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Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ζήτημα εκ βάθρων αναδιάρθρωσης των δομών και των κατευθύνσεων της ελληνικής 
γεωργίας θέτει εκ των πραγμάτων η «επόμενη μέρα» της συμφωνίας με τους πιστωτές. 
Αν η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα βαδίσουν οι συντελεστές 
του χώρου, από τους καλλιεργητές μέχρι τη μεταποιητική βιομηχανία, είχε αρχίσει να 
γίνεται κατανοητή στη διάρκεια των έξι τελευταίων ετών, σήμερα καθίσταται δύο φορές πιο 
επιτακτική. Η συμφωνία με τους δανειστές κρατάει μεν τον εγχώριο πρωτογενή τομέα σταθερά 
προσδεμένο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται, ταυτόχρονα 
όμως δημιουργεί ένα τοπίο που απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα αλλά, σε πολλές 
περιπτώσεις, αυτή καθαυτή τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο κατάλογος 
των μέτρων που, άμεσα ή έμμεσα, αγγίζουν τους επαγγελματίες του χώρου είναι μακρύς: Η 
αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων που απορρέει από την «εξομοίωση», το αργότερο 
μέχρι το 2017, των αγροτών με τους ελεύθερους επαγγελματίες από μόνη της αποτελεί 
ένα «βίαιο σοκ»: Συντελεστής φόρου από το 13% στο 26%, κατάργηση της επιδότησης του 
αγροτικού πετρελαίου, τετραπλασιασμός σχεδόν της προκαταβολής φόρου για την επόμενη 
χρονιά και, μέσα σε όλα αυτά, «ορθάνοιχτο» παράθυρο για φορολόγηση των κοινοτικών 
επιδοτήσεων όχι μόνο στο κομμάτι που ξεπερνά το «δωδεκαχίλιαρο» αλλά από το πρώτο 
κιόλας ευρώ. Όμως η φορολογία δεν είναι το μόνο  «αγκάθι». Το παζλ -που παρουσιάζει η 
Agrenda με ένα χαρακτηριστικό σχεδιάγραμμα στη σελίδα 11- έρχονται να συμπληρώσουν: 

  Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ λόγω της μείωσης της κρατικής 
χρηματοδότησης στον Οργανισμό και της εξομοίωσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος 
αρχικά με το ΙΚΑ και, σε ένα μεταγενέστερο  στάδιο, με τον ΟΑΕΕ.   Το ακριβότερο ρεύμα 
λόγω της κυβερνητικής δέσμευσης για κατάργηση της έμμεσης επιδότησης των αγροτικών 
τιμολογίων από τα τιμολόγια άλλων κατηγοριών καταναλωτών.   Η καθιέρωση ΦΠΑ 23% 
στα τυποποιημένα/συσκευασμένα αγροτικά προϊόντα βάζει «τρικλοποδιά» στην προσπάθεια της 
ελληνικής γεωργίας να μεταβεί σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής. Περισσότερα στο AgroNews.

Φόρός όςό τό μιςό 
αγρότικό αΕΠ
Αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική εξισορρόπησης του βαρύ πακέτου 
φορολογίας που επωμίζονται οι αγρότες, πρέπει να βρει άμεσα η κυβέρνηση

Μπροστά σε ανυπέρβλητα εμπόδια θα βρεθούν οι 
ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ο οποίος επιδοτείται κάθε 
χρόνο με 3 δισεκ. ευρώ, όταν τα πραγματικά έσοδά 
του από εισφορές μετά βίας ανέρχονται στα 400 εκατ. 
ευρώ. Περισσότερα στο AgroNews.

Ο Παναγιώτης Σκουρλέτης είναι ο νέος υπουργός 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τη νέα 
σύνθεση της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε το βράδυ 
της Παρασκευής 17 Ιουλίου.
Περισσότερα στο AgroNews.

