασί ή αποστάγματα και ως χυμοί. Υπάρχει η ανάγκη και
παράλληλα η δυνατότητα να αυξηθεί η εκτίμηση των γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καθώς τα χαρακτηριστικά και η
ποιότητά τους είναι αξιοσημείωτα και πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να αντικαταστήσουν τις ξένες ποικιλίες.
Προκλήσεις: Το κύριο εμπόδιο στην παραγωγή σταφυλιών είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς
εξειδικευμένου εξοπλισμού για την καλλιέργεια και την εξεύρεση ειδικευμένων και εκπαιδευμένων εργαζομένων με σκοπό την εποχιακή
απασχόληση, όπως το κλάδεμα, η αποφύλλωση και η συγκομιδή. Επίσης, υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και γνώσης στους τομείς του
μάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι αμπελοπαραγωγοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ τα
οινοποιεία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους και την προώθηση των προϊόντων τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που
εντοπίστηκε για τους οινοπαραγωγούς είναι τα περιορισμένα δικαιώματα φύτευσης που υπάρχουν για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η αμπελοκαλλιέργεια έχει τη δυνατότητα να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν στον
τομέα είτε ως αμπελοπαραγωγοί ή ως εξειδικευμένοι εργάτες σε αμπελώνες. Η εγκατάσταση βιολογικών και ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η προώθηση της διατροφικής αξίας και τα αποδεδειγμένα οφέλη από προϊόντα
όπως το κρασί, τα επιτραπέζια σταφύλια και τη Κορινθιακή σταφίδα στην υγεία του ανθρώπου, μπορούν να καταστήσουν τον κλάδο
πιο ανταγωνιστικό. Τέλος, οι συνέργειες μεταξύ του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού μπορούν να
προσφέρουν πρόσθετες οδούς που σχετίζονται με την προώθηση του τομέα, ιδίως για τα οινοποιεία.

Μελέτη με επικεφαλή τον Κώστα Ζουκίδη, Λέκτορας/Ερευνητής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
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Θερμοκοιτίδες

Αγροτική Θερμοκοιτίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες με την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης και προσαρμοσμένους
πόρους στις νέες επιχειρήσεις, καλλιεργούν την
ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, βοηθώντας
τες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν κατά τη
διάρκεια της περιόδου έναρξης εργασιών τους
όπου είναι και πιο ευάλωτες. Στα προγράμματα
θερμοκοιτίδων συνήθεις στόχοι περιλαμβάνουν
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια κοινότητα,
την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος και
τη διατήρηση των επιχειρήσεων στην κοινότητα,
την οικοδόμηση ή επιτάχυνση της ανάπτυξης της
τοπικής βιομηχανίας, και τη διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας.
Οι αγροτικές θερμοκοιτίδες είναι προγράμματα
που βασίζονται στη γη και προσφέρουν στους
επίδοξους νέους αγρότες την ευκαιρία να
δημιουργήσουν τις δικές τους ανεξάρτητες
γεωργικές επιχειρήσεις με επιτόπια υποστήριξη
από το έμπειρο προσωπικό της θερμοκοιτίδας.
