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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Ρ
αγδαίες αλλαγές συντελούνται στον πρω-
τογενή τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο εξαι-
τίας της εισαγωγής καινοτόµων τεχνολο-

γικών λύσεων στην παραγωγή και στη µεταποί-
ηση, των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία, αλλά και 
των δραµατικών, επιταχυνόµενων επιπτώσεων 
της κλιµατικής αλλαγής σε όλα τα οικοσυστήµα-
τα του πλανήτη. Σε αυτό το ρευστό τοπίο, σύµ-
φωνα µε έρευνα της διαNEOσις που δηµοσιεύ-
ει σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα η Realnews, η 
χώρα µας παραµένει στάσιµη και απροετοίµα-
στη. «Η ανάπτυξη νέων, αποτελεσµατικών συ-
νεργατικών σχηµάτων είναι µια απολύτως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει η Ελλάδα 
να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να διεκδική-
σει µια καλύτερη θέση στην παγκόσµια αγροδι-
ατροφική αγορά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία εκπονήθη-
κε από την Μαριάννα Σκυλακάκη, τον Θανάση 
Κανταρτζή, τον Θεόδωρο Μπένο και τον ∆ρ. 
Θόδωρο Σκυλακάκη, έρχεται να δώσει απαντή-
σεις σε ερωτήµατα που έχουν απασχολήσει ση-
µαντικό µέρος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί δεν 
έχουν κυριαρχήσει στις παγκόσµιες αγορές τα 
εξαιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης; Γιατί δεν 
καταναλώνουν όλοι τα υπέροχα ελληνικά ροδά-
κινα; Γιατί δεν έχουν όλα τα τραπέζια του κό-
σµου το καταπληκτικό ελληνικό ελαιόλαδο; Μή-
πως υπάρχει µια χαµένη ευκαιρία εδώ; Μήπως 
ο ελληνικός αγροδιατροφικός τοµέας δεν εκµε-
ταλλεύεται τα πλεονεκτήµατά του; 

Πού οφείλεται η υστέρηση
Σύµφωνα µε την έρευνα, αν κάποιος θέλει να 
αναζητήσει µια απλή εξήγηση για την έλλειψη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής, µπορεί να κοιτάξει στο 
µέγεθος. Στην Ελλάδα οι γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις είναι πολύ µικρές. Ο µέσος κλήρος εί-
ναι µόλις 68 στρέµµατα, σχεδόν το 1/3 του ευ-
ρωπαϊκού µέσου όρου, που ανέρχεται στα 161 
στρέµµατα, ενώ περισσότερες από τις µισές εκ-
µεταλλεύσεις έχουν µέγεθος µικρότερο από 20 
στρέµµατα. «Το µέγεθος στον αγροδιατροφικό 
τοµέα είναι τόσο µικρό», γράφουν οι ερευνη-
τές, «ώστε να καθιστά µεσοπρόθεσµα και µα-
κροπρόθεσµα την πλειονότητα των ελληνικών 
µονάδων µη ανταγωνιστική σε ό,τι αφορά τις 
εξαγωγές και, γενικότερα, τα διεθνώς εµπορεύ-
σιµα προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα». 
Και αυτό δεν αφορά µόνο τους αγρότες, αλλά 
και τον κρίσιµο τοµέα της µεταποίησης. Το 95% 
των περίπου 17.000 επιχειρήσεων στον τοµέα 
των τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα έχουν λιγότερους από 10 υπαλλήλους. 
Το 2015 µόνο 27 επιχειρήσεις που µεταποιούν 
προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα είχαν πωλή-

σεις άνω των 100 εκατ. ευρώ. Ούτε µία -συµπε-
ριλαµβανοµένων και των θυγατρικών πολυεθνι-
κών στην Ελλάδα- δεν είχε πωλήσεις άνω των 
500 εκατ. ευρώ. 