Ο Παναγιώτης ςκΟυρλέτης νέΟς  
υΠΟυργΟς Παραγώγικης αναςυγκρΟτηςης

τριΠλαςιαςμΟς έιςφΟρών Ογα  
καθηλώνέι καθέ δραςτηριΟτητα

http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=131671&la=1
http://www.agronews.gr/?pid=188&aid=131662&la=1
http://www.agronews.gr/news/politics/arthro/131666/o-panagiotis-skourletis-sti-thesi-lafazani-/
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Σοβαρό πλήγμα στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων φέρνει η επιβολή ΦΠΑ 23% σε 
όλα τα αγροεφόδια, εξέλιξη που ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής. 
Μετά από παλινωδίες και απανωτά «γράψε-σβήσε», τα λιπάσματα, οι σπόροι για 
καλλιέργειες, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα καθώς επίσης και οι ζωοτροφές και το 
ζωικό κεφάλαιο (άλογα, βοοειδή, αιγοπρόβατα) αλλά και η παροχή γεωργικών υπηρεσιών 
μετατάχθηκαν τελικά στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, όπως προκύπτει από το 
τελικό κείμενο του –ψηφισμένου- πολυνομοσχεδίου το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο προσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο ΦΠΑ σε όλα 
τα αγροεφόδια αμετάβλητος στο 13%., κάτι που είχε επικαλεστεί και στην ομιλία του ο 
αναπληρωτής Βαγγέλης Αποστόλου. Περισσότερα στο AgroNews.

Τις κατάλληλες επεμβάσεις στις οποίες 
καλούνται να προχωρήσουν οι καλλιεργητές 
πορτοκαλιάς, μανταρινιάς και λεμονιάς, 
τα οποία παρουσιάζουν συμπτώματα από 
κόκκινη ψώρα, τετράνυχους, ψευδόκοκκους 
και αλευρώδεις, μόνο όταν οι προσβολές 
υπερβαίνουν τα όρια, καταγράφουν οι 
γεωπόνοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων, η βελτίωση των 
συνθηκών αερισμού μέσω των κατάλληλων 
κλαδεμάτων, η αφαίρεση των λαίμαργων 
βλαστών, η καταστροφή των ζιζανίων και 
η αποφυγή της υπερβολικής άρδευσης 
και λίπανσης, βοηθούν στον έλεγχο των 
περισσοτέρων εχθρών των φυτών.  
Περισσότερα στο AgroNews.

Στις Συμπληγάδες των δημοσιονομικών ανισορροπιών και των capital controls έχουν μπλέξει 
οι πληρωμές κοινοτικών ενισχύσεων και παρά το θετικό σήμα που δόθηκε την περασμένη 
Πέμπτη από τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι σε ότι αφορά τη 
χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, όλα δείχνουν ότι οι Έλληνες αγρότες θα χρειασθεί 
να περιμένουν πολύ ακόμα. Αντίστοιχη δήλωση καλής θελήσεως αναφορικά με τη σταδιακή 
αποκατάσταση των ταμειακών ροών μεταξύ Βρυξελλών και Αθήνας εκφράσθηκε στα μέσα της 
εβδομάδας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με υψηλόβαθμα στελέχη να δηλώνουν ότι μετά 
τη συμφωνία της Δευτέρας (Συμβούλιο Κορυφής) και μετά την ψήφιση του πρώτου πακέτου 
προαπαιτούμενων από την Ελληνική Βουλή, γίνεται προσπάθεια οι οικονομικές δοσοληψίες 
των δύο πλευρών να βρουν το δρόμο προς την αποκατάσταση. Την ίδια ώρα, βέβαια, γνώστες 
της πραγματικής κατάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας καθιστούν σαφές ότι 
είναι μάταιο να περιμένει κανείς πως τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν σύντομα. Οι χρηματορροές 
έχουν διαταχθεί πλήρως, καμιά εμπορική τράπεζα δεν είναι σε θέση να προκαταβάλει ενισχύσεις 
αυτής της μορφής, ακόμα κι αν είναι πλήρως διασφαλισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
τα αποθεματικά που υπήρχαν στον λογαριασμό ΕΛΕΓΕΠ έχουν λιγοστέψει δραματικά και δεν είναι 
πλέον σε θέση να αντισταθμίσουν τα εμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζουν οι πιστώτριες τράπεζες. 
Δυσλειτουργίες ανακύπτουν και από τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, καθώς το 
«ρήγμα» στην κυβερνώσα παράταξη έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη συνεργασία των πολιτικών 
στελεχών, που κατέχουν «θέσεις κλειδιά» στις αντίστοιχες υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ, Διαχειριστικές 
Αρχές κ.α.). Περισσότερα στο AgroNews.

«ΒόμΒα» αΠό τό 23%  
τόυ ΦΠα Ειςρόών

αΕριςμός για τόυς 
ΠόρτόκαλΕώνΕς 

ανόιΞαν όι τραΠΕζΕς, 
όι ΠληρώμΕς αργόυν

Εκτροχιάζει το κόστος παραγωγής η καθιέρωση του ΦΠΑ 23% στα αγροτικά 
εφόδια. Επείγει η τήρηση βιβλίων από τους αγρότες

Με βοήθεια του Ντράγκι ανοίγουν στις 20 Ιουλίου οι τράπεζες,  
όμως οι πληρωμές αγροτών αργούν
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έλλέιψέις ςέ ςΠΟρΟυς  
και ςΠΟρΟφυτα ανατρέΠΟυν  
τΟν ΠρΟγραμματιςμΟ νέών φυτέυςέών 

Χώρις ΠρΟςτιμΟ Οι έκΠρΟθέςμές αδέιές 
για νέρΟ μέΧρι τις 30 ςέΠτέμβριΟυ 

Εικόνα λεηλασίας παρουσιάζουν τα ράφια των 
καταστημάτων αγροτικών εφοδίων σε πολλές 
περιοχές της χώρας, καθώς οι τραπεζικοί έλεγχοι, οι 
δυσκολίες εισαγωγών στις εισροές και ο περιορισμός 
των πιστώσεων από τις εισαγωγικές εταιρείες, 
καθιστά αδύνατη την προμήθεια εμπορευμάτων από 
τους κατά τόπους γεωπονικούς οίκους. Την ίδια 
στιγμή, λόγω των εκτεταμένων βροχοπτώσεων του 
Ιουνίου, έχουν ενταθεί οι ανάγκες των καλλιεργητών 
σε φυτοπροστατευτικά, με αποτέλεσμα την πλημμελή 
αντιμετώπιση των κινδύνων, κάτι που οδηγεί σε 
απώλειες στην παραγωγή. Το πρόβλημα γίνεται 
ανυπέρβλητο στον τομέα των κηπευτικών, όπου 
οι ανάγκες φυτοπροστασίας είναι αδήριτες, δεν 
παίρνουν αναβολή και ζημιώνουν άμεσα τους 
καλλιεργητές. Περισσότερα στο AgroNews.

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς 
πρόστιμο, δίνει σχετική τροποποιητική ΚΥΑ, σε 
όσους κατόχους σημείων υδροληψίας δεν έχουν 
κάνει αίτηση για τη σχετική άδεια.
Μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την 
απόφαση, ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 
50 ευρώ από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης 
και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από τον 
Ιανουάριο του 2016 και μετά. 
Περισσότερα στο AgroNews.

http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=131667&la=1
http://www.agronews.gr/tehnikes/arthro/131612/theloun-aerismo-oi-portokaleones-/
http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/131665/anoixan-oi-trapezes-omos-oi-pliromes-argoun-/
http://www.agronews.gr/?pid=158&aid=131628&la=1
http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=131396&la=1


δευτερα 20 ioyΛioy 2015 Νο 157

Farming report   3 I 15

NewsLetter



δευτερα 20 ioyΛioy 2015 Νο 157

Farming report   4 I 15

NewsLetter

Farming report
Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δυσοίωνες προοπτικές για την ελληνική παραγωγή γάλακτος επαναφέρει στο προσκήνιο η 
επιτακτική απαίτηση των δανειστών να περιληφθεί στο «τσουνάμι» των προαπαιτούμενων 
δράσεων για την τρίτη συμφωνία διάσωσης της Ελλάδας, η πλήρης εφαρμογή των 
ρυθμίσεων της περιβόητης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Περισσότερα στο AgroNews.