Λειτουργούν κατά κανόνα σε συγκεκριμένη

25

τοποθεσία ή τοποθεσίες και παρέχουν γη με
χαμηλό ή καθόλου ενοίκιο για καθορισμένα
μεμονωμένα αγροτεμάχια, ενώ παρέχουν
επίσης πρόσβαση σε πόρους (π.χ. εκπαίδευση,
υποδομές, δικτύωση και οικονομικές συμβουλές),
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανεξάρτητων
αγροτών. Επιπλέον, ορισμένες πολυ-λειτουργικές
αγροτικές επιχειρήσεις επιτρέπουν σε κάθε αγρότη
να νοικιάσει ένα μικρό αγροτεμάχιο, παρέχοντας
μ’ αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε γη, εκπαίδευση,
πρακτική άσκηση, τεχνική καθοδήγηση και
εμπορική βοήθεια. Στο τέλος, ο γεωργός θα πρέπει
να είναι σε θέση να μεταβεί σε ένα δικό του
αγροτεμάχιο, έχοντας αποκτήσει τις δεξιότητες, τις
γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για να
ξεκινήσει τη γεωργία με επιτυχία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Λόγω της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα, περισσότερα από 975.700 άτομα
προστέθηκαν στον ήδη αυξημένο αριθμό των
ανέργων (378.000 το 2008), με το ποσοστό
ανεργίας να φθάνει το 27,5 τοις εκατό στο τέλος
του 2013. Σε μια τέτοια ανησυχητική κατάσταση, η
γεωργία και οι αγροτικές περιοχές μετατρέπονται
σε καταφύγιο και ένα φυτώριο ιδεών και
πρωτοβουλιών τόσο για τον αγροτικό πληθυσμό
όσο και για τον αστικό πληθυσμό που οδηγείται
σ’ αυτές τις περιοχές από ανάγκη ή από επιλογή,
παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για νεανική
επιχειρηματικότητα.
Προκλήσεις: Εμπόδια για την είσοδο στο επάγγελμα
των επίδοξων νέων αγροτών περιλαμβάνουν την
πρόσβαση σε γη, εξοπλισμό, πρακτική εμπειρία,
υποδομές, γνώση, αγορές και κεφάλαιο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Το είδος των πόρων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται από προγράμματα αγροτικής
θερμοκοιτίδας ποικίλουν ευρέως αλλά υπάρχουν
τρεις διακριτοί τύποι προγραμμάτων μέσω των
οποίων εξειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να
μεταβιβάσουν την εμπειρία τους:
1. Εκπαιδευτικές θερμοκοιτίδες εστιασμένες
σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που
διαχειρίζονται την έλλειψη γνώσης τόσο
σε μεθόδους αγροτικών δεξιοτήτων όσο και σε
επιχειρηματικές δεξιότητες.
2. Θερμοκοιτίδες βασισμένες σε συγκεκριμένη
τοποθεσία όπου παρέχονται επί τόπου
εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε
επιδεικτικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την
έναρξη του επαγγέλματος του αγρότη.
3. Θερμοκοιτίδες βασισμένες σε συγκεκριμένη
τοποθεσία υφιστάμενης αγροτικής
εκμετάλλευσης που διαχειρίζονται την έλλειψη
εμπειρίας καθώς και την έλλειψη γης και
υποδομών, παρέχοντας εκτάσεις και υποδομές,
πρακτική άσκηση, εκπαίδευση δεξιοτήτων και
την ανάπτυξη γεωργικών επιχειρήσεων.
Μελέτη με επικεφαλή τον Αθανάσιο Γιαμουστάρη, Διευθυντής του
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Θερμοκοιτίδα Επεξεργασίας Τροφίμων
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η εκκόλαψη επιχειρήσεων σε θερμοκοιτίδες έχει αποδειχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη των νεοφυών
επιχειρήσεων και τις βοηθά να ξεπεράσουν αποτυχίες λόγω έλλειψης τεχνικής βοήθειας, ανάπτυξης επιχειρηματικών εγκαταστάσεων,
χρηματοδότησης, ανάλυσης της αγοράς και πρόσβασης στα δίκτυα πελατών και προμηθευτών. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει πλήρως την ανάγκη για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων ως πρωτεύον εργαλείο του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού
και Επενδυτικού Ταμείου (ESIF), όπως αντικατοπτρίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η στήριξη του τομέα της επεξεργασίας τροφίμων στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέρος που έχει στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ωστόσο, ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων δεν
υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός αντίστοιχων θερμοκοιτίδων στην Ευρώπη είναι περιορισμένος.
