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Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα

* «Πρόσφατες εξελίξεις στην Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος», ΠΑΣΕΓΕΣ, Ιούλιος 2013

** Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας, ΣΕΒ, Φεβρουάριος 2017

Οι «κυρίως» αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν το 82% του συνόλου σε επίπεδο έκτασης και το 43% του συνόλου 

σε επίπεδο πληθυσμού*

2015 2016 Δ%Ομάδα προϊόντων

Αγροτικά προϊόντα

Τρόφιμα / ζώντα ζώα

Ποτά / Καπνός

Λάδια / Λίπη ζωικά ή φυτικά

Σύνολο (χωρίς καύσιμα)

Ποσοστό αγροτικών 

προϊόντων σε σύνολο 

εξαγωγών

5.301,5

3.908,9

670,2

722,3

18.281,3

29,0%

5.678,6

4.268,4

737,1

673,1

18.502,5

30,7 %

+1,7%

7,1%

9,2%

10,0%

-6,8%

1,2%

Στοιχεία εξαγωγών (€ εκατ.)**:
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«Αγροδιατροφικός Τομέας»

Κλαδική Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, Δεκέμβριος 2015

• έλλειψη συνεπούς 

στρατηγικής για τον 

αγροτικό τομέα

Αποτέλεσμα αυτών, ήταν η Ελλάδα να μην καταφέρει να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα (εγγενή 

φυσικά χαρακτηριστικά) καλύπτοντας πλέον μόλις το 0,3% της παγκόσμιας παραγωγής, έναντι 0,8% το 1993

Ο αγροτικός τομέας της χώρας συνεισφέρει κατά 2,9% στο ΑΕΠ (έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη) και 14% στην 

απασχόληση (έναντι 5% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη)

• υπερβολική στήριξη σε 

επιδοτήσεις

• χαμηλός βαθμός 

τυποποίησης

Βασικά προβλήματα 25ετίας 1990-2015:-
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«Αγροδιατροφικός Τομέας»

Κλαδική Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, Δεκέμβριος 2015

Η ανάπτυξη ισχυρών «αλυσίδων αξίας», δηλαδή «στρατηγικών συμμαχιών» μεταξύ των παραγωγών και των λοιπών μελών 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορείς…) αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη 

του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας.

Βελτίωση τεχνολογίας παραγωγής

Αύξηση βαθμού τυποποίησης 

προϊόντων / δημιουργία 

ισχυρών brands

Καθετοποίηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας

Eτήσιο όφελος €12,2 δις 

(6,9% του ΑΕΠ)

δημιουργία 200.000 νέων 

θέσεων εργασίας
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Σχέση Εθνικής Τράπεζας και Αγροτικού Τομέα

Η Εθνική Τράπεζα εδώ και 176 χρόνια βρίσκεται δίπλα 

στον Έλληνα αγρότη, χρηματοδοτώντας στοχευμένα

παραγωγικές μονάδες και μεμονωμένους παραγωγούς 

αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Η Συμβολή της Εθνικής Τράπεζας σε αριθμούς:

• €750 εκατ. χρηματοδοτήσεις προς τον ευρύτερο 

αγροδιατροφικό τομέα

• €1,7 δις. ύψος εισαγωγών / εξαγωγών αγροτικών 

προϊόντων

• 80 χιλ. αγρότες έχουν επιλέξει την Εθνική για τη διαχείριση 

του συνόλου των πιστώσεών τους από την αγροτική τους 

δραστηριότητα

Η Εθνική Τράπεζα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της σταφιδικής 

κρίσης τη δεκαετία του 1890
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Σχέδιο δράσης για τη στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενή 
τομέα

Διευρυμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη και 

ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, καθώς: 

• αποτελεί βασικό πυλώνα του 

αγροδιατροφικού τομέα της οικονομίας μας 

• πρωταγωνιστεί στη διαδικασία εξόδου της 

χώρας από την οικονομική κρίση

Η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει:

