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Αναταράξεις, αν και όχι τόσο λόγω της πανδηµί-
ας, στην αξία της αγροτικής παραγωγής και τα 
εισοδήµατα των Ευρωπαίων αγροτών δείχνουν 
οι προκαταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat για 
τους οικονοµικούς λογαριασµούς στη γεωργία 
το 2020. Αν µη τι άλλο, από τα στοιχεία, τεκµη-
ριώνεται η ανθεκτικότητα του τοµέα, σε σχέση 
µε άλλους κλάδους της οικονοµίας, µε την α-
ξία της παραγωγής να γράφει το 2020 απώλει-
ες 1,5%  σε σχέση µε το 2019 και το επιχειρηµα-
τικό εισόδηµα στην ΕΕ-27 να υπολείπεται κατά 
7,9%, µε χώρες ισχυρές όπως η Γερµανία (-28%), 
η Ολλανδία (-15,5%), το Βέλγιο (-11,9%), η Γαλλία 
(11,3%) κλπ, να τροφοδοτούν αυτό το αρνητικό 
σπιράλ. Επιπρόσθετα, η αξία παραγωγής της α-

γροτικής βιοµηχανίας µειώθηκε κατά 1,6% από 
το 2019, αλλά ήταν ακόµη µπροστά κατά 0,3% 
του µέσου όρου των προηγούµενων τριών ετών.

Με βάση τα στατιστικά της Eurostat, oι πατάτες 
και το ελαιόλαδο ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020, σηµειώνοντας α-
πώλειες σε αξία παραγωγής 13,8% και 33% αντί-
στοιχα. Για τις µεν, πατάτες η επίδραση της παν-
δηµίας από τα lockdown στην εστίαση ήταν ορα-
τή, ενώ στο ελαιόλαδο, η απότοµη πτώση σχε-
τίζεται περισσότερο µε το υψηλό επίπεδο παρα-
γωγής το 2019 που οδήγησε σε χαµηλές τιµές 
αγοράς το πρώτο εξάµηνο του 2020.  Συνολικά, 
η αξία της παραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε σε 16 
χώρες και το επιχειρηµατικό εισόδηµα σε 15. Ε-
ντούτοις ξεχωρίζουν οι απότοµες πτώσεις σε σχέ-
ση µε τις τιµές παραγωγού και το επιχειρηµατι-
κό εισόδηµα στη Ρουµανία (- 13,9% και -56,6% 

αντίστοιχα) και τη Βουλγαρία (-8,3% και -6,3%).
 Στην Ελλάδα, το εν λόγω διάστηµα καταγράφε-

ται µείωση στην αξία της παραγωγής κατά 1,2%, 
ενώ στο επιχειρηµατικό εισόδηµα το ισοζύγιο εί-
ναι θετικό δείχνοντας αύξηση 1,9%.

Την δική του οπτική πάνω στους αγροτικούς 
λογαριασµούς του 2020, όπως αυτοί αποτυπώ-
νονται από τους πίνακες της Eurostat, δίνει µε 
ανάλυση του ο διακεκριµένος αγροτοοικονο-
µολόγος του πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, Άλαν 
Μάθιους, σύµφωνα µε την οποία το σύστηµα 
της αγροδιατροφής, χάριν των αγροτών και των 
ρυθµιστικών αρχών της Κοµισιόν άντεξε εν µέ-
σω πανδηµίας και σηµαντικών περιορισµών. Ε-
ντούτοις, σχολιάζει, πως παραµένει γρίφος, το 
γεγονός ότι τα πακέτα βοήθειας των κρατών µε-
λών για την πανδηµία δεν εµφανίζονται στους 
γεωργικούς λογαριασµούς. 