Η ίδρυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων δικαιολογείται από τα περιφερειακά ποσοστά ανεργίας, τις διαθέσιμες
υποδομές αγροδιατροφής, καθώς και τις περιφερειακές προτεραιότητες, και παρέχει μια ευκαιρία να μοχλευτούν οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και η εμπειρία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Ευκαιρίες για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας υπάρχουν στους περισσότερους από τους επιμέρους κλάδους
τροφίμων, καθώς ο βαθμός επεξεργασίας στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το ευρωπαϊκό ή ακόμα και το μεσογειακό
μέσο όρο. Ευκαιρίες βρίσκονται στην παραγωγή και το branding των παραδοσιακών μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας, τα
αρτοσκευάσματα, τα ξηρά ζυμαρικά, το παγωτό, την παραγωγή τυριού, τις σάλτσες, τα καρυκεύματα και ντιπς, τα προϊόντα τουρσί, τις
συσκευασμένες φρέσκες σαλάτες καθώς και τα αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά.
Η έρευνα δείχνει ότι, για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στον τομέα της μεταποίησης, δημιουργούνται στην οικονομία επιπλέον
2,8 θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας επεξεργασίας τροφίμων που θα καθοδηγούσε τους νέους δυνητικούς
επιχειρηματίες καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης θα μπορούσε, αφενός, να παρέχει σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητά τους και από
την άλλη, να παράγει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
Προκλήσεις: Ένα κτίριο εμβαδού 3.000 έως 5.000 τετραγωνικών μέτρων είναι αναγκαίο για να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον 20
ενοικιαστών. Η επιλογή τοποθεσίας, η κατασκευή εγκαταστάσεων, οι υποδομές συγκοινωνιών, ο εξοπλισμός, η πρόσβαση σε κεφάλαια
έναρξης και ο έμπειρος συντονισμός και το μάρκετινγκ είναι μεταξύ των βασικών προκλήσεων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η επιχειρηματική δράση στην αγροδιατροφή παράγει ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Η επένδυση δημιουργεί ζήτηση για συσκευασίες, μεταφορές και αγροτικά προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν ζήτηση για
σχετικές γεωργικές εισροές. Αυτό στη συνέχεια, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης των νέων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, τόσο εντός
όσο και εκτός του αγροκτήματος.
Μελέτη με επικεφαλή τη Ματθίλδη Σάριτζα, Λέκτορας/Ερευνήτρια, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
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Οι Νέοι ως Δυνητικοί Νέοι Αγρότες
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει επίπτωση
τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στην αγορά
εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας ποικίλει ευρέως
μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τα υψηλότερα
ποσοστά να σημειώνονται για άντρες και γυναίκες
ηλικίας 15-24 χρονών καθώς και σε γυναίκες ηλικίας
25-39 χρονών. Οι υποαπασχολούμενοι, μαζί με
τους ανέργους, αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα
υψηλό ποσοστό της αγοράς εργασίας, το οποίο
πλησιάζει ή υπερβαίνει το 50 τοις εκατό αυτών που
είναι 29 χρονών ή νεότεροι.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι χρόνων,
η απασχόληση στην ελληνική γεωργία έχει
μειωθεί κατά 10 τοις εκατό, ενώ οι γεωργικές
εκμεταλλεύσεις με νέους αρχηγούς, παρουσίασαν
το υψηλότερο ποσοστό μείωσης. Ως προς τις
«εμπορικές» γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχεδόν
οι μισές του συνόλου), εκείνες με νέους αρχηγούς
(έως 40 ετών), είναι πιο δυναμικές σε σχέση
με τη μέση «εμπορική» εκμετάλλευση, όσον
αφορά στο φυσικό και οικονομικό μέγεθος, στην
απασχόληση, στο κεφάλαιο και στην οικονομική
απόδοση. Όσον αφορά στην αύξηση του
οικονομικού μεγέθους, μεταξύ του 2011 και του
2013, οι πιο δυναμικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
με νέους αρχηγούς είναι εκείνες οι οποίες
εξειδικεύονται στα πρόβατα, στα λουλούδια/
λαχανικά και στα δημητριακά.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Οι νέοι αγρότες στην πλειονότητά τους,
σκοπεύουν να επεκτείνουν την περιουσία τους
αγοράζοντας ή νοικιάζοντας γη, επενδύοντας έτσι
στην υπάρχουσα περιουσία τους κι επεκτείνοντας

την παραγωγή τους. Ο δυναμισμός των νέων
αγροτών επιδεικνύεται στις εξαγωγές και, κατά
ένα μικρότερο βαθμό, στη δεκτικότητά τους για
το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την τυποποίηση
προϊόντων. Πρωταρχικά κίνητρα για τους νέους
αγρότες αποτελούν η συνέχιση της οικογενειακής
γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και η δυνατότητα
αλλαγής του τρόπου ζωής τους, της εκπαίδευσης
και της εξάσκησης, καθώς και η πρόσβαση σε
επιχορηγήσεις γης και σε επενδυτικές ενισχύσεις.
