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Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας 

Προτάσεις Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 

H Κυπριακή οικονομία μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή και ανοικτή, με τον τομέα των 

υπηρεσιών να αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμή της. Από την προσχώρηση της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος έχει παρουσιάσει σημαντικές οικονομικές και διαρθρωτικές 

αλλαγές οι οποίες έχουν αλλάξει το οικονομικό τοπίο. Ο πρωτογενής τομέας διαδραμάτισε στο 

παρελθόν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η διαχρονική ωστόσο 

εξέλιξη και ανάπτυξη του τριτογενή τομέα, σε συνδυασμό με την αδυναμία της κυπριακής 

γεωργίας να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς γεωργικών προϊόντων, οδήγησε στην καταγραφή μίας φθίνουσας 

πορείας για τον τομέα τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Ενδεικτικά η μεικτή προστιθέμενη αξία του τομέα ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας 

στην οικονομία έχει μειωθεί από το 5.2% το 1995, στο 3.8% το 2000 και στο 2.3% το 20191. 

Παράλληλα, η απασχόληση στον τομέα, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, έχει μειωθεί στο 

2.4% το 2019 από το 5.3% το 20002. Αντίστοιχα, η συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) υπερβαίνει το 80% αντανακλώντας την σταδιακή μετατροπή της 

κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων την περίοδο 1961-

73 και εξαγωγέα μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του '70 και τις 

αρχές της δεκαετίας του '80, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής υπηρεσιών 

κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

 

Τα μικρά παραγωγικά μεγέθη, οι περιορισμένοι πόροι, οι βιοκλιματικές συνθήκες, 

περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, η απόσταση από τις αγορές και το 

υψηλό κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αδυναμίες και την έλλειψη της 

απαιτούμενης για τα σύγχρονα δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στον 

τομέα, αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που συντέλεσαν διαχρονικά στην πιο πάνω 

φθίνουσα πορεία αλλά και στην ανάδειξη και ενίσχυση μίας σειράς αδυναμιών του τομέα. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου, λόγω κυρίως της μετακίνησης στα αστικά 

κέντρα, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών και στοχευμένων κινήτρων για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών ιδεών και δραστηριοτήτων σε γεωργικές περιοχές, συντελούν στην μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα του τομέα.  

 

Παρά την φθίνουσα πορεία του τομέα της γεωργίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα προσφέρουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του. Η 

επιβολή περιοριστικών μέτρων, το κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ο αντίκτυπος στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και στα συστήματα 

παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης ανά το παγκόσμιο, αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης 
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του συγκεκριμένου τομέα σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας προχωρεί με μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση του τομέα. 

 

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αδυναμίες που εντοπίζονται και κρίνονται από το Συμβούλιο ως 

καθοριστικές για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα του τομέα, αφορούν τα εξής:  

 Το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και η έλλειψη 

τυποποίησης, με τα συνεπακόλουθα κενά στην αναγνώριση της ποιότητας και προώθηση 

των γεωργικών προϊόντων  

 Το μικρό βαθμό ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αγορά και τη περιορισμένη 

διαπραγματευτική θέση τους στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

 Τα χαμηλά επίπεδα εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης σύγχρονων ή και καινοτόμων 

συστημάτων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων  

 Η γήρανση των απασχολούμενων - αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν ευνοεί 

γενικότερα την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα 

 Συναφώς με τα πιο πάνω, η έλλειψη μηχανισμών διασύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες 

της παραγωγής, περιλαμβανομένης της αδυναμίας διάχυσης των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στην παραγωγική και μεταποιητική διαδικασία. 

 

Όπως είναι πλέον γνωστό, μέσα από το έργο διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης και 

μακροχρόνιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, το Συμβούλιο 

επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου και την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους βασικούς της τομείς, περιλαμβανομένου του πρωτογενή 

τομέα, εντοπίζοντας, ενεργοποιώντας και ενισχύοντας όλους τους δυνητικούς μοχλούς ανάπτυξης 

στους τομείς αυτούς. Παράλληλα με την εν λόγω προσπάθεια, στα πλαίσια της οποίας αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη και εις βάθος ανάλυση, μεταξύ άλλων, και του πρωτογενή 

τομέα, το Συμβούλιο προβαίνει προκαταρτικά στην παρούσα στοχευμένη επισκόπηση του τομέα, 

αναλύοντας συγκεκριμένες πτυχές και εντοπίζοντας τις πιο πάνω αδυναμίες.  

