
Μ όλις μία ανάσα 
πριν από την 
έναρξη εφαρμο-
γής της μεταρ-
ρ υ θ μ ι σ μ έ ν η ς 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) τον Ιανουάριο του 2023 
και η καταγραφή του σημείου 
εκκίνησης της χώρας μας σε 
σχέση με τους φιλόδοξους στό-
χους που τίθενται για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο είναι, στις 
περισσότερες των περιπτώσε-
ων, ανησυχητική. 

Στην εποχή των μεγάλων 
προκλήσεων αλλά και ευκαιρι-
ών που ανοίγεται μπροστά μας, 
όπου οι γεωπολιτικές αναταρά-
ξεις και η αστάθεια των αγορών 
απαιτούν υψηλή ανθεκτικότη-
τα, ενώ η πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση αποτελούν το στοί-
χημα αλλά και την εγγύηση για 
τη βιωσιμότητα του αγροτικού 
τομέα, ορθά λέγεται ότι οι νέοι 
αγρότες είναι εκείνοι που μπο-
ρούν και πρέπει να πάρουν τα 
ηνία της αλλαγής. 

Ποιοι νέοι αγρότες όμως; 
Δυστυχώς, αν και o στόχος 

της ανανέωσης των γενεών 
υποστηρίζεται από την ΚΑΠ 
από την εποχή της Ατζέντας 
2000, τα στοιχεία σε σχέση με 
την είσοδο νέων στο αγροτικό 
επάγγελμα είναι περισσότερο 
από απογοητευτικά τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) όσο και 
στην Ελλάδα. Η αρνητική αυτή 
τάση αποτελεί μέρος ενός ευρύ-
τερου προβλήματος που αφορά 
τη συνεχή μείωση του εργατι-
κού δυναμικού της ελληνικής 
γεωργίας, η οποία, σύμφωνα με 
πρόσφατες εκτιμήσεις (στοιχεία 
Eurostat, Agricultural labour 
force statistics, 14/1/2022), κα-
ταγράφει πτώση της τάξεως του 
10%, αισθητά μεγαλύτερη από 
το μέσο όρο στην Ε.Ε.-27 (-6,4%). 

Κρισιμότερες ωστόσο θεω-
ρούνται οι εξελίξεις στην ηλικι-
ακή διάρθρωση των αγροτών, 
με τη Ελλάδα να καταγράφει, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, ένα από τα 
χαμηλότερα ποσοστά νέων γε-
ωργών (3,7%) το 2016 επί του συ-
νολικού αριθμού διαχειριστών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Επιπλέον, όπως αποτυπώνεται 
στο γράφημα, στο διάστημα 
της πενταετίας 2016-2020 η 
απώλεια θέσεων εργασίας στον 
αγροτικό τομέα σε σύγκριση με 

τον μέσο όρο της προηγούμενης 
πενταετίας 2011-15 (-33 χιλ. άτο-
μα), στη συντριπτική της πλει-
οψηφία προέρχεται από τις νε-
ότερες κλάσεις ηλικίας (έως 44 
ετών), ενώ αντίθετα στην κλάση 
ηλικίας των 65 ετών και άνω κα-
ταγράφεται αύξηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 
την περίοδο 2013-2017, η Ελλάδα 
κατέγραψε το υψηλότερο πο-
σοστό ανεργίας στις αγροτικές 
περιοχές (πάνω από το 1/5 του 
ενεργού πληθυσμού), ενώ το πο-
σοστό ανεργίας είναι πολύ υψη-
λότερο (> 45%) για τον ενεργό 
πληθυσμό των νέων (15-24 ετών).

Πού οφείλονται αυτές οι ανη-
συχητικές τάσεις και, κυρίως, 
πώς μπορούμε να τις αναστρέ-
ψουμε;
1ον πρόσβαση σε γη: αποτε-
λεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, το 
οποίο συνδέεται με δυσκαμψίες 
στην κατανομή των άμεσων ενι-
σχύσεων, όσο και με ελλείψεις/
κενά σε επίπεδο εθνικής νομο-
θεσίας για τα δικαιώματα ιδιο-
κτησίας.
2ον πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση: σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, 27% του συνόλου των αι-
τήσεων που υποβάλλονται από 

νέους αγρότες στην Ε.Ε. απορ-
ρίπτονται από τις τράπεζες, σε 
σύγκριση με ένα πολύ χαμηλό-
τερο ποσοστό απόρριψης (9%) 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
αγρότες. 
3ον πρόσβαση σε γνώση: το 
2016, ο αριθμός των νέων δι-
αχειριστών γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων κάτω των 35 ετών 
που είχαν λάβει βασική ή πλήρη 
εκπαίδευση ήταν μόλις 24% στη 
χώρα μας, ενώ διαθέτουμε ένα 
από τα πιο αδύναμα και κατα-
κερματισμένα Συστήματα Γε-
ωργικής Γνώσης και Καινοτομίας 
στην Ε.Ε.

Η ΚΑΠ ανέκαθεν αποτελού-
σε, και θα εξακολουθεί να αποτε-
λεί, μία πολύτιμη εργαλειοθήκη 
στήριξης των νέων αγροτών από 
το 2023 και έπειτα. Ωστόσο, η 
υποστήριξή τους δεν θα πρέπει 
να εξαντλείται στα στοχευμένα 
μέτρα, αλλά και στην προτυπο-
ποίηση των νέων αγροτών στα 
υπόλοιπα. Χρειάζεται, επιπλέον, 
μεγαλύτερη έμφαση σε γνώση/
καινοτομία (μόλις 4% του εθνι-
κού Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2023-2027) καθώς 
και ένα διακριτό χρηματοοικο-
νομικό εργαλείο ώστε να αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα της 

πρόσβασης των νέων αγροτών 
σε τραπεζικό δανεισμό. 

Η εφαρμογή της ΚΑΠ στη 
χώρα μας διαχρονικά χωλαίνει, 
μεταξύ άλλων,  σε σημαντικές 
καθυστερήσεις στην προκή-
ρυξη αμιγώς εμπροσθοβαρών 
μέτρων, όπως εκείνα που σχε-
τίζονται με τη γνώση και την 
καινοτομία, στην αντιμετώπι-
ση αναπτυξιακού χαρακτήρα 
μέτρων με επιδοματική λογική 
καθώς και στην έλλειψη συνε-
κτικότητας με  μία ανύπαρκτη, 
επί της ουσίας, εθνική στρατηγι-
κή για τον αγροτικό τομέα καθώς 
και για άλλους συναφείς τομείς 
(π.χ. διαχείριση/χρήσεις γης, την 
παροχή φορολογικών/ασφαλι-
στικών κινήτρων κ.ά.)

Εάν προσβλέπουμε σε μία ακ-
μάζουσα ελληνική ύπαιθρο και 
επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε 
την ενισχυμένη δυνατότητα των 
νέων αγροτών να προσφέρουν 
καινοτόμες ιδέες και να εργα-
στούν αποτελεσματικότερα 
με τις ψηφιακές τεχνολογίες, 
οι οποίες αποτελούν εγγύηση 
βιωσιμότητας απέναντι στις με-
γάλες προκλήσεις της εποχής, 
η αντιμετώπιση των παραπάνω 
ζητημάτων αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση. 

Της ΕΛΛΗΣ ΤΣΙΦΟΡΟΥ, 
διευθύνουσας συμβούλου 

της GΑΙΑ EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Νέα ΚΑΠ χωρίς νέους αγρότες; 

Χρειάζεται, 
µεγαλύτερη έµφαση 
σε γνώση/
καινοτοµία καθώς 
και ένα διακριτό 
χρηµατο οικονοµικό 
εργαλείο ώστε 
να αντιµετωπιστεί 
το πρόβληµα 
της πρόσβασης των 
νέων αγροτών σε 
τραπεζικό δανεισµό