ακόμα χΕιρότΕρα 
τό αγΕλαδινό
Επί τάπητος το γάλα 11 ημερών, την ώρα που οι παραγωγοί ζητούν αναγραφή 

Το βάρος σε Ομάδες Παραγωγών, συνεργίες καινοτομίας, βιολογικά και σε επενδύσεις από 
κατόχους μικρού κλήρου, ρίχνει στην κεντρική του δοκό ο Β’ Πυλώνας, που πλέον αποτελεί 
τον «βηματοδότη» της αναγκαίας ανασυγκρότησης των παραγωγικών δομών της υπαίθρου, στα 
πλαίσια των τελευταίων εξελίξεων. Ως εκ τούτου αποτελεί στοίχημα ο αναπτυξιακός χαρακτήρας 
που θα πρέπει να προσδώσουν τα Προγράμματα, αποτελώντας τα πρώτα που διαρθρώνονται σε 
βαθιά ύφεση, και θα «τρέξουν» σε καθεστώς αβεβαιότητας. Περισσότερα στο AgroNews.

ςτό Φώς τα τΕςςΕρα 
αναΠτυΞιακα ΠρόζΕκτ

Κινούνται τα ΠΑΑ νέας 5ετίας, για Ομάδες, συνεργασίες, Πιστοποίηση και Leader

διαφΟρέτικη ανα ζώνη 
η μΟιραςια ΟιναμΠέλών 

ςυν 2% ςτην Παραγώγη 
ΠΟυλέρικών της έέ

Τους 13,5 εκατ. τόνους αναμένεται να φτάσει η παραγωγή 
πουλερικών της ΕΕ, σημειώνοντας μια αύξηση 2% ή 
240.000 τόνων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, 
σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του Ιουλίου 
της Κομισιόν. Περισσότερα στο AgroNews.

Στην αποκατάσταση της κίνησης των ταμειακών ροών 
ώστε να ξεκολλήσουν οι πληρωμές των επενδυτικών 
προγραμμάτων, στοχεύει η δήλωση καλής θέλησης από 
την Κομισιόν, για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή των 
δικαιούχων από ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά την επίτευξη 
της συμφωνίας. Περισσότερα στο AgroNews.

http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/diakinisi-proiodon/arthro/131683/irthan-heirotera-gia-to-ageladino/
http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/131624/me-4-programmata-ta-apokaluptiria-tou-neou-v-pulona/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131501/sun-2-i-paragogi-poulerikon-ektima-i-komision/
http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=131698&la=1
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Μείωση της τάξης του 0,9% σημείωσε ο δείκτης τιμών 
των τροφίμων τον Ιούνιο, λόγω της συνεχιζόμενης 
πτώσης των τιμών των γαλακτοκομικών και της 
ζάχαρης, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Κατά μέσο όρο άγγιξε 
τις 165,1 μονάδες τον Ιούνιο, μειωμένος κατά 1,5 
μονάδες από το Μάιο. Περισσότερα στο AgroNews.

Μειωμένες έως και 33% απ’ τις περσινές είναι οι τιμές παραγωγού για τα πρώτα 
επιτραπέζια σταφύλια (Superior, Rali, Prime) στην Κρήτη, όπου έχουν ξεκινήσει να 
μαζεύονται την τελευταία βδομάδα. Συγκεκριμένα, η τιμή παραγωγού βρίσκεται στα 0,90-1 
ευρώ το κιλό, ενώ πέρυσι ήταν στο 1,25-1,35, λόγω της μειωμένης ζήτησης το τελευταίο 
διάστημα στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η ζήτηση απ’ το εξωτερικό είναι αισθητή, με 
τους Ισπανούς λόγω των φετινών ποιοτικών προβλημάτων τους να έχουν ζητήσει ήδη 
απ’ τους Έλληνες εξαγωγείς να στείλουν κάποια πρώιμα επιτραπέζια σταφύλια (γενικά τα 
πρώιμα προορίζονται κυρίως στην ελληνική αγορά). Περισσότερα στο AgroNews.

Αυξημένη είναι η ζήτηση για βιομηχανική 
ντομάτα απ’ τις εγχώριες μεταποιητικές 
μονάδες, τουλάχιστον κατά 15-20% σε 
σχέση με την περσινή χρονιά. Το ενδιαφέρον 
προέρχεται φέτος και από βιομηχανίες 
που υπολειτουργούσαν στη Θεσσαλία και 
συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση απ’ το 
εξωτερικό λόγω και της εξάντλησης των 
αποθεμάτων τοματοπολτού παγκοσμίως. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Μειωμένη κατά 6% στις 111,5 εκατ. μπάλες αναμένεται η παγκόσμια παραγωγή 
βαμβακιού το 2015/2016 σε σύγκριση μ’ αυτή του 2014/2015 και μάλιστα θα είναι η 
μικρότερη σοδειά των τελευταίων 6 ετών από το 2009/2010. Σ’ αυτές τις εκτιμήσεις 
καταλήγει το αμερικανικό υπουργείο γεωργίας στις προβλέψεις Ιουλίου.
Περισσότερα στο AgroNews.

δΕιλό ΞΕκινημα  
για τό ςταΦυλι

ΞΕκινα 20 ιόυλη 
η Βιόμηχανικη 
ντόματα

ανόδικα τό ΒαμΒακι 
ΕλΕώ χαμηλης ςόδΕιας

Έως 1 ευρώ το κιλό τα πρώτα επιτραπέζια σταφύλια στην Κρήτη

Ιστορικά μειωμένη παραγωγή σε χαμηλά 6ετίας προβλέπει το USDA
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έΠιαςαν τΟ 30αρι 
τα καλα ςκληρα ςιταρια

Tα ποιοτικά σκληρά σιτάρια στην ελληνική αγορά 
έφτασαν ακόμα και τα 30 λεπτά το κιλό στον 
παραγωγό, αν και οι πράξεις που σημειώνονται είναι 
ελάχιστες, λόγω της κατάστασης των τραπεζών. Οι 
τοπικοί μύλοι δείχνουν ενδιαφέρον να ανεβάσουν τα 
στοκ τους σε σιτάρι, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται 
κάποια ιδιαίτερη βιασύνη. 
Περισσότερα στο AgroNews.

ςέ Χαμηλα 6έτιας Ο δέικτης τιμών 
τών τρΟφιμών τΟυ FAO

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131635/ptotiko-seri-6-eton-gia-to-deikti-trofimon/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131648/eili-arhi-gia-to-stafuli/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131613/i-exadlisi-ton-apothematon-pelte-efere-auximeni-zitisi-gia-viomihaniki/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131634/stirigma-timon-sto-vamvaki-dinei-i-istorika-hamili-sodeia-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131622/triadarisan-ta-kala-sklira/
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μέιώςη 9% ςτην νέα 
Παραγώγη ζαΧαρης της έέ

Σημαντικά χαμηλότερη αναμένεται να είναι η 
παραγωγή ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
εμπορική σεζόν 2015/2016, στους 105,2 εκατ. τόνους 
από 115,6 εκατ. τόνους της περασμένης χρονιάς, 
Περισσότερα στο AgroNews.

Τιμές για τον παραγωγό, στα επίπεδα των 4 ευρώ το κιλό χονδρική, προοιωνίζεται η 
φετινή καλλιεργητική σεζόν για την κατεργασμένη ελληνική βρώσιμη ρίγανη, καθώς 
η προσφορά υπολείπεται της ζήτησης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που 
είχαμε μέσα στη χρονιά σε μεγάλα καλλιεργητικά κέντρα της χώρας, τα οποία οδήγησαν 
σε μειωμένες, έως και 50%, στρεμματικές αποδόσεις. Περισσότερα στο AgroNews.