Η εγκατάλειψη της υπάρχουσας εκμετάλλευσης
σπάνια αποτελεί επιλογή.
Προκλήσεις: Οι αγροτικοί πληθυσμοί που
γερνούν, οι μακροπρόθεσμες φθίνουσες τάσεις
σε αριθμό αγροτών καθώς και τα περιοριστικά
μακροοικονομικά μέτρα πολιτικής, σε συνδυασμό
με τις φιλοδοξίες για το ρόλο της γεωργίας ως
διέξοδος από την κρίση, είναι μερικές από τις
πιέσεις που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη

ελληνική γεωργία. Η κρίση εκδηλώνεται με τις
οικονομικές δυσκολίες, την περιορισμένη πρόσβαση
σε κεφάλαιο, τη μειωμένη πρόσβαση σε γη καθώς και
με τη διαρκή μείωση του πάγιου κεφαλαίου και των
επιχορηγήσεων για επενδύσεις.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι στο αγροτικό
σκηνικό παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα,
αναλαμβάνοντας νέες επενδύσεις κι εκσυγχρονίζοντας
αγροτικές περιουσίες. Η αναζωογόνηση του αγροτικού
πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη
παραγωγή τροφίμων, καθώς και για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών.
Μελέτη με επικεφαλή τον Παύλο Καρανικόλα, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ηλεκτρονικό Eμπόριο
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται διαρκής αύξηση των πωλήσεων σε όλους τους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι εκτιμήσεις
για το 2016 σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέρχονται σε $1.92 τρις και $2.05 τρις για τους κλάδους των επιχειρήσεων σε καταναλωτές (B2C) και
επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις (B2Β) αντίστοιχα.
Τρέχουσες στατιστικές αναφορές για την Ελλάδα, δείχνουν ότι για το 25 τοις εκατό των χρηστών ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι
διαδικτυακές πωλήσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από 50 τοις εκατό του συνολικού τους προϋπολογισμού και ότι το 65 τοις εκατό
όλων των συναλλαγών λαμβάνουν χώρα σε ελληνικές διαδικτυακές πλατφόρμες με την μέση τιμή των πωλήσεων να έχει αυξηθεί κατά 10
τοις εκατό από το 2014.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ευκαιρίες: Οι νεοφυείς αλλά και οι μικρότερες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτενώς τεχνολογίες
ηλεκτρονικού εμπορίου για προώθηση και μάρκετινγκ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν εδραιωμένες και μεγαλύτερου μεγέθους
ανταγωνιστές, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και από επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν ή να διαφοροποιήσουν το μοντέλο
λειτουργίας τους. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις δυο
περιπτώσεις ειδικά για ψηφιακό μάρκετινγκ, προώθηση με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αγορές και πωλήσεις αλλά και σε
δεύτερο χρόνο να λειτουργούν υποστηρικτικά σε άλλους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας επεκτείνοντας τις διαθέσιμες πηγές
εσόδων, π.χ. υπηρεσίες επιμελητείας.
