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Αύξηση ανταγωνιστικότητες
του αγροδιατροφικού τομέα με ενίσχυση
ομάδων ηγετικών προϊόντων
Αναγκαία μια εθνική πολιτική που θα δίνει έμφαση στη δημιουργία συνεργιών σε όλη την αλυσίδα πρόσθεσηε αξίαε

του Αθανάσιου Σαββάκη, 
προέδρου ιου Συνδέσμου 
Βιομηχανιών ΕδβάδοΞ (ΣΒΕ)

Ο
τομέαε τηε αγροδιατροφήε στην 
Ελλάδα έχει επιδείξει ιδιαίτερη 
ανθεκτικότητα, ειδικά κατά τη δι
άρκεια τηε δεκαετούε κρίσηε, δεκαετία 

κατά την οποία αναδείχθπκε, και μάλιστα 
με εμφατικό τρόπο, η σημασία του για την 
εθνική οικονομία.

Τούτο συνέβη διότι ο κλάδοε είναι ιδι
αίτερα διεθνοποιημένοε και, μάλιστα, με 
σημαντική παρουσία σε μεγάλεε και πολύ 
απαιτητικέε αγορέε χωρών του εξωτερικού. 
Η επαρκήε διασύνδεση του πρωτογενούε 
τομέα με τη μεταποίηση, τα logistics και 
το branding παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. 
Ειδικά για το θέμα τηε προώθησηε των με
ταποιημένων προϊόντων του πρωτογενούε 
τομέα στιε διεθνείε αγορέε, η Ελλάδα δεν 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει ακόμη ένα 
εθνικό brand που θα την υποστηρίξει αρκετά 
στην αύξηση των εξαγωγών τηε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει να 
υπάρξει μία συνεκτική εθνική πολιτική, 
όσον αφορά την ανάπτυξη του αγροδι- 
ατροφικού τομέα, η οποία θα ενταχθεί 
στην εθνική βιομηχανική πολιτική και η 
οποία θα δίνει έμφαση στη δημιουργία συ
νεργιών σε όλη την αλυσίδα πρόσθεσηε 
αξίαε, για την παραγωγή και τη διάθεση 
μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογε- 
νούε τομέα, υψηλήε αξίαε για τον κατανα
λωτή. Ειδικότερα, και με βάση τη λογική

τηε διαφοροποίησηε των προϊόντων που 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, ο ΣΒΕ 
προτείνει την παροχή του κατάλληλου 
περιβάλλοντοε και των κινήτρων για την 
ενίσχυση τηε διεθνούε ανταγωνιστικότη- 
ταε συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων, τα 
οποία κατέχουν ηγετική θέση στη μεταποι
ητική βάση τηε χώραε και έχουν σαφείε 
εξαγωγικέε προοπτικέε. Τέτοιεε «ομάδεε 
ηγετικών προϊόντων» είναι:
• κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά
• γαλακτοκομικά προϊόντα
• τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα
• ζωοτροφέε, φάρμακα, λιπάσματα
• αρτοποιία και ζαχαροπλαστική
• ζυμαρικά
• κρέατοε και πουλερικών
• οινοπνευματώδη ποτά (κρασί, μπύρα, 
ούζο, τσίπουρο)

Η επαρκής διασύνδεση 

του πρωτογενούς τομέα 

με τη μεταποίηση, 

τα logistics και το branding 

παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη

• νωπά και κατεψυγμένα αγροτικά προϊόντα
• εμφιαλωμένο νερό και αναψυκτικά.

Παράλληλα, οι προκλήσειε που αντι
μετωπίζει ο τομέαε ποικίλλουν, με κά- 
ποιεε από τιε σημαντικότερεε να είναι τα 
προβλήματα προσαρμογήε που αντιμε
τωπίζουν η βιομηχανία και η μεταποίηση, 
λόγου χάρη, από τα όσα προβλέπονται 
στο Green Deal, αλλά και λόγω των 
διάφορων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. 
Γϊα παράδειγμα, ο στόχοε «From farm to 
fork», το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση 
λιπασμάτων κατά 50% και τιε βιολογικέε 
καλλιέργειεε.

Εν κατακλείδι, τα περιθώρια ανάπτυξηε 
του κλάδου είναι σημαντικά, αλλά απαι
τείται μία στρατηγική προσέγγιση, γι' αυτό 
είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ του 
υπουργείου Ανάπτυξηε και Επενδύσεων 
και του υπουργείου Αγροτικήε Ανάπτυξηε 
και Τροφίμων. Επιπλέον, η αξιοποίηση 
των εισερχόμενων πόρων από το Ταμείο 
Ανάκαμψηε παρουσιάζει πολλέε ευκαιρί- 
εε, ειδικά όσον αφορά τη συμβολαιακή 
γεωργία και την ανάπτυξη clusters και 
σχετικών οικοσυστημάτων.

Βεβαίωε, για να μεγιστοποιηθεί η αξία 
όλων των δράσεων που θα αναληφθούν 
απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση και 
κατάρτιση του αγροτικού δυναμικού τηε 
χώραε, ούτωε ώστε αυτό να μπορεί να 
ανταποκριθεί με επάρκεια στιε προκλή- 
σειε που απορρέουν από το τόσο ρευστό 
περιβάλλον δραστηριοποίησηε των κάθε 
είδουε επιχειρήσεων.