PREMIUM η ριγανη
ςτη μαρόυδα
Η μέση τιμή της κατεργασμένης ρίγανης για βρώση κοστίζει 4 ευρώ το κιλό

Farming report
Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ως οιωνό για την υλοποίηση του πολύκροτου ντηλ μεταξύ Monsanto-Syngenta που θα 
οδηγούσε στη δημιουργία της μεγαλύτερης βιομηχανίας αγροτικών εφοδίων στην ιστορία 
εκλαμβάνουν οι αναλυτές την απόφαση του μεγαλοεπενδυτή Tζον Πόλσον (φωτό επάνω) 
να μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης. Ο γνωστός δισεκατομμυριούχος επενδυτής 
που έγινε διάσημος -και ακόμα πιο πλούσιος- προβλέποντας εγκαίρως τη «φούσκα» της 
αμερικανικής αγοράς ακινήτων, συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να τοποθετείται σε μεγάλες 
εταιρείες που αποτελούν στόχους εξαγοράς. 
Περισσότερα στο AgroNews.

ΠιΕςΕις για ντηλ 
MONSANTO-SYNGENTA

«Αν και είναι ένα ζωτικό στοιχείο για την αγροτική 
οικονομία στην Ελλάδα, η ροή του ελαιολάδου  
επιβραδύνεται καθώς οι αγρότες αρνούνται να το 
αποχωριστούν, εκτός εάν πληρωθούν σε μετρητά». 
Έτσι ξεκινά το άρθρο της εφημερίδας Independent, 
υποστηρίζοντας ότι «οι αγοραστές ελληνικού ελαιόλαδου 
έχουν επηρεαστεί από τη χαμηλή τους εμπιστοσύνη στις 
ελληνικές τράπεζες...» Περισσότερα στο AgroNews.

ΠραΞέις ςτΟ έλαιΟλαδΟ MΟνΟ μέ μέτρητα

Τη θέση της στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού 
οπωροκηπευτικών ενισχύει η Bayer CropScience 
λανσάροντας νέες ποικιλίες καρπουζιού και πεπονιού 
μέσω της ολλανδικής εταιρίας Nunhems. 
 Περισσότερα στο AgroNews.

νέές ΠΟικιλιές ςέ καρΠΟυζι, 
ΠέΠΟνι αΠΟ την BAYER CROPSCIENCE

Στην ελβετική εταιρεία μπήκε ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον
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Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται αυτές τις ημέρες 
να βρίσκονται οι βαμβακοπαραγωγοί, προκειμένου να 
κρατούν την πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού 
–που έκανε ήδη την εμφάνισή του στα περισσότερα 
χωράφια της Κεντρικής και Βόρειας χώρας- σε 
χαμηλούς πληθυσμούς και να «προλάβουν» πιθανή 
έξαρση της επόμενης γενιάς περί τα τέλη Ιουλίου, που 
είναι και η πιο επικίνδυνη για την παραγωγή. 
Περισσότερα στο AgroNews.
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Εξαιρετικά πιθανό θεωρείται το σενάριο να συνεχιστεί και μετά το 2020 η τρέχουσα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική με κάποιες ήσσονος σημασίας μικροαλλαγές στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που θα κινούνται σε μία πιο ασαφή λογική ενισχύσεων 
ως αντίβαρο σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήματος. «Υπάρχει μεταρρυθμιστική 
κόπωση» (reform fatigue) και θεωρείται πιο πιθανό να συνεχιστεί η τρέχουσα πολιτική», 
λέει χαρακτηριστικά ο διακεκριμένος περί τα θέματα αγροτικής οικονομίας καθηγητής 
Άλαν Μάθιους που υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον της ΕΕ είναι στραμμένο στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση σε βάρος της αειφορίας.  Περισσότερα στο AgroNews.