Προκλήσεις: Οι Έλληνες αγρότες είναι εν πολλοίς αποκλεισμένοι από τεχνολογίες πληροφορικής, ιδιαιτέρως στον τομέα της εμπορικής
αξιοποίησης του διαδικτύου παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία το χρησιμοποιεί και είναι εξοικειωμένη με φορητές συσκευές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να βελτιώσουν τον πυρήνα των επιχειρήσεων, να βελτιώσουν τα μερίδια αγοράς και να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια της επιχείρησης για αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους και επέκτασης σε νέες αγορές. Ως εκ τούτου,
δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης ιδιαιτέρως για τη νεολαία η οποία κατανοεί και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Περαιτέρω δημιουργούνται εργασιακές ευκαιρίες για προσωπικό προσανατολισμένο σε τομείς πληροφορικής, η δε αρθρωτή δομή των
τεχνολογιών επιτρέπει τη μελλοντική επέκτασή τους στον τομέα της γεωργίας κατά ένα φυσικό τρόπο.
Μελέτη με υπεύθυνο το Γεώργιο Καρτσιότη, Λέκτορας/Ερευνητής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
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Πηγές Τεχνολογίας

Αγροδιατροφικό Link
Προκειμένου να προαχθεί η επιτυχία ποικίλων
επιχειρήσεων οι οποίες στηρίζονται στη
δημιουργία σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις ή
πηγές, η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου
Rutgers δημιούργησε μια κλιμακωτή
αρχιτεκτονική σχεδιασμένη να παρέχει
συνδέσμους μεταξύ των ομάδων χρηστών γύρω
από μια κοινή περιοχή ενδιαφέροντος στον
αγροδιατροφικό τομέα. Αυτή η πρωτοβουλία θα
αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι της πρωτοβουλίας
επανεκκίνησης κι ενίσχυσης των νέων, ειδικά
στην επέκταση νέων επιχειρήσεων τις οποίες

μπορεί να επιδιώξουν νέοι επιχειρηματίες. Η
ομάδα συντονισμού του Rutgers σε συνεργασία,
ξανά, με το γραφείο Έρευνας κι Ανάλυσης του
Rutgers NJAES, ανέπτυξαν μια δοκιμασμένη
πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε στο μέλλον να
προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιήσει τις ποικίλες
ανάγκες των διαφόρων τομέων.
Η ιστοσελίδα του αγροδιατροφικού link είναι
μια δοκιμασμένη ιστοσελίδα διαδραστικής
αρχιτεκτονικής, η οποία είναι εμπνευσμένη από
το πρόγραμμα Αγροτικού Link, που είναι ενεργό

στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνδέσει
ιδιοκτήτες γης με καινούριους και νέους αγρότες,
απευθύνοντας δύο ζητήματα που αντιμετωπίζει
η αγροτική παραγωγή μικρής κλίμακας: την
ανεπαρκή αξιοποίηση ποιοτικής αγροτικής γης
από τους ιδιοκτήτες, καθώς και το κατά πόσο
προσιτή είναι η τιμή της γης για τους νέους
αγρότες. Αυτό το εργαλείο κινείται πέρα από τα
τυπικά, στατικά συστήματα τα οποία βασίζονται
σε πίνακα ανακοινώσεων, ενώ παρέχει απογραφή
της γης και των αγροτικών πηγών κι έχει τη
δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε
χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να εγγράφονται
στην ιστοσελίδα και να αναρτούν καταλόγους
οι οποίοι παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες
για πηγές γης και για ευκαιρίες επαγγελματικής
κατάρτισης. Επιπλέον, οι καινούριοι αγρότες
έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τα προσόντα
και την εμπειρία τους σε εργοδότες και πιθανούς
ιδιοκτήτες γης. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα
σχέδιο ενεργής ανταπόκρισης το οποίο παρέχει
εύκολη πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων
καθώς και δίγλωσση υποστήριξη προκειμένου
να μεγιστοποιήσει το πιθανό κοινό. Η κλιμακωτή
κι αρθρωτή φύση της αρχιτεκτονικής η οποία
έχει δημιουργηθεί για αυτήν την ιστοσελίδα, θα
επιτρέψει στην ομάδα να την προσαρμόσει για
ποικίλες αγορές και χρήσεις όπως να παρέχει
συνδέσμους μεταξύ τοπικών αγροδιατροφικών
παραγωγών και τοπικών επιχειρήσεων κι
εστιατορίων προκειμένου να ενδυναμωθούν οι
δεσμοί της αγοράς και των τουριστικών τομέων.