Οι δυνατοί του πρωτογενούς
στην ΕΕ «λύγισαν» το 2020   
Πτώση 7,9% στο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ, αύξηση 1,9 στην Ελλάδα, λέει η Eurostat

Μεγάλοι χαµένοι 
Οι πατάτες και το ελαιόλαδο 
ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς 
που επλήγησαν ιδιαίτερα 
το 2020, σηµειώνοντας 

απώλειες σε αξία παραγωγής 
13,8% και 33% αντίστοιχα, 

µε βάση τα στατιστικά 
της Eurostat 
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Ως µία περίεργη χρονιά θα κατα-
γραφεί το 2020 και για τον πρωτο-
γενή τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, µε το ταµείο να δείχνει µείον 
για εκατοµµύρια Ευρωπαίους αγρό-
τες, που είχαν στα µισά του έτους 
να αντιµετωπίσουν -εκτός των άλ-
λων τρεχουσών υποχρεώσεών τους- 
και τις παρενέργειες από τους πε-
ριορισµούς της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού. Οι προκαταρκτικές εκτι-
µήσεις της Eurostat για τους αγρο-
τικούς λογαριασµούς το 2020, αν 
µη τι άλλο δείχνουν εν µέρει ανα-
ταράξεις, που αποδίδεται και στη 
µεταβλητή... της πανδηµίας Covid 
19, όπως για παράδειγµα το γεγο-

νός ότι η αξία της παραγωγής της 
γεωργικής βιοµηχανίας µειώθηκε 
κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2019, 
αλλά ήταν ακόµη µπροστά (κατά 
0,3%) του µέσου όρου των προη-
γούµενων τριών ετών. 

Συνολικά, αυτό υποδηλώνει, κα-
τά τον αγροτοοικονοµολόγο Άλαν 
Μάθιους ότι η πιθανότητα διαταρα-
χής της Covid 19 που επισηµάνθη-
κε στην αρχή των lockdown, (κλεί-
σιµο συνόρων και περιορισµοί µε-
ταφορών, ελλείψεις εποχιακών ερ-
γαζοµένων, κλείσιµο εγκαταστάσε-
ων µεταποίησης) και τη σηµαντική 
αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης 
τροφίµων λόγω του κλεισίµατος 
της εστίασης και των ξενοδοχεια-
κών µονάδων (HORECA), σηµειώ-
θηκε εν µέρει.

Εξάλλου, τα στοιχεία  της Eurostat 
δείχνουν πως για παράδειγµα, τα 
φρουτολαχανικά ήταν στους µε-
γάλους νικητές το 2020, αυξάνο-
ντας την αξία τους κατά 9%, έναντι 
του 2019. Την ίδια ώρα, ο τοµέας 
της ζωϊκής παραγωγής κατέγρα-
φε πτώση 1,3%, µε µεγάλους «χα-
µένους» την πτηνοτροφία (µε ποσ-
σοστό -4,8%) και τα βοοειδή (µε πο-
σοστό -2%).

Μια πιο προσεκτική µατιά σε µε-
µονωµένα αντικείµενα αποκαλύ-
πτει µερικές από τις αναταράξεις 
του τοµέα, αναφέρει ο Άλαν Μάθι-
ους, στην ανάλυση του, ξεκινώντας 
από τις πατάτες και το ελαιόλαδο, 
που ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020. Αντί-
στοιχα και η πτώση της αξίας της πα-

ραγωγής κατά 3,8% στα δηµητρια-
κά (κυρίως µαλακό σιτάρι, πτώση 
εξαγωγών, παραγωγής) και κατά 
7,7% σε άλλες εκτατικές καλλιέρ-
γειες, εµπλουτίζουν τον πίνακα της 
Eurostat µε τις απώλειες του 2020.

∆εν έφταιξε η πανδηµία για την 
πτώση 33% στο ελαιόλαδο

Αναµφίβολα, οι πατάτες επηρεά-
στηκαν από τη µείωση της ζήτησης 

για µεταποίηση, και συγκεκριµένα 
αυτές που προορίζονται για τηγα-
νητές, καθώς τα ταχυφαγεία και 
άλλα εστιατόρια έκλεισαν. «Αυτός 
είναι ένας άµεσος αντίκτυπος της 
Covid 19», λέει ο Μάθιους. 

