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αφιέρωμα

ΣυνένΤέυξη ΣΤον Νίκο Φίλίππίδη 

Ε ίναι πραγματικά δύ-
σκολο να εξηγήσει κα-
νείς γιατί σε μια οικο-
νομία που έχει ανάγκη 
από επενδύσεις, τα 6 

δισ. ευρώ του προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν», επιση-
μαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας συμβού-
λων Proactive, Νίκος Μπουνάκης. 
Ο ίδιος προσθέτει ότι δεν έχουμε 
χρόνο για χάσιμο, πρέπει να επιτα-
χυνθούν οι διαδικασίες προκήρυξης 
των δράσεων του προγράμματος, 
αφού προηγηθεί έγκαιρη ενημέρω-
ση των παραγωγών προκειμένου να 
προετοιμάσουν τα επενδυτικά τους 
σχέδια. Σε σχέση με τα πρόσφατα 
προβλήματα της προκήρυξης για τα 
βιολογικά, παρατηρεί ότι η ηγεσία 
του υπουργείου έπεσε θύμα ενός 
μείγματος άγνοιας, ιδεοληψίας και 
πελατειακής αντίληψης για τη δια-
χείριση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων, ενώ περιγράφει με μελανά 
χρώματα τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος των πιστοποιήσε-
ων και των συμβουλών από την οι-
κονομική κρίση και την κατάσταση 
του τραπεζικού συστήματος.

Ερ.: Πρακτικά, ποιο είναι το 
όφελος (οικονομικό ή άλλο) για 
ένα προϊόν από την πιστοποίη-
ση ως προς την προστιθέμενη 
αξία; Έχετε υπολογίσει τι κερδί-
ζει ένας παραγωγός πιστοποιη-
μένου προϊόντος;
Απ.: Πριν απαντήσουμε σ’ αυτή 

την ερώτηση θα ήταν χρήσιμο να 
εξηγήσουμε τι σημαίνει «πιστοποί-
ηση», γιατί έχω την εντύπωση ότι 
πολλοί από τους αναγνώστες μας 
δεν γνωρίζουν τον σχετικό όρο. 
Με τον όρο «Πιστοποίηση στον 
Αγρο-διατροφικό τομέα» εννοούμε 
ότι η παραγωγική διαδικασία, η με-
ταποίηση, η αποθήκευση και η με-
ταφορά τροφίμων γίνονται σύμφω-
να με κώδικες ορθής γεωργικής και 
βιομηχανικής πρακτικής και διεθνή 
πρότυπα. 

Επίσης όλη αυτή η διαδικασία αξι-
ολογείται και ελέγχεται από ανεξάρ-
τητους φορείς. Για να είμαστε βέβαια 
ακριβείς, θα έπρεπε να συζητάμε για 
τα οφέλη από την εφαρμογή συστη-
μάτων ποιότητας στην παραγωγική 
διαδικασία. Αλλά για την οικονομία 
της συζήτησης ας χρησιμοποιήσου-
με τον όρο «Πιστοποίηση». Τα οφέ-
λη είναι πολλά. Από τη μία πλευρά 
εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός 
της παραγωγικής διαδικασίας, η 
χρήση δηλαδή μόνο των απαραίτη-
των εισροών (Φυτοφάρμακα, Λιπά-

Δύσκολο να εξηγηθεί 
η καθυστέρηση στις 
προκηρύξεις
«Στο υπουργείο πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν βρισκόμαστε σε μια 
“κανονική περίοδο”», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Proactive, Νίκος Μπουνάκης, για τις καθυστερήσεις στα προγράμματα

και από τους μεταποιητές προς το 
λιανεμπόριο. 

Ερ.: Οι αγρότες διαμαρτύρονται 
για τις μεγάλες καθυστερήσεις 
στις προκηρύξεις των προγραμ-
μάτων. Πόσο μεγάλο είναι το 
πρόβλημα και πώς επηρεάζει 
την αγροτική οικονομία;

Απ.: Είναι πραγματικά δύσκο-
λο να εξηγήσει κανείς γιατί σε μια 
οικονομία που έχει ανάγκη από 
επενδύσεις, τα 6 δισ. ευρώ του προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 δεν μπορούν να αξιο-
ποιηθούν. Το πρόβλημα είναι μεγά-
λο, γιατί η αγροτική οικονομία έχει 
ανάγκη αυτή τη χρηματοδότηση, 
για να μπορέσει να εκσυγχρονιστεί 
και να ανταποκριθεί στις ολοένα 
και αυξανόμενες πιέσεις του διε-
θνούς ανταγωνισμού. Οι αγρότες 
περιμένουν τις χρηματοδοτήσεις 
προκειμένου να αγοράσουν εξοπλι-
σμό, να δημιουργήσουν μικρά συ-
σκευαστήρια, να προχωρήσουν σε 
αλλαγή καλλιεργειών και επέκταση 
των επιχειρηματικών τους δραστη-
ριοτήτων.  Οι επενδύσεις αυτές θα 
βοηθήσουν συνολικά την ανάπτυ-
ξη της ελληνικής περιφέρειας αλλά 
και την ελληνική οικονομία, θα 
δώσουν νέες σταθερές θέσεις ερ-
γασίας και περαιτέρω ώθηση στις 
εξαγωγές μας. Είναι ανάγκη, νομί-
ζω, και οι υπεύθυνοι στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να συνειδη-
τοποιήσουν ότι δεν βρισκόμαστε 
σε μια «κανονική περίοδο», δεν 
έχουμε χρόνο για χάσιμο, πρέπει 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
προκήρυξης των δράσεων του προ-
γράμματος, αφού προηγηθεί έγκαι-
ρη ενημέρωση των παραγωγών 

σματα, Νερό, Εξοπλισμός, Εργασία 
κ.λπ.), γεγονός που σημαίνει ότι 
έχουμε μείωση του κόστους παρα-
γωγής, προστασία του περιβάλλο-
ντος, ασφαλέστερα και ποιοτικότε-
ρα προϊόντα. Από την άλλη μεριά, 
τα πιστοποιημένα προϊόντα έχουν 
προτεραιότητα στις διεθνείς αγορές. 
Ή, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι 
δυνατή η εξαγωγή τροφίμων στις 
ανεπτυγμένες αγορές χωρίς ισχυ-

ρές πιστοποιήσεις. Εδώ νομίζω ότι 
είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι 
ο καταναλωτής δεν γνωρίζει αν το 
προϊόν που αγοράζει είναι πιστο-
ποιημένο ή όχι, κάτι που θεωρώ 
μειονέκτημα του συστήματος. Η 
πιστοποίηση απαιτείται από τις με-
γάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συ-
ζητάμε δηλαδή για συστήματα B2B, 
άρα η υπεραξία χτίζεται από τους 
παραγωγούς προς τους μεταποιητές 
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προκειμένου να προετοιμάσουν τα 
επενδυτικά τους σχέδια.

Ερ.: Ειδικά στα βιολογικά, ποια 
είναι η κατάσταση στην Ελλά-
δα, πόσο ασφαλής μπορεί να 
αισθάνεται ο Έλληνας κατανα-
λωτής και γιατί ένας αγρότης 
να επιλέξει τα βιολογικά και όχι 
τις συμβατικές πιστοποιημένες 
καλλιέργειες;

Απ.: Η βιολογική καλλιέργεια εί-
ναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια, απαι-
τεί ειδικές γνώσεις και μεράκι, τόσο 
από τους γεωργούς όσο και από 
τους γεωτεχνικούς που τους υπο-
στηρίζουν. Δυστυχώς, οι μικρές, 
κατακερματισμένες εκτάσεις που 
κυριαρχούν στην ελληνική αγρο-
τική πραγματικότητα δεν ευνοούν 
την ανάπτυξη της βιολογικής καλ-
λιέργειας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον από τους παρα-
γωγούς για τη βιολογική γεωργία 
και κτηνοτροφία, γιατί οι τιμές των 
βιολογικών τροφίμων είναι καλύτε-
ρες και η ζήτηση μεγάλη. 

Φέτος, π.χ., ο παραγωγός βιο-
λογικού ελαιολάδου στην Κρήτη 
πληρώθηκε 1-1,5 ευρώ ακριβότερα 
το βιολογικό ελαιόλαδο από ό,τι το 
συμβατικό. Ο Έλληνας καταναλω-
τής μπορεί να αισθάνεται ασφαλής 
τόσο για τα βιολογικά όσο και για 
τα συμβατικά πιστοποιημένα προ-
ϊόντα, γιατί –πλην μικρών εξαιρέ-
σεων– αφενός οι παραγωγοί έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι είναι προς 
το συμφέρον τους να παράγουν 
ασφαλή προϊόντα και αφετέρου το 
σύστημα έλεγχου έχει γίνει πολύ 
αυστηρό και δεν επιτρέπει αποκλί-
σεις. Σε πρόσφατους ελέγχους της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφά-
λεια των Τροφίμων (EFSA) βρέθηκε 
ότι τα ελληνικά τρόφιμα είναι από 
τα ασφαλέστερα στην Ευρώπη. 
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα 
πρέπει να εφησυχάζουμε. Οι κα-
ταναλωτές απαιτούν ασφαλέστερα 
τρόφιμα, γεγονός που σημαίνει ότι 
η ασφάλεια και η ποιότητα αποτε-
λούν συγκριτικό πλεονέκτημα, κάτι 
που η ελληνική αγροτική οικονομία 
μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευ-
τεί. 

Ερ.: Πώς σχολιάζετε την αλλαγή 
στάσης του υπουργείου σχετικά 
με το περιεχόμενο της προκήρυ-
ξης για τα βιολογικά;

Απ.: Η προκήρυξη του μέτρου για 
την ενίσχυση της βιολογικής γεωρ-
γίας δυστυχώς οδηγήθηκε σε απο-
τυχία, βάζοντας σε περιπέτεια τους 
χιλιάδες παραγωγούς που υπέβα-
λαν αίτηση και καθυστερώντας την 

Ερ.: Πώς βλέπετε την ελληνική αγροτική οικονομία; Έχει μέλλον;
Απ.: Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι ένας τομέας με μεγάλες ευκαιρίες 

ανάπτυξης. Σύμφωνα με εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, η ζήτηση για τα αγροτικά 
προϊόντα αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2050, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού 
αλλά και των αλλαγών στα διατροφικά πρότυπα. Για να μπορέσει η αγροτική οικονομία της 
χώρας μας να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο από μια όλο και διευρυνόμενη παγκόσμια 
αγορά, είναι απαραίτητο:

• Να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. 

• Να προσανατολιστεί το παραγωγικό μοντέλο στα προϊόντα με διεθνή ζήτηση.

• Να συσταθούν εμπορικά σχήματα, με δυνατότητα διείσδυσης στις διεθνείς αγορές.

• Να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της αγροτικής 
οικονομίας μέσω ειδικού ταμείου.

• Να συνδεθεί η έρευνα με την παραγωγική 
διαδικασία.

• Να ενισχυθεί η τεχνική υποστήριξης των 
παραγωγών.

• Να μειωθούν η φορολογία και το κόστος 
παραγωγής.

Πώς θα αυξήσει μερίδια η αγροτική οικονομία

Ερ.: Πόσο έχουν επηρεάσει τον 
κλάδο των γεωργικών συμβου-
λών και πιστοποιήσεων όπου 
δραστηριοποιείστε η οικονομι-
κή κρίση, η υπερφορολόγηση 
και η έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά;
Απ.: Η οικονομική κρίση δεν έχει 

αφήσει αλώβητο κανέναν κλάδο 
της οικονομίας. Στη δική μας δου-
λειά, εκτός από τις καθυστερήσεις 
στην προκήρυξη και στην αξιολό-
γηση των προγραμμάτων και την 
άσκοπη γραφειοκρατία, έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα 
της χρηματοδότησης των επιχει-
ρήσεων από το τραπεζικό σύστημα 
που, όπως γνωρίζετε, είναι προβλη-
ματική. Τη δουλειά μας επίσης επη-
ρεάζει η αβεβαιότητα που δημιούρ-
γησε το προηγούμενο διάστημα η 
ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
με τους εταίρους για τη συνέχιση 
της χρηματοδότησης της ελληνικής 
οικονομίας. Αν στα παραπάνω προ-
σθέσουμε και την υπερφορολόγηση, 
η οποία εκτός από την έλλειψη ρευ-
στότητας δημιουργεί και αναπτυ-
ξιακό αντικίνητρο, καταλαβαίνετε 
ότι η δουλειά μας γίνεται ακόμα 
δυσκολότερη. Παρ’ όλα αυτά, κ. Φι-
λιππίδη, υπάρχει ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό 
τομέα. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα 
αξιοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι 

που σήμερα λιμνάζουν. 

Ερ.: Ζείτε και εργάζεστε στην 
Κρήτη, σε μια κατεξοχήν αγρο-
τική περιοχή, οι παραγωγοί της 
οποίας είναι πολύ μπροστά σε 
θέματα που συνδέονται με την 
ποιότητα. Ποια είναι η κατάστα-
ση και τα προβλήματα των αγρο-
τών στην Κρήτη;

Απ.: Η αγροτική οικονομία της 
Κρήτης είναι εκ των πραγμάτων 
εξωστρεφής εξαγωγική οικονο-
μία. Γι’ αυτό η Κρήτη ήταν από 
τις πρώτες περιφέρειες της χώρας 
όπου αναπτύχθηκαν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και οι πι-
στοποιήσεις. Αυτό με τη σειρά του 
συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μια 
κουλτούρα ποιότητας τόσο στους 
παραγωγούς όσο και στους μετα-
ποιητές εξαγωγείς αγροτικών προϊ-
όντων που βοήθησε την ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα. Παρ’ όλα αυτά, 
χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά, 
τόσο στο επίπεδο της βελτίωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας όσο 
και στο επίπεδο της προβολής και 
της προώθησης προϊόντων και της 
δημιουργίας ισχυρών brand. Στόχος 
η σύνδεση  της ποιότητας και της 
ασφάλειας  με την τοπικότητα, προ-
κειμένου να δημιουργηθεί διαφορο-
ποίηση και να προστεθεί υπεραξία 
στο κρητικό προϊόν. 

Είναι δύσκολο να 
εξηγήσει κανείς γιατί 
σε μια οικονομία 
που έχει ανάγκη 
από επενδύσεις, 
τα 6 δισ. ευρώ του 
προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν

ανάπτυξη της βιολογικής γεωργί-
ας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς, η 
ηγεσία του υπουργείου έπεσε θύμα 
ενός μείγματος άγνοιας, ιδεοληψί-
ας και πελατειακής αντίληψης για 
τη διαχείριση των κοινοτικών και 
εθνικών πόρων. Ελπίζω το κόστος 
από την αποτυχία της προκήρυξης 
να φανεί χρήσιμο ούτως ώστε να 
σταματήσουν οι πειραματισμοί και 
οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες 
στην προκήρυξη των επόμενων μέ-
τρων του προγράμματος. 
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Χοιροτροφία: 
περιμένοντας 

τα σχέδια 
βελτίωσης

Μπαίνουν 
επενδυτές 
σε τυροκομία 
και κηπευτικά

ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ ,  ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ,  ΤΗΝ ΑΛΙΕ ΙΑ

Παρέμβαση του επιτρόπου 
Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης Phil Hogan 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 8

Γίνε αγρότης 
για μία
 ημέρα 

ΡεπΟΡτΑζ

Σελ. 48

Παγκόσμια υπερδύναμη 
χωρίς αντίκρισμα στους 

παραγωγούς

κΑΡπΟυζι

Σελ. 40

Πιστοποίηση: 
εργαλείο ή εμπόδιο για την 

πρωτογενή παραγωγή;

ΑΦιεΡΩΜΑ

Σελ. 14Το προϊόν χορηγείται µε βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας
και υπόκειται στις περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.

Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, στο 18 2 18 ή στο www.piraeusbank.gr

Για να συνεχίσεις να κοιτάς µπροστά,
πρέπει να µην έχεις καµία έγνοια.
Mικρο-χρηµατοδότηση έως €5.000 για άµεση κάλυψη 
των έκτακτων αναγκών σου. 
Με το νέο πρόγραµµα µικρο-χρηµατοδότησης της Τράπεζας Πειραιώς µπορείς
να έχεις στη διάθεσή σου άµεσα έως €5.000, για να καλύψεις τις έκτακτες
ανάγκες, που µπορεί να προκύψουν, όπως αποκατάσταση ζηµιών στον
εξοπλισµό, µικροεπισκευές, αντικατάσταση φυτικού ή ζωϊκού κεφαλαίου
µικρής κλίµακας και οποιαδήποτε άλλα µη προγραµµατισµένα έξοδα.

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μικρο-
χρηµατοδότηση

Αγροτών