Ανάπτυξη εφαρμογής με επικεφαλή τον Lucas Marxen, Υποδιευθυντής, Τεχνολογία
Έρευνας, Rutgers University
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Εργαλείο Χαρτογράφησης Αγροδιατροφικών Πηγών και Δικτύων
Ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη να διασφαλιστεί μια ακριβής και συνεπής συλλογή σχετικών δεδομένων, η Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Rutgers ανέπτυξε ένα εργαλείο έρευνας το οποίο
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη δικτύων και για την αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος σε ποικίλα
στάδια. Στο ίδιο πνεύμα, η ομάδα συντονισμού του Rutgers σε συνεργασία με το γραφείο Έρευνας κι Ανάλυσης του Rutgers NJAES, ανέπτυξαν ένα διαδικτυακό εργαλείο προκειμένου να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι. Το Εργαλείο Χαρτογράφησης Αγροδιατροφικών Πηγών και Δικτύων παρέχει μια κλιμακωτή πλατφόρμα η οποία μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις
ανάγκες διάφορων προγραμμάτων, ενώ χρησιμοποιεί ένα σχέδιο ενεργής ανταπόκρισης και δίγλωσσης υποστήριξης ώστε να μεγιστοποιηθεί η πρακτικότητα του εργαλείου μεταξύ των χρηστών.
Το Εργαλείο Χαρτογράφησης Αγροδιατροφικών Πηγών και Δικτύων είναι ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ερευνητικές ομάδες κι
επιτρέπει την ομοιόμορφη συλλογή πηγών οι οποίες έχουν αναγνωριστεί μέσω της συλλογής δεδομένων. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόσληψη νέων, για την ανάπτυξη δικτύων
συνεργατών καθώς και για την εξεύρεση ατόμων κλειδιά ή πηγών σχετικών με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Επανεκκίνησης των Νέων». Το εργαλείο αυτό ομογενοποιεί τις καταχωρήσεις των χρηστών, με
αποτέλεσμα να μειωθούν τα λάθη δεδομένων, ενώ παρέχει γεωχωρικά εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει τη συλλογή ακριβών τοπογραφικών πληροφοριών των πηγών. Ενοποιημένα χαρακτηριστικά
χαρτογράφησης επιτρέπουν στους χρήστες να επιβλέπουν τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Το εργαλείο χρησιμοποιεί σχέδιο που ανταποκρίνεται γρήγορα και το οποίο παρέχει
στους χρήστες ένα εύχρηστο περιβάλλον σε μια ποικιλία συσκευών, ενώ μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του σήματος του GPS ώστε να βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων μέσω της χρήσης κινητών
τηλεφώνων. Μέσα από το σχεδιασμό αυτής της πλατφόρμας, η εφαρμογή αυτή είναι δυνατό να επεκταθεί ώστε να βοηθήσει στη συλλογή πηγών και τη χαρτογράφηση δικτύου επιπρόσθετων περιοχών
ενδιαφέροντος, όπως αυτές αναγνωρίζονται μέσα από την έρευνα και τις προσπάθειες επέκτασης της δραστηριότητας.
Ανάπτυξη εφαρμογής με επικεφαλή τον Kenneth M. Karamichael, Αναπληρωτής Διευθυντής,
Rutgers Cooperative Extension, Rutgers University
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Συνεργάτες

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς
στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας, του αθλητισμού
και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει οργανισμούς που προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και
θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, και επίσης
επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην
συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.