Ωστόσο, η απότοµη πτώση της 
αξίας της παραγωγής ελαιολάδου 
σχετίζεται περισσότερο µε το υψη-
λό επίπεδο παραγωγής το 2019 που 
οδήγησε σε χαµηλές τιµές αγοράς 
το πρώτο εξάµηνο του 2020. «Επί-
σης, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασµούς στις 
εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών της 
Ισπανίας, αλλά αυτό δεν είναι πα-
ράγοντας, για τις τιµές του ελαιο-
λάδου. Η παγκόσµια κατανάλωση 
ελαιολάδου ήταν σε επίπεδα ρε-
κόρ το 2020 και οι εξαγωγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν 

κατά 16% την περίοδο εµπορίας α-
πό τον Οκτώβριο 2019 µέχρι τον 
Σεπτέµβριο 2020. Αν και η συγκο-
µιδή ελιών επηρεάζεται από µειω-
µένο αριθµό ξένων εποχιακών ερ-
γαζοµένων, η απότοµη πτώση της 
αξίας στην παραγωγή ελαιολάδου 
το 2020 δεν φαίνεται να σχετίζε-
ται µε την πανδηµία», σηµειώνει 
ο καθηγητής.

Πρέπει επίσης να υπογραµµιστε 

η σταθερότητα των εσόδων για άλ-
λους τοµείς που θεωρείται ότι επη-
ρεάστηκαν αρνητικά κατά την πρώ-
ιµη περίοδο του lockdown. Για πα-
ράδειγµα, διατηρήθηκαν τα συνο-
λικά έσοδα για τα λαχανικά και τα 
κηπευτικά, τα οποία όµως ήταν ι-
διαίτερα εκτεθειµένα σε τρωτά ση-
µεία λόγω έλλειψης εργασίας και 
συµφόρησης στις µεταφορές. Αυ-
τό ισχύει και για τον υποτοµέα λου-
λουδιών παρά τις πρώτες ενδείξεις 
απώλειας στις Κάτω Χώρες. Από την 
άλλη πλευρά, η αξία της παραγω-
γής κρέατος και γάλακτος µειώθη-
κε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη πτώση 
αυτής των πουλερικών, η οποία, 
και πάλι, µπορεί να αντικατοπτρί-
ζει το κλείσιµο των καταστηµάτων 
εστίασης κατά το lockdown.

Κατάρρευση έδειξε ο δείκτης 
για το επιχειρηματικό εισόδημα
Την ίδια ώρα αύξηση 6,9% στο κόστος αγοράς παγίου κεφαλαίου 

Φρούτα και λαχανικά  
τα μόνα με αύξηση   
αξίας παραγωγής 9% 
Δεν ήταν η πανδημία που έβαλε το μείον στα έσοδα των παραγωγών

Κτηνοτροφία
Η αξία της παραγωγής 

κρέατος και γάλακτος µειώ-
θηκε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη 

πτώση στα πουλερικά

Κατάρρευση
Το επιχειρηµατικό εισόδηµα 

παρουσίασε σηµαντική 
µείωση 7,9% το 2020 

σε σύγκριση µε το 2019

Tο γεγονός ότι ο πίνακας της Eurostat 
µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις για 
το 2020, που δείχνει τις µεταβολές 
στην παραγωγή και το αγροτικό ει-
σόδηµα στην ΕΕ-27 (σε εκατ. ευρώ, 
σε τρέχουσες τιµές), έναντι του 2019 
στις 9 από τις 11 στήλες του έχει αρ-
νητικό πρόσηµο στους σχετικούς 
δείκτες, µαρτυρά...την ισχυρή πίεση 
που υφίσταται ο αγροτικός τοµέας.

Εξάλλου, και οι τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών αλλά και σε πολιτικό επί-
πεδο λένε και ξαναλένε τα περί αν-
θεκτικότητας της γεωργίας σε κρί-
σεις, χωρίς να αναλύουν επακριβώς 
τα σηµαίνουν αυτά τα ποσοστά µείω-
σης για τα αγροτικά νοικοκυριά και 
τα επιχειρηµατικά κόστη.

Αναλύοντας τον πίνακα ο αγροτο-
οικονοµολόγος Άλαν Μάθιους ανα-
φέρει ότι οι δαπάνες για την ενδιάµε-
ση κατανάλωση διατηρήθηκαν στα-
θερές, οπότε η µείωση της γεωργι-
κής ακαθάριστης προστιθέµενης αξί-
ας (GVA) σε βασικές τιµές στο - 3,5% 
ήταν µεγαλύτερη από την πτώση της 
αξίας της γεωργικής παραγωγής σε 
σύγκριση µε το 2019. Η περαιτέρω 
αύξηση της κατανάλωσης παγίου κε-
φαλαίου σήµαινε ακόµη µεγαλύτερη 
πτώση της καθαρής προστιθέµενης 
αξίας σε βασικές τιµές 6,9%.

Η αφαίρεση της αποζηµίωσης των 
εργαζοµένων και η προσθήκη άλ-
λων επιδοτήσεων στην παραγωγή 
(ενώ αφαιρούνται οι άλλοι φόροι 
επί της παραγωγής, δεν εµφανίζο-
νται) δίνει το λειτουργικό πλεόνα-
σµα στη γεωργία. Αφαιρώντας τα ε-
νοίκια και τους καταβληθέντες τό-
κους (σηµειώνοντας ότι τα µισθώ-
µατα που καταβάλλονται δείχνουν 
µια µικρή αύξηση, ένα άλλο σηµάδι 
της ανθεκτικότητας του γεωργικού 
τοµέα) µας δίνει ότι το επιχειρηµα-

τικό εισόδηµα παρουσίασε σηµαντι-
κή µείωση 7,9% το 2020 σε σύγκρι-
ση µε το 2019. 

Να σηµειωθεί ότι η απόλυτη µείω-
ση της αξίας του επιχειρηµατικού ει-
σοδήµατος (7,1 δισ. ευρώ) αντιπρο-
σωπεύεται πλήρως από τη µείωση 
της αξίας της γεωργικής παραγωγής 
(7,5 δισ. ευρώ).  Η µεγαλύτερη ποσο-
στιαία πτώση (7,9%) στο πρώτο αντι-
κατοπτρίζει την ενίσχυση και τη µό-
χλευση των µεταβολών στο εισόδη-
µα σε σύγκριση µε τις αλλαγές στην 
αξία της παραγωγής, δεδοµένης της 
σταθερότητας στην ενδιάµεση κατα-
νάλωση και άλλες δαπάνες.

Πάντως, οι συνεχείς αναφορές πε-
ρί αντοχής του πρωτογενούς, φαίνε-
ται πως εµπεδώθηκαν µε τα περιο-
ρισµένα µέτρα στήριξης της αγοράς 
(σ.σ. υψηλή γραφειοκρατία κλπ) που 
εισήγαγε η Επιτροπή κατά την έναρ-
ξη της πανδηµίας COVID-19.

Έτσι, µε εξαίρεση την ενίσχυση 
της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 
για διάφορα γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα, το βοδινό και πρόβειο κρέας, 
έναντι 80 εκατ. ευρώ, επί της ουσί-
ας δεν υπήρξαν άλλα µέτρα που συ-
νεπάγονταν άµεσο κόστος για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ.

Κοντολογίς, κατά τον Μάθιους, τα 
µέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο 
ΕΕ απλώς επέτρεψαν στα κράτη µέ-
λη να κάνουν χρήση των αχρησιµο-
ποίητων δεσµεύσεων στα Προγράµ-
µατα Αγροτικής ανάπτυξης και στα 
Τοµεακά Προγράµµατα. Αυτό αντι-
κατοπτρίζει τον πολύ περιορισµένο 
χώρο του προϋπολογισµού για ελιγ-
µούς κατά το τελευταίο έτος του Πο-
λυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 
και την απροθυµία των κρατών µε-
λών να ενεργοποιήσουν το αποθε-
µατικό κρίσης. Αντ ‘αυτού, η ΕΕ ει-
σήγαγε ένα προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέ-
πει στα κράτη µέλη να παρέχουν 
πρόσθετη βοήθεια, µεταξύ άλλων, 
στους τοµείς της γεωργίας και της 
επεξεργασίας τροφίµων. Σηµειωτέ-
ων, η ΕΕ έχει κοινοποιήσει τα σχετι-
κά καθεστώτα στήριξης στην Επιτρο-
πή Γεωργίας του ΠΟΕ. Μάλιστα, σε 
αυτές τις κοινοποιήσεις, εµφανίζο-
νται κράτη µέλη που σχεδιάζουν να 
διαθέσουν πάνω από 4,4 δισ. ευρώ 
στους τοµείς της γεωργίας και της 
µεταποίησης τροφίµων ως απάντη-
ση στην πανδηµία, ζητώντας σχετι-
κή έγκριση από την Κοµισιόν.

Ελαιόλαδο
Η απότοµη πτώση της 
αξίας της παραγωγής 
ελαιολάδου σχετίζεται 
κυρίως µε το υψηλό 

επίπεδο παραγωγής το 
2019, που οδήγησε σε 

χαµηλές τιµές αγοράς το 
α’ εξάµηνο του 2020
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Από εντάσεως εργασίας, ο πρωτογενής 
τοµέας µετατράπηκε σε εντάσεως κεφα-
λαίου. Και από εντάσεως κεφαλαίου, σή-
µερα θεωρείται εντάσεως γνώσης. Ως εκ 
τούτου, η πρόσβαση σε έγκαιρες και α-
κριβείς πληροφορίες προσαρµοσµένες 
σε συγκεκριµένες συνθήκες «κοµµένες 
και ραµµένες» για τον κάθε αγρότη και 
το κάθε αγροτεµάχιο είναι το βήµα που η 
κεντρική εθνική πολιτική πρέπει να στο-
χεύσει αν θέλει να αυξήσει αγροτικό Α-
ΕΠ και εισόδηµα. Άλλωστε, στην Ευρώπη, 
µια αύξηση 10% στην ψηφιοποίηση οδη-
γεί σε αύξηση 1,4% του κατά κεφαλήν α-
καθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). 

Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας εί-
ναι πολύ πίσω στο λεγόµενο «ψηφιακό 
βήµα» και παρά το γεγονός πως η Γηραία 
Ήπειρος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ψη-
φιακών εργαλείων, οι δοµές και οι πολι-
τικές δεν είναι σε θέση να την υποστηρί-
ξουν την ώρα που η αποεπένδυση στον 
πρωτογενή τοµέα συνεχίζεται. 

Τα παραπάνω αναφέρει η µελέτη για 
την κατάσταση της ψηφιακής γεωργίας 
στην Ευρώπη της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλε-
πικοινωνιών (ITU) σε συνεργασία µε τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO). 
Στη συγκεκριµένη έκθεση δίνουν κατευ-
θυντήριες προτάσεις και συµβουλές για 
τα επόµενα βήµατα που πρέπει να πραγ-
µατοποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί και 
να διασφαλισθεί πιο αποτελεσµατική ε-
φαρµογή των στρατηγικών ανάπτυξης της 
ψηφιακής γεωργίας των χωρών της Ευ-
ρώπης. Λόγω του ότι η έννοια της ψηφι-
ακής γεωργίας είναι ένας αρκετά ευρείς 
όρος και η υλοποίηση της περιλαµβάνει 
την κινητοποίηση διαφορετικών φορέ-
ων και υπουργείων, είναι κοµβικής ση-
µασίας η συντονισµένη δράση όλων των 
εµπλεκόµενων µερών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί από τα 
πρώτα κιόλας στάδια, στην εφαρµογή κα-

θώς και στη συνεχή επίβλεψη και αξιο-
λόγηση, µιας και η διαδικασία συνήθως 
χάνει τον προσανατολισµό της κατά το τέ-
λος της οργανωτικής περιόδου και κατά 
τα επακόλουθα στάδια. 