Αυτό δεν έχει συµβεί τυχαία. Για πολλούς Ελ-
ληνες αγρότες το µικρό µέγεθος είναι επιλογή, 
καθώς τους εξασφαλίζει πρόσβαση στη «µαύ-
ρη» οικονοµία. Εξάλλου, το οικογενειακό δίκαιο, 
η ιδιοκτησιακή κουλτούρα και γενικότερα η οι-
κονοµική ιστορία της Ελλάδας δεν έχουν διευκο-
λύνει τις συνεργασίες και τις συγχωνεύσεις. Μέ-
χρι πρόσφατα, στις εποχές των µεγάλων επιδο-
τήσεων και των κρατικών παρεµβάσεων στους 
προβληµατικούς ελληνικούς συνεταιρισµούς, 
οι Ελληνες αγρότες δεν είχαν ιδιαίτερα κίνητρα 
ώστε να αναπτύξουν εξωστρεφείς στρατηγικές 
ή να αναζητήσουν συµµαχίες.

Ελλειψη ανταγωνιστικότητας 
Τόσο µικρές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές, 
να βρουν συνεργάτες στον τοµέα της µεταποίη-
σης ή πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής, να επεν-
δύσουν σε µάρκετινγκ ή σε καινοτοµία. Ετσι ο 
πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας αποδίδει σε 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά στρέµµα 
περίπου 60% λιγότερο από ό,τι ο αντίστοιχος 
τοµέας στην Ιταλία, για παράδειγµα. Η ανάπτυ-
ξη µονάδων συνεργατικότητας στον πρωτογε-
νή τοµέα σήµερα είναι απόλυτη ανάγκη. Μάλι-
στα, οι ερευνητές τονίζουν πως αυτές οι µονά-
δες δεν πρόκειται να εµφανιστούν µόνες τους 
ή υπό την πίεση των αναγκών της αγοράς, για 
µια σειρά από αίτια που έχουν να κάνουν και 
µε τις καθόλου γόνιµες οικονοµικές συνθήκες 
που επικρατούν µετά από δέκα χρόνια κρίσης. 

«Ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος για την επίτευ-
ξη οικονοµιών κλίµακος», γράφουν οι ερευνη-
τές, «είναι η µαζική αύξηση του βαθµού συνερ-
γασίας στο πλαίσιο του αγροδιατροφικού το-
µέα, σε όλα τα επίπεδα και µε όλους τους τρό-
πους. Οριζόντια, µεταξύ των αγροτών (παρα-
δοσιακοί συνεταιρισµοί, νέου τύπου αγροτικές 
επιχειρήσεις κ.λπ.), µεταξύ των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων (δίκτυα και clusters), µεταξύ των 
αγροτών και των µεταποιητικών επιχειρήσεων 
(συµβολαιακή γεωργία, υβριδικά σχήµατα συ-
νεργασίας µεταξύ συνεταιρισµών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων), αλλά και µεταξύ ολόκληρης της 
αλυσίδας αξίας και των ερευνητικών κέντρων.

Η «R» παρουσιάζει 
έρευνα της διαΝΕΟσις, 
στην οποία 
αποτυπώνονται οι 
αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν στο θεσµικό 
πλαίσιο, ώστε τα 
προϊόντα της ελληνικής 
γης να καταστούν 
πιο ανταγωνιστικά 
στις διεθνείς αγορές  

Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

27
επιχειρήσεις που

 µεταποιούν προϊόντα 
είχαν πωλήσεις άνω

των 100 εκατ. €
 το 2015 

2,4
δισ. ευρώ χρωστούν 

οι συνεταιρισµοί 
σε ∆ηµόσιο, τράπεζες

και ταµεία

11,3%

4,5%

Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η

EΛΛΑ∆Α

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

Ποσοστό εργαζοµένων που απασχολούνται 
στον πρωτογενή τοµέα 

EΛΛΑ∆Α

στον πρωτογενή τοµέα 

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

68

Ι ∆ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α

EΛΛΑ∆Α

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

Μέσος όρος στρεµµάτων που αναλογoύν
σε κάθε ιδιοκτήτη

EΛΛΑ∆Α

σε κάθε ιδιοκτήτη

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E. 161

6,1%

E Ρ ΓΑ Σ Ι Α

EΛΛΑ∆Α

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

Ποσοστό απασχολούµενων 
σε ιδιοκτησίες άνω των 300 στρεµµάτων

EΛΛΑ∆Α

σε ιδιοκτησίες άνω των 300 στρεµµάτων

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E. 22,3%

3,3%

1,4%

A E Π

EΛΛΑ∆Α

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

Ποσοστό συµβολής του πρωτογενούς
τοµέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ

EΛΛΑ∆Α

MEΣΟΣ ΟΡΟΣ E.E.

των επιχειρήσεων στον τοµέα
των τροφίµων έχουν λιγότερους
από 10 υπαλλήλους 95%

ΠΗΓΗ: 

60%
λιγότερο αποδίδει ο πρωτογενής
τοµέας σε ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία ανά στρέµµα 
απ’ ό,τι ο αντίστοιχος τοµέας 
στην Ιταλία

H συνταγή για 
την ανάπτυξη 
του αγροτικού 
τοµέα

1 Οικονοµικά κίνητρα για συµµετοχή σε συνεργατικά σχή-
µατα, όπως η κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισο-

δήµατος µε την είσοδο σε ένα συνεργατικό σχήµα ή η προνο-
µιακή πρόσβαση σε επιδοτήσεις του προγράµµατος αγροτι-
κής ανάπτυξης και σε προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας. 

2 ∆ηµιουργία ενός νό µου-πλαίσιο που να παρέχει στους συ-
νεταιρισµούς την ευελιξί α να καθορί ζουν οι ίδιοι, µέ σω 

του καταστατικού  τους, την εσωτερική  οργά νωση και την επι-
χειρηµατική  κατεύ θυνση που επιθυµούν, έ χοντας την ευχέ ρεια 
να υιοθετή σουν µεικτά  οργανωτικά  χαρακτηριστικά . Αυστη-
ρή ουδετερότητα σε θέµατα φορολογίας, επιδοτήσεων κ.λπ., 

11 προτάσεις για την επόμενη ημέρα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΤΟ 2000 στη χώρα µας υπήρχαν τυπικά σχεδόν 
6.500 συνεταιρισµοί, οι οποίοι είχαν σχεδόν 750.000 
µέλη, αλλά απασχολούσαν λιγότερους από 10.000 
εργαζοµένους. Οπως αναφέρεται στην έρευνα της 
διαΝΕΟσις, η συντριπτική πλειονότητα ήταν πρακτι-
κά ανενεργή και εικονική. Οταν το 2011 άρχισε η σύ-
νταξη του σχετικού µητρώου (µια µνηµονιακή υπο-
χρέωση) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων έστειλε ένα ερωτηµατολόγιο στους συνε-
ταιρισµούς, έγινε γνωστό ότι λιγότερο από το ένα πέ-

µπτο είχε έστω και υποτυπώδη 
οικονοµική παρουσία. 

Ο τέως υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Βαγγέλης Αποστόλου το έθε-
σε ως εξής το 2017 στη Βου-
λή: «Από τους 6.500 συνεταιρι-
σµούς, τις 137 ενώσεις, τις 100 
Α.Ε., τις 100 κεντρικές ενώσεις 
µε διάφορες επωνυµίες, πόσοι 
σήµερα υπάρχουν; Μόνον 20 
είναι οικονοµικά βιώσιµοι. Αυ-
τούς, όπως και µερικούς άλ-
λους που δεν ξεπερνούν τους 
50, να τους κρατήσουµε, να 
τους βοηθήσουµε. Για τους 
άλλους, όµως, τι να κάνουµε;». 