Το 2016, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμπληρώνει 20 χρόνια κοινωφελούς δράσης. Από την έναρξη της λειτουργίας του,
το 1996, έως σήμερα, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά €1.5 δισεκατομμύρια ($1.8 δισεκατομμύρια), μέσω 3.540 δωρεών σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο.
Από το 2012, το Ίδρυμα, επιπλέον των τακτικών του δωρεών, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία συνολικού ύψους €300
εκατομμυρίων ($378 εκατομμυρίων) ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία έχει διττό στόχο. Από τη μία αποσκοπεί να παρέχει άμεση ανακούφιση από τις δυσμενείς συνέπειες της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας,
πραγματοποιούνται δωρεές που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη
δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Ο Αγροτικός Πειραματικός Σταθμός της Νέας Υερσέης (ΑΠΣΝΥ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του Πανεπιστημίου Rutgers,
Νέας Υερσέης. Αντιπρόσωποι και ειδικοί του Αγροτικού Πειραματικού Σταθμού του Rutgers, παραδίδουν ευρεία εκπαιδευτικά
προγράμματα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της αστικής και κοινωνικής δραστηριότητας, της ανάπτυξης της νεολαίας,
τροφίμων, διατροφής και υγείας καθώς και σχετικών τομέων οικονομικής ανάπτυξης κι ανάπτυξης εργατικού δυναμικού σε όλη
τη Νέα Υερσέη.
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Ο Πειραματικός Σταθμός παρέχει ένα ποικίλο φάσμα έρευνας, προέκτασης κι εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία
υπηρετούν τον πληθυσμό της Νέας Υερσέης καθώς και τις αστικές, προαστιακές κι αγροτικές κοινότητες στις οποίες αυτός
ζει. Μέσω των γραφείων της Συνεταιριστικής Προέκτασης σε όλους τους 21 δήμους της Νέας Υερσέης, αντιπρόσωποι του 4-Η,
ειδικοί προέκτασης, εκπαιδευτικοί οικογενειακών και κοινωνικών επιστημών καθώς κι αντιπρόσωποι αγροτικής διαχείρησης
και διαχείρησης πόρων, εργάζονται για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της Νέας Υερσέης σε κάθε τομέα της πολιτείας.
Επιπλέον, εννέα κέντρα εκτός του χώρου του πανεπιστημίου εστιάζουν σε έρευνα η οποία υποστηρίζει την εγχώρια γεωργία
και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα, ενώ παράλληλα 10 κέντρα και ινστιτούτα που βρίσκονται στο χώρο του
πανεπιστημίου (George H. Cook campus), συμμετέχουν σε έρευνα παγκόσμιας τάξης η οποία παρέχει λύσεις στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νέας Υερσέης.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904
στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι
η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο), η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο και
Εκπαίδευση Ενηλίκων) και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences. Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη
κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω
της μάθησης αγροτικών και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες.
Ο ιδρυτής της Σχολής, Dr. John Henry House, ήταν ένας πρακτικός ιδεαλιστής που πίστευε ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο
το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εφαρμογής του οράματος του ιδρυτή της, η Σχολή παραμένει
προσηλωμένη στη δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης σε όλα τα επίπεδα της γεωργίας και των επιστημών ζωής, σήμα κατατεθέν του οργανισμού.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας. Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των γεωπονικών επιστημών. Οι γεωπονικές επιστήμες σήμερα καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων: τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιμα, τη βιοτεχνολογία, το περιβάλλον καθώς και την αγροτική οικονομία
και κοινωνιολογία.
Όραμα του Ιδρύματος αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και
αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική
Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς
και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και
παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.