 

Επιδιώκοντας να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μέσα από την 

βελτίωση των κενών και αδυναμιών που εντοπίζει, το Συμβούλιο παραθέτει πιο κάτω μία σειρά 

διαπιστώσεων και εισηγήσεων για υιοθέτηση σχετικών μέτρων και πολιτικών από πλευράς 

κυβέρνησης. Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές 

για τον τομέα, περιλαμβανομένων των νέων δεδομένων, προκλήσεων αλλά και ευκαιριών που 

έχουν αναδειχθεί από την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, τόσο στην 

παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ευρωπαϊκές 

προτεραιότητες για τον τομέα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στους 9 στόχους της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, οι οποίοι απεικονίζονται πιο κάτω.      
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Παραγωγή και προώθηση διαφοροποιημένων προϊόντων 

Παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην 

Κύπρο, οι διεθνείς τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην κατανάλωση τροφίμων, 

προσφέρουν ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης του τομέα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μία 

στροφή προς την κατανάλωση ποιοτικότερων και πιο υγιεινών τροφίμων, εξέλιξη η οποία δίνει τη 

δυνατότητα σε μικρές μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος, να προωθήσουν τοπικά και 

διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως βιολογικά, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. 

 

Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του εκσυγχρονισμού  

Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και τη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητάς του, είναι το κόστος παραγωγής και η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Σε ένα δυναμικό πλέον οικονομικό περιβάλλον, η βελτιστοποίηση αυτών των 

παραμέτρων και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα του τομέα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) και ειδικά τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

 

Αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού, αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης γης 

Για τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, κρίνεται 

αναγκαία η διαμόρφωση και προώθηση μίας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για προσέλκυση 

και διευκόλυνση της εγκατάστασης και δραστηριοποίησης νέων ηλικιακά ατόμων στον τομέα της 

γεωργίας, περιλαμβανομένων μέτρων ενθάρρυνσης της μεταβίβασης της γεωργικής 

δραστηριότητας από αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε νέους διαχειριστές. 

 

Σημαντικές προκλήσεις - διαπιστώσεις 

 Κερδοφορία από παραγωγή και διάθεση προϊόντων στις αγορές (εισοδήματα, κόστος): Η 

αύξηση της κερδοφορίας των παραγωγών δύναται να λειτουργήσει ως κίνητρο για αύξηση 

της αξίας της παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. 

 Αποτελεσματικότητα (Efficiency) αγοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας (αγορά, εμπόριο, 

μεταφορές, διανομή, μεσάζοντες): Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 
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χωρίς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της θέσης των 

παραγωγών στην αλυσίδα αξίας και στην διαφάνεια τιμών. 

 Διεθνείς υποχρεώσεις και πολιτικές (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική, Green Deal): Οι 

αναθεωρήσεις και οι εισαγωγές νέων πολιτικών και συμφωνιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο συνεπάγονται πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τομέα. 

 Η οικονομική διπλωματία και η γενική εμπορική προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό είναι 

κρίσιμης σημασίας και για τον τομέα της γεωργίας όσον αφορά τη διείσδυση των 

προϊόντων στην παγκόσμια αγορά και την αύξηση των εξαγωγών. 

 Αυτάρκεια πρωτογενή τομέα και εθνική επισιτιστική ασφάλεια: η διατήρηση κάποιων 

ελάχιστων επιπέδων απασχόλησης και συνεισφοράς του τομέα στο ΑΕΠ καθώς, 

παράλληλα, και η προσπάθεια ενίσχυσης της ελκυστικότητας του γεωργικού 

επαγγέλματος, μέσα από την αύξηση του εισοδήματος των ντόπιων παραγωγών, 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας στη 

χώρα. Η διατήρηση ενός ελάχιστου ποσοστού αυτάρκειας κρίνεται αναγκαία για την 

Κύπρο, δεδομένου του νησιώτικου της χαρακτήρα και των περιορισμένων ροών 

τροφοδοσίας από το εξωτερικό. Την αναγκαιότητα αυτή, τις προκλήσεις αλλά και τις 

ευκαιρίες που δημιουργεί, έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο η πρόσφατη κρίση από την 

εξάπλωση της πανδημίας.  

 

Γενικός στόχος και προτεραιότητες πολιτικής για ενίσχυση του τομέα   

Υπό το φως των πιο πάνω, ο γενικός στόχος για τον τομέα της γεωργίας στην Κύπρο θα πρέπει να 

είναι η αύξηση της παραγωγικότητάς του,  μέσω ελαχιστοποίησης του κόστους,  μεγιστοποίησης 

της αξίας παραγωγής, και παράλληλα βελτιστοποίησης της ποιότητας γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κατανομής των περιορισμένων 

πόρων στην ευρύτερη οικονομία. 

 

Οι προτάσεις του ΣΟΑΚ έχουν διαμορφωθεί στη βάση των ακόλουθων 3ων προτεραιοτήτων: 

1. Διασφάλιση ανταγωνιστικών εισοδημάτων και παροχή κινήτρων για δραστηριοποίηση στον 

τομέα της γεωργίας και ανακοπή της τάσης εγκατάλειψής του  

2. Λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 

των γεωργικών προϊόντων και του τομέα γενικότερα 

3. Αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών ώστε να υπάρχουν κίνητρα εγκατάστασης σε αυτές 

 

Εισηγήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα 

Το σύγχρονο δυναμικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί μια σφαιρική, μακροπρόθεσμη 

αλλά και ευέλικτη στρατηγική ώστε να καταστεί δυνατή η αναζωογόνηση του τομέα, η ενίσχυση 

της παραγωγικότητας και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς του, στα πλαίσια της γενικής 

στρατηγικής ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πιο κάτω 

παρατίθενται εισηγήσεις για περαιτέρω αξιολόγηση, μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις με 

διάφορους εμπλεκόμενους φορείς: 
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1. Αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας 

 Μελέτη και υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών στον τομέα. Ακολουθώντας τα 

παραδείγματα άλλων παρόμοιων χωρών που έχουν καταφέρει να πετύχουν τον κύριο 

στόχο (όπως το Ισραήλ και τη Γαλλία) είναι πάντα το πρώτο βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση (π.χ. μέθοδοι παραγωγής σε μη αρόσιμη γη, βελτίωση άρδευσης) 

 Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων για μείωση των 

λειτουργικών εξόδων (κυρίως του κόστους παραγωγής) και του αντίκτυπου της κλιματικής 

αλλαγής στην απόδοση της παραγωγής 

 Επένδυση σε Ε&Κ με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα.  

 Προώθηση της εμπλοκής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων για 

αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του επιστημονικού προσωπικού καθώς και της 

υπάρχουσας τεχνογνωσίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα. 

 

2. Διαφοροποίηση, εξειδίκευση και προώθηση προϊόντων 

 Εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα (niche), όπως βιολογικά και τοπικά, και παράλληλη 

βελτίωση της ποιότητας τους. Η ευκαιρία διαφοροποίησης που δημιουργείται έτσι 

προσφέρει δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

 Εγγραφή περισσότερων τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).  

 Άκρως σημαντική είναι η συλλογική προσπάθεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 

προβολή και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές και στις τοπικές τουριστικές 

επιχειρήσεις (branding). 

 Παράλληλα, ευαισθητοποίηση των ντόπιων καταναλωτών για αγορά κυπριακών 

τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη των αλυσιδωτών θετικών επιπτώσεων. 

  

3. Βελτίωση της ποιότητας και νέο σύστημα διάθεσης προϊόντων από τους παραγωγούς 

 Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διεκπεραίωση αγοραπωλησίας 

γεωργικών προϊόντων μέσω μιας απλοποιημένης μορφής διαπραγμάτευσης τιμών ή 

δημοπρασίας. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν 

προς πώληση τα προϊόντα τους απευθείας σε εμπορικούς και λιανικούς καταναλωτές, με 

σκοπό τη εξάλειψη πιθανών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση της θέσης 

των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας 

 Για τη λειτουργία του συστήματος είναι πολύ σημαντική η δημιουργία συστήματος 

τυποποίησης, κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης προϊόντων βάσει χαρακτηριστικών και 

ποιότητας. Ο διαχωρισμός και η τιμολόγηση των προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά και 

την ποιότητα λειτουργεί ως κίνητρο για τους παραγωγούς να βελτιώσουν την ποιότητα των 

προϊόντων τους. 

 Λειτουργία αποθετηρίων με  ενδεδειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής. 
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4. Κατανομή και αξιοποίηση αδιάθετων πόρων στον τομέα 

 Άδεια χρήσης αδιάθετων καλλιεργήσιμων τεμαχίων γης μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

ή άλλων μηχανισμών μίσθωσης και παροχής κινήτρων. Απαιτείται καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και συστηματική επικαιροποίηση της εν λόγω πληροφόρησης, για 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή της, ενδεχομένως με την συμβολή και των τοπικών Αρχών. 

Αυτό θα συμβάλει και στην επίλυση του προβλήματος του μικροτεμαχισμού στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις,  δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες παραγωγούς να επωφεληθούν 

από τις οικονομίες κλίμακας. 

 Κίνητρα σε ανέργους για ενασχόληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυασμό με την 

προώθηση μέτρων για προσέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε ορεινές και άλλες 

γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές. Στα πλαίσια της εν λόγω πολιτικής θα πρέπει να 

αξιολογηθούν τυχόν συνέργειες με άλλους τομείς π.χ. αγροτουρισμός, δημιουργία 

ανώτερων σχολών και ερευνητικών κέντρων με γεωργικό προσανατολισμό σε αγροτικές 

περιοχές κοκ.  

 Σχεδιασμός και προώθησης κατάλληλων μέτρων πολιτικής για σταδιακή μεταβίβαση 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς. 

 Άρδευση με πλεόνασμα επεξεργασμένου νερού από μονάδες επεξεργασίας αποχετευτικών 

 Συνεργασία Ομάδων Παραγωγών για κοινή αγορά και χρήση μηχανημάτων  

 

Οι πιο πάνω εισηγήσεις προσβλέπουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, κυρίως  

μέσω της μείωσης των τιμών, της αύξησης της αξίας παραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας 

των γεωργικών προϊόντων, παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών. 

Αναμφίβολα  για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση τους εξυπακούεται ότι θα πρέπει να 

προηγηθούν εκ μέρους των αρμόδιων αρχών οι απαιτούμενες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες 

βιωσιμότητας, στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι και προκλήσεις που ήδη 

εντοπίζονται ή και ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 