• Υψηλή ποιότητα ως στοιχείο 

διαφοροποίησης

• Μείωση Κόστους

• Νέες αγορές / Εξαγωγές

• Καθετοποίηση παραγωγής

• Μεταποίηση / Τυποποίηση

• Δημιουργία Ελληνικού Βrand

Η Αγροτική Ανάπτυξη προϋποθέτει:



07

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τους αγρότες…

…καλύπτοντας, με εξειδικευμένα τραπεζικά εργαλεία, το σύνολο των τραπεζικών τους αναγκών…

• Χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης 

(καλλιεργητικό/παραγωγικό όριο)

• Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών αναγκών (κτιριακές 

εργασίες, εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού, 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, έργα φυτοπροστασίας)

• Πρόγραμμα χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας 

/ Κτηνοτροφίας, για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου 

του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος 

αγοραστών και προμηθευτών αγροτικών προϊόντων

• Χρηματοδότηση «αλυσίδων αξίας» μέσα από 

εξειδικευμένα προγράμματα & λύσεις

• Κάρτα του Αγρότη, για την προεξόφληση των 

αγροτικών επιδοτήσεων

• Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων για 

Μικροπιστώσεις EaSI, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων [έναρξη εντός του 

2017]

• Εγκατάσταση τερματικών συσκευών POS σε 

καταστήματα αγροεφοδίων / καυσίμων, για 

διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών

• Ειδικός καταθετικός λογαριασμός ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ PLUS
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Η Κάρτα του Αγρότη
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Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων για Μικροπιστώσεις (EaSI)

Αναμενόμενη ενεργοποίηση εντός του 2017

Παροχή εγγυήσεων για κάλυψη χρηματοδοτήσεων 

ύψους έως 25.000€:

• κάλυψη χρηματοδοτήσεων κεφαλαίου 

κίνησης & παγίων

• διάρκεια πιστώσεων / ορίων έως 6 έτη

• λήψη μόνο ενοχικών εξασφαλίσεων

Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις:

• έως 9 άτομα προσωπικό

• έως 2 εκ € κύκλο εργασιών

Παράλληλη παροχή υπηρεσιών mentoring, training

και υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις που θα 

ενταχθούν (με έμφαση στις νεοσυσταθείσες)

Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για 

χρηματοδοτήσεις ύψους 40 εκ. €
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Χρηματοδότηση «αλυσίδων αξίας»

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την ανάπτυξη «αλυσίδων αξίας» με…

• τις πρόωρες καταβολές Ενέγγυων Πιστώσεων 

Εισαγωγών σε Προμηθευτές 

• την Εγγυοδοσία και Προεξοφλητική χρηματοδότηση 

στρατηγικών Προμηθευτών

• την αγορά - προεξόφληση επιχειρηματικών 

απαιτήσεων εξωτερικού

• το Εγχώριο και Εξαγωγικό Factoring

• το πρόγραμμα χρηματοδότησης Reverse Factoring, 

για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

βάσει αναγνωρισμένων οφειλών από 

συνεργαζόμενο (μεγάλο) αγοραστή

• το Πρόγραμμα «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας», για 

ολοκληρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων 

• το Πρόγραμμα  «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», που προσφερει

χρηματοδότηση έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων 

από τον Ο.Α.Ε.Π 

• τα Προγράμματα παροχής εγγυοδοσίας συναλλαγών 

διασυνοριακού εμπορίου από Διεθνείς Οργανισμούς 

για την εξασφάλιση πιστοδοτήσεων

• τις λύσεις πιστοδότησης και χρηματοδότησης 

Εισαγωγών & Εξαγωγών
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Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει…

Τεχνογνωσία

Κατάλληλα 

χρηματοδοτικά 

εργαλεία

Δίκτυο καταστημάτων για την 

υποστήριξη αυτής της ανάπτυξης
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