Αυτοί οι χιλιάδες αποτυχηµέ-
νοι συνεταιρισµοί έχουν κατα-
λήξει µετά από όλα αυτά τα χρόνια να χρωστούν το 
ιλιγγιώδες ποσό των 2,4 δισ. ευρώ σε τράπεζες, στο 
∆ηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ η Ευρω-
παϊκή Ενωση έχει επιβάλει υψηλά πρόστιµα στο κρά-
τος εξαιτίας των παράνοµων ενισχύσεων που κατά 
καιρούς προσέφερε στους συνεταιρισµούς. 

Παραοικονοµία 
Σύµφωνα µε την έρευνα, ακόµα σηµαντικότερο πρό-
βληµα που προκάλεσε η στρεβλή ανάπτυξη των συ-
νεταιρισµών στη χώρα µας είναι το ότι ενθάρρυνε τη 
στροφή των αγροτών σε παράνοµες µορφές εµπορί-
ας. Η κακοδιαχείριση των συνεταιρισµών εξαφάνισε 
τα οφέλη της συµµετοχής σε αυτούς για τους παρα-
γωγούς -αλλά και την εµπιστοσύνη τους σε συνερ-
γατικά σχήµατα εν γένει- και η ολοκληρωτική τους 
κατάρρευση, σε συνδυασµό µε την αύξηση της φο-
ρολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών των αγρο-
τών, αλλά και µε την πολύ µεγάλη αύξηση του ΦΠΑ 
στα επεξεργασµένα τρόφιµα, ώθησε τους παραγω-
γούς στη φοροδιαφυγή και στο παρεµπόριο. Την πε-
ρίοδο 2004-2005 το ποσοστό του αδήλωτου εισοδή-

µατος στον αγροτικό τοµέα υπολογιζόταν στο 53%. 
Το σύνολο των δηλωθέντων αγροτικών εισοδηµάτων 
για το 2017, δε, παραµένει πάρα πολύ χαµηλό: µόλις 
1,39 δισ. ευρώ. Το 93,6% όσων δηλώνουν αγροτικά 
εισοδήµατα δηλώνει ετήσιο εισόδηµα κάτω από το 
αφορολόγητο όριο. Μόνο 5.000 αγρότες στην Ελ-
λάδα δηλώνουν ετήσια εισοδήµατα από αγροτική 
δραστηριότητα άνω των 20.000 ευρώ. 

Παρ’ όλα αυτά, ο πρωτογενής τοµέας και η βιο-
µηχανία τροφίµων και ποτών επέδειξαν εξαιρετική 

αντοχή µέσα στην κρίση. Κά-
ποιοι πυρήνες συνεργατισµού 
επιβίωσαν και άντεξαν, στέλ-
νοντας µηνύµατα αισιοδοξίας 
για την επόµενη ηµέρα. 

Τα επιτυχηµένα 
παραδείγµατα
Χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα -σύµφωνα πάντα µε 
την έρευνα- αποτελούν, µε-
ταξύ άλλων: 

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Ανατολή στην Ιεράπετρα, ο 
οποίος είναι κερδοφόρος, έχει 
ελάχιστο τραπεζικό δανεισµό, 
αριθµεί 200 µέλη, διαχειρίζε-
ται 1.200 στρέµµατα θερµο-
κηπιακών καλλιεργειών, τυπο-

ποιεί και εξάγει τα προϊόντα του.  
 Η οµάδα παραγωγών Ζευς στην Πιερία, µε 350 

µέλη, η οποία είναι κερδοφόρα και από τις ελάχιστες 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα, αναπτύσσο-
ντας σε συνεργασία µε έναν Ιταλό παραγωγό νέες 
ποικιλίες ακτινιδίων.

 Η Ενωσης Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προϊόντων 
Santo, που διαθέτει 1.200 µέλη, σύγχρονες εγκατα-
στάσεις και παράγει µια µεγάλη ποικιλία από τοπι-
κά προϊόντα. 