Για την παρακολούθηση την ανάπτυ-
ξη της κάθε χώρας σε σχέση µε την ψη-
φιακή γεωργία είναι αναγκαίο να δηµι-
ουργηθούν νέοι πρωτογενείς δείκτες (και 
δείκτες τεχνολογίας πληροφορικής) και 
να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα συστή-
µατα συλλογής γεωργικών δεδοµένων. 

Παράλληλα, η συνδεσιµότητα αποτε-
λεί έννοια κλειδί, και µπορεί να επιτευ-
χθεί µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας βάσης 
δεδοµένων που θα εξυπηρετήσει στη δι-
άδοση εννοιολογικών µοντέλων, µεθο-
δολογιών και ορθών πρακτικών υιοθέ-
τησης των  καθιστώντας εφικτή την συ-
ντονισµένη λειτουργία, επαναξιολόγη-
ση και αναβάθµιση των επιµέρους συ-
στηµάτων-στρατηγικών  και µετατροπή 
τους σε εθνικές στρατηγικές για την ψη-
φιακή γεωργία, µε σκοπό τη µετάβαση 
σε ψηφιακό µετασχηµατισµό και επίτευ-
ξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης µέ-
σω της συνεισφορά των κυβερνήσεων 
των επιµέρους χωρών, των διεθνών ορ-
γανισµών και άλλων εµπλεκόµενων εν-
διαφεροµένων. 

Συµπληρωµατικά η δηµιουργία µιας 
τοπικής βάσης δεδοµένων γεωργικών 

υπηρεσιών και δεδοµένων πληροφορι-
κής, όπου θα καταγράφονται παλαιότε-
ρες επιτυχίες ή αποτυχίες των τρέχων και 
παλαιότερων προγραµµάτων ψηφιακής 
γεωργίας, µπορεί να χρησιµεύσει στην 
διαµόρφωση καταλληλότερων αποφάσε-
ων και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο. 

Με υπεύθυνες µεθόδους καινοτοµίας
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις 

στρατηγικές προσεγγίσεις για την εισαγω-
γή και την εφαρµογή ψηφιακών τεχνολο-
γιών για µικροκαλλιεργητές και οικογενει-
ακούς αγρότες, χρησιµοποιώντας υπεύθυ-
νες µεθόδους καινοτοµίας, µε σεβασµό στην 
πρακτική εµπειρία, την παράδοση, τη στά-
ση, τη νοοτροπία, τα σχετικά τοπικά θέµα-
τα γεωργίας και διαβίωσης, µε τη βοήθεια 
µιας καλής λειτουργίας αγροτικής συµβου-
λευτικής υπηρεσία σε ισχύ. 

Η στατηγική θα πρέπει να έχει ανθρω-
ποκεντρικό χαρακτήρα και όχι αυστηρά τε-
χνοκρατικό, χτίζοντας µε βάση και γύρω α-
πό τον αγρότη. 

Εποµένως στόχος είναι να σχεδιαστεί και 
να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα στρατηγι-
κών για να εξασφαλιστεί µια κατάσταση 
win-win τόσο για τους αγρότες όσο και για 
την κυβέρνηση (και άλλους ενδιαφερόµε-
νους), µε τη µετάβαση στην ψηφιακή γε-
ωργία και ανάπτυξη να αφορά και να συµ-
φέρει πρωτίστως τους αγρότες.   

AgrendaB8 | 30 Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Αύξηση 10% 
στη ψηφιακή 
γεωργία, ίσον 
1,4% στο ΑΕΠ       
Ο πρωτογενής τομέας έχει 
μετατραπεί σε εντάσεως γνώσης 
και θέλει δομές πληροφορικής 

Η έννοια της 
ψηφιακής 
γεωργίας είναι 
ένα αρκετά 
σύνθετη και η 
υλοποίηση της 
περιλαμβάνει την 
κινητοποίηση 
διαφορετικών 
φορέων

Στόχος η µετάβαση 
στην ψηφιακή 
γεωργία και ανάπτυξη 
να αφορά και να 
συµφέρει πρωτίστως 
τους αγρότες.   