λιγΕς μΕταρρυθμιςΕις 
ςΕ ΕΠόμΕνη καΠ

αντιςτΕκόνται ςτην 
υΦΕςη όι ΕΞαγώγΕς

Έρχεται λιγότερη στήριξη για τον αγροτικό τομέα μετά το 2020, υποστηρίζει  
με νέα του μελέτη ο οικονομολόγος Άλαν Μάθιους

Αυξητικούς ρυθμούς, σε αξία αλλά και σε όγκο συναλλαγών ακολούθησαν οι ελληνικές 
εξαγωγές στην πενταετία 2010-2014, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία 
ταλανιζόταν από έντονα υφεσιακά φαινόμενα, ενώ βρισκόταν σε πλαίσιο αποεπένδυσης 
για τους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
Μελέτη του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών καταγράφει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εξαγωγικό πρότυπο της χώρας, ως προς τη γεωγραφική 
στόχευση όσο και ως προς τη σύνθεση των εξαγόμενων προϊόντων, για όλη την 
πενταετία. Τα στοιχεία της ανάλυσης δείχνουν ότι το 2014 η συνολική αξία των ελληνικών 
εξαγωγών ανήλθε στα 26,9 δις ευρώ, έναντι των 20,67 δις ευρώ το 2010, μεταβολή που 
συνιστά αύξηση σε ποσοστό 30,14%. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Αύξηση 11,9% από το 2010 στο 2014 για τα αγροτικά προϊόντα 

ςέ έΠιφυλακη για τη δέυτέρη γένια 
ΠραςινΟυ ςκΟυλικιΟυ ςτΟ βαμβακι

http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/vamvaki-kai-viomihanika-futa/arthro/131661/se-epifulaki-gia-ti-2i-genia-prasinoskolika/
http://www.agronews.gr/
http://www.agronews.gr/business/meletes/arthro/131728/den-katalavan-ufesi-oi-ellinikes-exagoges/
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Τουλάχιστον 5 λεπτά  το κιλό κοστίζει στους ροδακινοπαραγωγούς συμπύρηνου η 
χρηματοοικονομική αναστάτωση των τελευταίων ημερών. Οι κλειστές τράπεζες έδωσαν 
ακλώνητο άλλοθι στους ιδιώτες μεταποιητές του προϊόντος να κρατήσουν χαμηλά την 
τιμή, αρχίζοντας από τα 25 λεπτά της προηγούμενης χρονιάς και όχι από τα 30 όπως οι 
ίδιοι διαβεβαίωναν πριν από ένα μήνα. Περισσότερα στο AgroNews.

μΕιόν 5 λΕΠτα ςτό 
ςυμΠηρυνό ρόδακινό
Βρήκαν ευκαιρία οι βιομήχανοι για να κόψουν τιμή στο προϊόν

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Green Box Εκδοτική Α.E. 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57,  
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967  
E-Mail: info@agronews.gr 
www.agronews.gr
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Ελένη Δούσκα
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Την κατάσταση στα χέρια τους είναι αναγκασμένοι να πάρουν φέτος οι ελαιοκαλλιεργητές 
στο θέμα της δακοκτονίας, καθώς τα υλικά που παρέχει φέτος το κράτος δεν επαρκούν 
παρά μόνο για ελάχιστους ψεκασμούς, λόγω έλλειψης πιστώσεων. 
 Περισσότερα στο AgroNews.

χώρις ψΕκαςμόυς 
κανΕι Παρτι ό δακός
∆ακοκτονία φέτος στο όριο και από την τσέπη των ίδιων των ελαιοπαραγωγών

Μείγμα πολιτικής για μια άλλη γεωργία που θα αντιπαρέρχεται το βαρύ  πακέτο μέτρων 
της συμφωνίας και θα δίνει ευκαιρίες για σαφή προσανατολισμό των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων προς την πραγματική αγορά με ζητούμενο την ενίσχυση της αλυσίδας 
υπεραξίας, καλούνται να αναζητήσουν το επόμενο διάστημα οι κυβερνώντες σε στενή 
συνεργασία με τους συντελεστές του χώρου.   Περισσότερα στο AgroNews.

τρΕις τυΠόι αγρότών 
και ζώνΕς καλλιΕργΕιών
Το σχέδιο αγροτικής ανασυγκρότησης πριν η φορολογία κλείσει σπίτια 

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/131701/o-lukos-stin-adara-hairetai/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/arthro/131726/pairnoun-protovoulia-oi-idioi-oi-paragogoi-sti-fetini-dakoktonia/
http://www.agronews.gr/
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