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Σύνοψη βασικών σηµείων νέας ΚΓΠ

� "Πόσο"

� Επιβεβαίωση συνολικών πόρων µετά την τελική συµφωνία µε ΕΚ
� Αναδιανοµή πόρων ανάµεσα σε Κράτη Μέλη
� Πρόβλεψη ευελιξίας στην αναδιανοµή πόρων µεταξύ πυλώνων

� "Για ποιόν"

� A προϋποθέσεων στήριξης ενεργών παραγωγών
� Ενίσχυση στήριξης µικρών παραγωγών και νέων γεωργών
� Ενίσχυση οργάνωσης παραγωγών σε νευραλγικούς τοµείς

� "Γιατί"

� Οικονοµικές προκλήσεις: επιδείνωση όρων εµπορίου στη γεωργία
� Περιβαλλοντικές προκλήσεις: βιώσιµη χρήση φυσικών πόρων, κλιµατική αλλαγή
� Εδαφικές προκλήσεις: ισορροπηµένη ανάπτυξη υπαίθρου
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"Πόσο": εξέλιξη δαπανών ΚΓΠ 1980-2020

Πηγή: Γ∆ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, ΕΕ.
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Το "πόσο" της ΚΓΠ σήµερα ως % του ΑΕΠ (2011)
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"Γιατί": Προκλήσεις και στόχοι της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ

Προκλήσεις

Περιβαλλοντικές

Οικονοµικές

Περιφερειακές

Στόχοι πολιτικής

Βιώσιµη διαχείριση

φυσικών πόρων και

κλιµατική δράση

Ισορροπηµένη

περιφερειακή ανάπτυξη

Βιώσιµη παραγωγή

τροφίµων

Στόχοι µεταρρύθµισης

Βελτιωµένη

βιωσιµότητα

Ενισχυµένη

ανταγωνιστικότητα

Μεγαλύτερη

αποτελεσµατικότητα

∆ικαιότερη ΚΓΠ

Πιο πράσινη ΚΓΠ

Απλούστερη ΚΓΠ
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Ετήσια µεταβολή (πραγµατικών) τιµών εµπορευµάτων

Source: World Bank



Κλιµατική αλλαγή – Ενδεχόµενες επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ
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▲ Κίνδυνος πληµµυρών

▲ Θερµότερα και ξηρότερα καλοκαίρια

▲ Στάθµη της θάλασσας

▲ Κίνδυνος επιβλαβών οργανισµών, 
ασθενειών

▲ Απόδοση καλλιεργειών, 
κτηνοτροφικών φυτών

▼ Υγεία και ευεξία των ζώων

▼ ∆ιαθέσιµοι υδατικοί πόροι

▲ Κίνδυνος ξηρασίας, καύσωνες
▲ Κίνδυνος διάβρωσης του

εδάφους

▼ Καλλιεργητική περίοδος, 
απόδοση καλλιεργειών

▼ Βέλτιστες καλλιεργούµενες

εκτάσεις

▼ Θερινές βροχοπτώσεις

▲ Χειµερινές καταιγίδες, 
πληµµύρες

▲ ∆ιάρκεια καλλιεργητικής

περιόδου, αποδόσεις
▲ Κατάλληλες γεωργικές

εκτάσεις

▲ Επιβλαβείς οργανισµοί,
κίνδυνοι ασθενειών

▲ Χειµερινές βροχοπτώσεις,
πληµµύρες

▼ Θερινές βροχοπτώσεις

▲ Κίνδυνος ξηρασίας, λειψυδρία
▲ Κίνδυνος διάβρωσης του

εδάφους

▲ Αποδόσεις, εύρος
καλλιεργειώνΠηγή: Γ∆ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε βάση εκθέσεις του ΕΟΠ, µελέτες

του ΚΚΕρ καθώς και ακαδηµαϊκές µελέτες των ΚΜ.



Σηµασία του πρωτογενούς τοµέα στην απασχόληση
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Το "πώς" της νέας ΚΓΠ

� Αγορές

� Μικρές προσαρµογές σε όρους παρέµβαση, ιδιωτική αποθεµατοποίηση
� Κατάργηση ποσοστώσεων ζάχαρης το 2017
� Σειρά µέτρων ενίσχυσης παραγωγών, δι-επαγγελµατικών φορέων

� Άµεσες ενισχύσεις

� Εσωτερική σύγκλιση είτε περιφερειακά, είτε κατά ένα ελάχιστο όριο
� Μέτρα ενίσχυσης τοµέων, περιοχών, µικρών παραγωγών και νέων γεωργών
� Πρασίνισµα του 30% της ενίσχυσης, µε ευελιξία των Κρατών Μελών

� Ανάπτυξη της υπαίθρου

� Ενίσχυση αγρο-περιβαλλοντικών µέτρων (τουλάχιστον 30 % πόρων)
� Ενίσχυση προγραµµάτων ανταγωνιστικότητας, κλιµατικής δράσης
� Κοινό στρατηγικό πλαίσιο συντονισµού κοινοτικών πόρων
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Η νέα πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΓΠ

Γεωργική γη
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Γενικοί στόχοι της ΚΓΠ

Βιώσιµη παραγωγή

τροφίµων

Βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και

δράση για την κλιµατική αλλαγή

Ισόρροπη εδαφική

ανάπτυξη

Θεµατικοί

Στόχοι του

ΚΣΠ*

Ειδικοί στόχοι πυλώνα I
Προτεραιότητες Πυλώνα II

∆ιατήρηση σταθερότητας

στην αγορά

Ικανοποίηση προσδοκιών

καταναλωτών

∆ιατήρηση της ποικιλοµορφίας

της γεωργίας στην ΕΕ

Ειδικοί στόχοι ΚΓΠ

Στήριξη γεωργικού

εισοδήµατος

Βελτίωση γεωργικής

ανταγωνιστικότητας

Παροχή περιβαλλοντικών

δηµόσιων αγαθών

Μετριασµός επιπτώσεων και

προσαρµογή σε κλιµατική

αλλαγή

Προώθηση καινοτοµίας

Προώθηση της

κοινωνικοοικονοµικής

ανάπτυξης των αγροτικών

περιοχών

*ΚΣΠ: Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο,
Περιλαµβάνει τα ΕΤΠΑ, EΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ11
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Συµβουλευτική, Μεταφορά Γνώσης και Καινοτοµίας (ΣΓΚ)

Βασικά δεδοµένα ΠΑΑ της
ΕΕ (2014-20)

4,2% των συνολικών
δαπανών στο πλαίσιο των
µέτρων για την µεταφορά
γνώσης, τις συµβουλευτικές
υπηρεσίες και τη συνεργασία

Υποστηρίζονται 13.350 
σχέδια συνεργασίας

Σχεδόν 3,6 εκατοµµύρια
συµµετέχοντες
εκπαιδεύονται

Υποστηρίζονται 1 983 
επιχειρησιακές οµάδες στο
πλαίσιο του ΕΣΚ

% των δηµοσίων δαπανών στα ΠΑΑ για ΣΓΚ µέτρα

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαφάνεια αντικατοπτρίζουν στοιχεία που υποβλήθηκαν

από τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες και διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι την 13.02.2015. 
∆ιατίθενται µε επιφύλαξη όσον αφορά τυχόν διαπιστώσεις σχετικές µε τη µη συµµόρφωσή τους µε

το νοµοθετικό πλαίσιο, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρά τροποποίηση των

παρουσιαζόµενων στοιχείων
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Η επιπτώσεις της ΚΓΠ για την ελληνική γεωργία

� Προκλήσεις από τη νέα ΚΓΠ

� Κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω αδυναµιών µηχανισµών ελέγχων
� Έγκαιρη ένταξη βοσκοτόπων στις επιλέξιµες εκτάσεις του ΟΣ∆Ε
� Αύξηση προστιθέµενης αξίας συνόλου διατροφικής αλυσίδας

� Ευκαιρίες από τη νέα ΚΓΠ

� Σηµαντικότατοι πόροι (19,5 δις €) διατίθενται στην ελληνική γεωργία
� Ο γενικός προσανατολισµός ευνοεί τοµείς ελληνικών πλεονεκτηµάτων
� Ενισχύεται ο εξαγωγικός προσανατολισµός της γεωργίας ποιότητας

� Άµεσες προτεραιότητες που απορρέουν από τη µεταρρύθµιση

� Κοινό εθνικό στρατηγικό πλαίσιο συντονισµού κοινοτικών πόρων
� Εξειδίκευση προτεραιοτήτων µέτρων ανάπτυξης υπαίθρου
� Καθορισµός µοντέλου εσωτερικής αναδιανοµής άµεσων ενισχύσεων
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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