Πολυνοµία 
Στη χώρα µας µέσα σε 104 χρόνια ο νόµος για τους 
συνεταιρισµούς έχει αλλάξει επτά φορές και έχει υπο-
στεί περίπου 950 τροποποιήσεις. Μόνο από το 2000 
µέχρι σήµερα ο νόµος έχει αλλάξει τρεις φορές. Αντί-
στοιχα, στη Γερµανία ισχύει ακόµα ο νόµος περί συ-
νεταιρισµών που θέσπισε η χώρα το 1889. 

Κάποιες χώρες, όπως η ∆ανία, δεν έχουν καν ει-
δικούς νόµους που να ορίζουν λεπτοµερώς το πώς 
πρέπει να λειτουργούν οι συνεταιρισµοί, έχουν ωστό-
σο µεγάλους και εξαιρετικά υγιείς συνεταιρισµούς.

Αγκάθια το παρεµπόριο
και η φοροδιαφυγή 

ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής των συνεργατικών σχη-
µάτων. Το νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να παραµένει σταθε-
ρό και να µην αλλάζει µε κάθε νέα κυβέρνηση. 

3 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών εφαρµογών για τη διαχεί-
ριση της δραστηριότητας των συνεργατικών σχηµα-

τισµών και την επικοινωνία των µελών τους. 

4 Κατάργηση της απαγόρευσης µεταβίβασης και δια-
πραγµάτευσης των συµβολαίων της συµβολαιακής γε-

ωργίας σε δηµοπρατήρια, χρηµαταγορές ή χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού - και βέβαια 
η δηµιουργία µιας τέτοιας αγοράς στη χώρα µας. 

5 Πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων για τη δηµιουρ-
γία συνεργατικών σχηµάτων. Αυτό µπορεί να περιλαµ-

βάνει την προβολή επιτυχηµένων τέτοιων σχηµάτων, την 

προώθηση θεσµών που θα λειτουργήσουν ως καταλύτες συ-
νεργασίας και την οργάνωση δράσεων που διευκολύνουν 
τη συνεργατικότητα, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια. 
Τα µέτρα θα συνεισφέρουν και στην ανάκτηση της εµπι-
στοσύνης σε νέες µορφές συνεργατικότητας. 

6 ∆ηµιουργία προγραµµάτων που ενθαρρύνουν τη συ-
νεργατικότητα και την εξωστρέφεια µε την από κοινού 

αξιοποίηση δικτύων µάρκετινγκ και εµπορίας. 

7 Η δηµιουργία ενός οργανισµού προώθησης της εξω-
στρέφειας στον αγροδιατροφικό τοµέα, αντίστοιχου µε 

τον ΣΕΤΕ στον τοµέα του τουρισµού, κρίνεται απαραίτητη. 

8 Αξιοποίηση των µέτρων του προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης, ιδίως αυτών που αφορούν την κατάρτιση 

των αγροτών, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, τα συστήµα-

τα ποιότητας, τη βιολογική γεωργία κ.ά. 

9 Λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της «µαύρης» οι-
κονοµίας, µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων µεν, αλλά 

και µέσω της οικοδόµησης ενός συστήµατος ελέγχου του 
παραγόµενου εισοδήµατος στη βάση των εισροών, σε συν-
δυασµό µε τη µηχανογραφηµένη γνώση για την τοπική πα-
ραγωγικότητα των συγκεκριµένων καλλιεργειών. 

10 Αξιοποίηση του προγράµµατος ενοικίασης δηµό-
σιας γης, για να ενθαρρυνθούν η αύξηση του µε-

γέθους των εκµεταλλεύσεων και η ανάπτυξη συνεργατι-
κών σχηµάτων.

11 Μέτρα για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης στις νέες 
µορφές συνεργατικότητας, µε ανάδειξη επιτυχηµέ-

νων επιχειρηµατικών προσπαθειών και µε ισχυρά κίνητρα. 