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Προοπτικές για ένα Παραγωγικό Μέλλον
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ζητήσει από τα Πανεπιστήμια-Συνεργάτες τα οποία διεξήγαν τις μελέτες της πρώτης φάσης - των οποίων οι περιλήψεις έχουν συμπεριληφθεί
σε αυτήν την έκθεση - να ετοιμάσουν μια πολυετή υλοποιήσιμη πρόταση για το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά» (Την πρόταση της δεύτερης φάσης του
προγράμματος). Αυτή η πρόταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μορφή προσχέδιου και κάτω από την ενεργή μελέτη του ιδρύματος.
Η αρχή της δεύτερης φάσης θα εστιάσει σε ένα υποσύνολο τομέων που σχετίζονται με τη γεωργία και το διατροφικό σύστημα, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο
υποσχόμενοι κι ελκυστικοί για την επιτυχή ανάπτυξη ευκαιριών εργασίας για τους νέους και/ή θα βάλουν τα θεμέλια για εξέλιξη και συνεχή επιτυχία στο μέλλον.
Στοιχεία της στρατηγικής σκέψης που αποτέλεσε την απαρχή της δεύτερης φάσης του προγράμματος, περιλαμβάνουν:

Όραμα

• Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές βάσει των ευρημάτων των μελετών της πρώτης φάσης, με μελλοντικά σχέδια για εθνική επέκταση.
• Συνεργασία και δικτύωση με άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της γεωργίας και τον διατροφικό τομέα για εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
		 συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού τομέα, των τοπικών και νομαρχιακών εκπαιδευτικών κέντρων, άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των εθνικών
		 κυβερνητικών οργανισμών, άλλων πανεπιστημίων, ιδρυμάτων που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες
		 στηρίζουν τη γεωργία και τη διατροφική ανάπτυξη στη χώρα.
• Τοποθέτηση των βάσεων για την ανάπτυξη στην ελεύθερη αγορά μιας υπηρεσίας εφαρμογών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η στρατηγική απαιτεί στοχοθετημένες επενδύσεις σε υποδομές, ξεκινώντας με τουλάχιστον μια τοποθεσία η οποία θα παίξει το ρόλο αγροτικής θερμοκοιτίδας και
θερμοκοιτίδας εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού, καθώς και μια τοποθεσία η οποία θα αποτελέσει επιχειρηματική θερμοκοιτίδα ανάπτυξης προϊόντων διατροφής,
επεξεργασίας και προώθησης τροφίμων. Αυτές οι θερμοκοιτίδες θα αποτελέσουν τις κύριες εγκαταστάσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν
με άλλες τοποθεσίες, όπως είναι υπάρχοντα αγροκτήματα στα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει πρακτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που λειτουργούν
από τα ελληνικά πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Rutgers και εκείνων του ιδιωτικού τομέα.
Εκτός από τη συλλογή και την παρακολούθηση των στόχων του προγράμματος, των δεδομένων, των σημείων αναφοράς και της απόδοσης, θα σχεδιάσουμε τα βήματα που θα
διασφαλίσουν την πλήρη βιωσιμότητα αυτής της προσπάθειας μέσα σε μια δεκαετία. Από την αρχή, θα σχεδιάσουμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μεταβεί
σε έναν ισχυρό και βιώσιμο οργανισμό της ελεύθερης αγοράς.
Προωθώντας τη γεωργία ως μια δυναμική και επικερδής βιομηχανία, θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και στηρίζοντας πρωτοποριακές
κι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην αγροδιατροφική βιομηχανία, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα στοχεύσει σε τομείς με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και οι οποίοι
υπόσχονται την επιτυχή μείωση της ανεργίας των νέων. Με την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού συστήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, η
βιομηχανία και ο ιδιωτικός τομέας και παραμένοντας ευαίσθητοι σε τοπικούς παράγοντες, η φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά»
θα δώσει στη γεωργία και στους τομείς που σχετίζονται με τη διατροφή, τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων και να οδηγήσουν την Ελλάδα σε
οικονομική ανάπτυξη.
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Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος

