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                                                 Μαδρίτη, 16.11.2018  

                                                  

    

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ «FEEDING THE WORLD 2018», 

«ΟΙ ΝΕΟΙ ΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Μαδρίτης, Μαδρίτη, 14.11.2018  

 

Στις 14 Νοεμβρίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την οποία 

διοργάνωσε το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και η ισπανική τράπεζα Sabadell με 

τίτλο «Feeding the World 2018» ή «Οι νέοι ως το κλειδί στο μέλλον του αγροτικού τομέα». 

 

Το εν λόγω Συνέδριο λαμβάνει χώρα για τρίτη συνεχή χρονιά, έχοντας ξεκινήσει ήδη από το 

2015. Στόχος της ημερίδας ήταν η πληροφόρηση του κοινού αναφορικά με ζητήματα του 

αγροτικού τομέα και της γεωργίας, τα οποία απασχολούν την ισπανική κυβέρνηση σε ετήσια 

βάση, όπως επίσης και οι ενέργειες για τη κινητοποίηση των νέων ανθρώπων με σκοπό την 

ενεργή ενασχόλησή τους στους τομείς αυτούς. Τονίστηκε ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν 

το κλειδί στην ενίσχυση της γεωργίας. 

 
Συγκεκριμένα, οι ομιλητές έκαναν μνεία στους νέους ανθρώπους και στην ανάγκη να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά με σκοπό να επιστρέψουν δυναμικά στον 

αγροτικό τομέα, ο οποίος παρουσιάζει έλλειψη από την παρουσία νέων ατόμων, γεγονός που 

αποτελεί απειλή για την ισπανική γεωργία. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι οι άνθρωποι της 

υπαίθρου είναι εκείνοι, οι οποίοι εξασφαλίζουν την επάρκεια τροφίμων και για αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να υπάρχουν εξίσου καλές εγκαταστάσεις τόσο στις πόλεις όσο και στις 

επαρχίες. Άλλωστε, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αγροτική πολιτική δεν μπορεί να 

επιτευχθεί στις πόλεις παρά μονάχα στην αγροτική ύπαιθρο και για αυτό θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προτεραιότητα στις περιοχές αυτές και στην ανάπτυξή τους, όπως συμβαίνει 

παρόμοια σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία. 

Ο κ. Φερνάντο Μολινέρο Ερνάντο, πανεπιστημιακός εμπειρογνώμονας στην ανάλυση 

τοπικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Βαλιαδολίδ, παρουσίασε στοιχεία που αφορούν 

τον αγροτικό τομέα της Ισπανίας και μίλησε για τις απειλές και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για τους νέους στον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι σύμφωνα με 

στοιχεία από το 2001 έως και το 2011, χώρες όπως η Γαλλία τείνουν να γίνονται περισσότερο 

αγροτικές, εν αντιθέσει με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η 

Ελλάδα, οι οποίες συνδυαστικά με το δημογραφικό πρόβλημα που παρουσιάζουν, έχουν 

έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελούμενο από νέα άτομα.  
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Ο ομιλητής επεσήμανε ακόμη ότι οι βασικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα στα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ηπείρου ξεκίνησαν ήδη από το 1800, ενώ αντίθετα στο ισπανικό κράτος μόλις 

το 1959, γεγονός που μαρτυρεί την έντονη καθυστέρηση στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό 

του ισπανικού αγροτικού τομέα. Συγκεκριμένα, το 1959 σημειώθηκε εκσυγχρονισμός της 

οικονομίας και μαζική απομάκρυνση από την ύπαιθρο. Από το 1973 έως και το 1975, λόγω 

της πετρελαϊκής κρίσης υπήρξε έντονη στασιμότητα στη γεωργία. Στην Ευρώπη ήδη από το 

1990 μπορούμε να μιλήσουμε για αναβίωση της υπαίθρου. 

Εν συνεχεία, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2009, η Βόρεια Ισπανία 

τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερες εκσυγχρονισμένες μεθόδους από τις υπόλοιπες 

περιοχές της χώρας. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοχετεύθηκαν το 2017 στον αγροτικό τομέα 

6.679.148.459,3 ευρώ, εκ των οποίων 15.447.209,77 προορίζονταν για την ενίσχυση των 

νέων αγροτών. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η μέση ηλικία των ατόμων που 

ενασχολούνται με την γεωργία είναι 56,99 χρονών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 

έτη υφίσταται έντονη τάση για αγροτική αποικοδόμηση και αστική αγροτοποίηση. Με άλλα 

λόγια, μέσα στο 2018 καταγράφηκαν 471.380 αγρότες που δραστηριοποιούνταν σε ισπανικές 

πόλεις και όχι στην ύπαιθρο. 

Ο ομιλητής συμπεριέλαβε στα καταληκτικά του συμπεράσματα ότι το έντονο κύμα 

μετανάστευσης των τελευταίων ετών έχει συνεισφέρει στην αναζωογόνηση της ισπανικής 

γεωργίας. Επιπλέον, η οικολογική γεωργία και εκείνη, η οποία εφαρμόζει νέες μεθόδους, 

κατακτά όλο και περισσότερο ζωτικό χώρο, ειδικότερα στους τομείς παραγωγής λαχανικών, 

φρούτων, ελαιολάδου και οίνου. Ωστόσο, υπάρχει έντονη έλλειψη κεφαλαίων προερχόμενα 

από επενδύσεις, οι οποίες είναι ικανές να αναμορφώσουν την αγροτική βιομηχανία. Η 

γεωργία στην Ισπανία χρειάζεται να προβεί σε περισσότερα βήματα εκσυγχρονισμού και 

σίγουρα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να προσφέρονται οι ίδιες 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις τόσο στους κατοίκους των πόλεων όσο και της υπαίθρου, με 

σκοπό να ενισχυθεί το κίνητρό τους. 

Στη συνέχεια, ο κ. Άντριες Βίσερ, συντονιστής της ομάδας έρευνας Αγροτικές – Αστικές 

σχέσεις του Πανεπιστημίου Βαγκένιγκεν της Ολλανδίας έκανε αναφορά στην ευρωπαϊκή 

γεωργία και στον αντίκτυπο που θα έχουν σε αυτή η καινοτομία και η αγροτική 

αναζωογόνηση. Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες φάρμας στην Ισπανία έχουν μειωθεί κατά 17% μέσα 

στα τελευταία δέκα χρόνια και, συγκεκριμένα, κάθε μέρα σημειώνεται μείωση κατά 50 

φάρμες, που αντιστοιχούν σε 650 στρέμματα αγροτικής γης. Όσον αναφορά τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί αγρότες στη συνέχιση της λειτουργίας οικογενειακών 

φαρμών, αποτυπώθηκε η δυσκολία πρόσβασης σε ποσά προερχόμενα από μεγάλες 

επενδύσεις, δηλαδή η έλλειψη κεφαλαίων. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη δυσκολία  ως προς την 

επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών στη δομή των οικογενειακών φαρμών, ενώ η συναισθηματική 

σύνδεση και η συνέχιση της παράδοσης που συνδέεται με τις φάρμες έχει μειωθεί.  
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Ο ίδιος ομιλητής ανέλυσε το σχέδιο NEWBIE, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη και τη 

διάδοση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των νέων μοντέλων 

εισόδου στον αγροτικό τομέα. Το δίκτυο NEWBIE προσφέρει μία μοναδική πλατφόρμα, 

συγκεντρώνοντας νέους συμμετέχοντες, διάδοχους, συμβούλους, ερευνητές, σημαντικούς 

περιφερειακούς και εθνικούς φορείς και σχετικούς ενδιαφερόμενους σε εθνικά δίκτυα. Οι 

νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα μπορούν να στελεχώσουν θέσεις στον αγροτικό τομέα 

σε απομακρυσμένες περιοχές, εμπλουτίζοντας τον με νέα προσόντα και εισροή κεφαλαίων. 

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αυτούς τους νεοεισερχόμενους είναι ελλειπή. 

Τα ήδη όμως υπάρχοντα αποκαλύπτουν ότι έχουν εισέλθει περισσότεροι νέοι άνθρωποι στον 

αγροτικό τομέα, λειτουργούν περισσότερες μικρότερες φάρμες, έχει αυξηθεί ο αριθμός των 

γυναικών που δουλεύουν στη γεωργία, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ακόμη πολύ 

λιγότερες αναλογικά με τους άντρες και τέλος οι αγρότες έχουν εντάξει στην αγροτική 

παραγωγή περισσότερες εκσυγχρονισμένες μεθόδους.  

Οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να φέρουν ιδιαίτερα προσόντα, όπως 

είναι ο επαγγελματισμός, η δυνατότητα συνεργασίας και η εφαρμογή στρατηγικού 

μάνατζμεντ. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγουν νέες τεχνικές και γνώσεις 

στον τομέα, να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να δημιουργήσουν βιώσιμα 

συστήματα στις φάρμες τους, να συμπεριλάβουν επιτυχημένα τον τεχνολογικό παράγοντα 

στην παραγωγική διαδικασία, να ενισχύσουν τους δεσμούς ανάμεσα στο περιβάλλον της 

φάρμας και της τοπικής κοινότητας, καθώς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την τοπική 

οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  

Τα εμπόδια που προκύπτουν για τους νεοεισερχόμενους είναι απόκτηση της γης, η 

πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια και πληροφορίες και η δυσκολία εισχώρησης στην αγορά. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ο γεωγραφικός παράγοντας μπορεί να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο. Ένας τρόπος να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια είναι η διαφοροποίηση των 

αγροτικών προϊόντων και η στήριξη των νεοεισερχόμενων αγροτών και των νεοφυών 

επιχειρήσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ο ομιλητής έκλεισε την ομιλία κάνοντας μνεία σε 

ένα επιτυχημένο αγροτικό σχέδιο, με την ονομασία Geertjeshoeve που λαμβάνει χώρα στην 

Ολλανδία, το οποίο συμπεριλαμβάνει μια φάρμα αιγοπροβάτων, την παραγωγή τυριού, 

καθώς και την ύπαρξη καταστημάτων και εστιατορίου, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσει 

μία σύνδεση ανάμεσα στους επισκέπτες και την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων.  

Στην ημερίδα επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτικών ισπανικών επιχειρήσεων με σκοπό 

να επιδείξουν επιτυχημένα παραδείγματα στον τομέα της ισπανικής γεωργίας: όπως ο κ. 

Μάνουελ Μοράτσο, γενικός διευθυντής της εταιρείας Huercasa, μία διευρυνόμενη ομάδα 

εταιρειών που συμμετέχει στη δημιουργία φυτικών προϊόντων έτοιμων προς κατανάλωση 

από τα πρώτα στάδια καλλιέργειας έως τη στιγμή που τα προϊόντα φθάνουν στο σημείο 

πώλησής τους, καθώς και η κα Ιζαμπέλ Βίσενς, επικεφαλής της ισπανικής εταιρείας 
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Agromallorca, εταιρεία φρούτων και λαχανικών που εδρεύει στις Βαλεαρίδες Νήσους, ήδη 

από το  1954. 

Επιπροσθέτως, στην ημερίδα έλαβε τον λόγο ο κ. Χοσέ Λουίς Μολίνα, πρόεδρος της 

ισπανικής εταιρείας Hispatec που παρέχει λύσεις στο τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, 

συνδυαστικά με τον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Ο ομιλητής υπογράμμισε τη 

σημασία της εφαρμογής της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα και ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση 

αποτελεί κλειδί στην εξέλιξη της γεωργίας. Επιπλέον, τόνισε ότι η συνδεσιμότητα συνιστά 

απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινότητα των αγροτών, αλλά και στην ανάπτυξη της 

καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας.  

Τέλος, την ημερίδα έκλεισε με τον λόγο του ο Ισπανός Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και 

Τροφίμων, κ. Λουίς Πλάνας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και πρέπει να συνεχίσει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Όπως τονίστηκε, οι 

προτεραιότητες της ισπανικής αγροτικής πολιτικής είναι τέσσερεις: πρώτον, η ενεργή 

συμμετοχή των γυναικών και των νέων στη γεωργική πολιτική, δεύτερον η παροχή βοήθειας 

προς τις οικογένειες των γεωργών, η συνεργασία με άλλα κράτη όπως η Δανία ή η Ολλανδία 

και τέταρτον ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, με την βοήθεια του διαδικτύου, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων.  

Καταληκτικά, η Ελλάδα, η οποία αποτελεί κατά βάση αγροτική χώρα, θα μπορούσε να 

παραδειγματιστεί από την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας της 

Ισπανίας και να προσπαθήσει να εντάξει τον τεχνολογικό παράγοντα σε αυτή. Η δυναμική 

προώθηση επίσης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και των ελληνικών επιχειρήσεων 

γεωργίας καθίσταται αναγκαία και ένα μέρος της θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 

αντίστοιχων ενημερωτικών ημερίδων. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο οι πολίτες να αντιληφθούν ότι 

κάθε φορά που καταναλώνουν αγροτικά προϊόντα προερχόμενα από την εγχώρια παραγωγή 

συνεισφέρουν στην διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και στην τόνωση της γεωργίας.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

 


