
Η σύγχρονη τραπεζική σκέψη  
στις χρηματοδοτήσεις του αγροτικού 

τομέα 

Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση & Ελληνική Γεωργία 
 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015  

Αλέξης Πολυτάκης 
Επικεφαλής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού 

Τομέα και Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 
Τράπεζας Πειραιώς  



Άμεσα συνυφασμένη με την κοινωνία και 

την οικογένεια 

 Βάση της ελληνικής οικονομίας σε 

τοπικό και σε εθνικό επίπεδο 

Αλληλεπιδρά ποικιλοτρόπως με το 

περιβάλλον 

Ελληνική γεωργία 
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Οι φορείς χρηματοδότησης… 

 Το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο 

 Τη χαμηλή συμμετοχή της ζωικής παραγωγής στη 
γεωργική παραγωγή 

 Τη μη ορθολογική εκμηχάνιση  

 Τις αδυναμίες στη λειτουργία των αλυσίδων 
εμπορίας 

 Τον κυκλικό χαρακτήρα  

 Τις προκλήσεις, την ετερογένεια, τα τοπικά κόστη 
παραγωγής 

 Τα διαφορετικά είδη κινδύνων (τιμών, αποδόσεων, 
ασθενειών, εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, 
κ.λπ.) 

 Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροτικού 
τομέα όπως η υψηλή ποιότητα, το μεγάλο εύρος 
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων με δυναμικό 
εμπορικά χαρακτήρα (ΠΟΠ/ΠΓΕ) 

 
…πρέπει να αναγνωρίζουν  

τις ιδιαιτερότητες του κλάδου 
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 Πλήρης αξιοποίηση καλλιεργήσιμης γης 

 Ορθολογική αξιοποίηση υδατικών πόρων 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 
αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα με έμφαση στην 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων & τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας 

 Επενδύσεις στη νέα τεχνολογία & τις καινοτομίες 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με έμφαση στη 
μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του 
προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη 
διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα 

 Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

 Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 Χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως το 
Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας 

 Αξιοποίηση του νέου Π.Α.Α. με στοχευμένη 
χρηματοδότηση σε βιώσιμες επενδύσεις 

 
...πρέπει να αντιλαμβάνονται τις βασικές  

προϋποθέσεις ανάπτυξης του αγροτικού τομέα 



Η χρηματοδότηση πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης 

Ολιστικής προσέγγισης του Αγροτικού Τομέα  

Αγρότες 

Φορείς Αγροτικού 
Τομέα   (ΥΠΑΑΤ, 

ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, 
κ.α.) 

Επιχειρήσεις 
Αγροτικού Τομέα 

(ΑΣΟ, Γεωργικές 
επιχειρήσεις) 

Εκπαίδευση 
(ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.) 

Στρατηγικές 
Συνεργασίες 

(ΑΓΣ, Καταστήματα & 
εταιρείες γεωργικών 

εφοδίων) 
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Για την Τράπεζα Πειραιώς, πρωταρχική σημασία αναγνωρίζεται στη στήριξη 
της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης και την αύξηση της εγχώριας 
αγροτικής παραγωγής.  

 
Για το λόγο αυτό τα προϊόντα χρηματοδότησης, με τα οποία απευθύνεται 
στον αγροτικό κόσμο, στοχεύουν σε παραγωγικά πεδία που δίνουν έμφαση: 
 
 Στην επιχειρηματική σκέψη και λήψη απόφασης από τους γεωργούς  
 Στην αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών  
 

Εφικτός στόχος είναι η επίτευξη σημαντικού βαθμού καθετοποίησης της 
παραγωγής, με μεταποίηση παραγόμενων προϊόντων και διευκόλυνση τόσο 
της εγχώριας αναγνωρισιμότητας, τόσο και των εξαγωγών τους. Μόνο έτσι  
επιτυγχάνεται υψηλότερη προστιθέμενη αξία και εν τέλει η δημιουργία 
βιώσιμων σε βάθος χρόνου γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  

Η άσκηση της Αγροτικής Πίστης από την Τράπεζα Πειραιώς 
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 Πλήρη προϊοντική γκάμα για την κάλυψη όλων των βασικών σκοπών 

 Ξεκάθαροι όροι χορήγησης, διάφανοι σε όλους τους εμπλεκόμενους  

 Προσαρμογή της αποπληρωμής σε κατάλληλο χρόνο ώστε να συμπίπτει με 

τον χρόνο που η εκμετάλλευση έχει έσοδα 

 Διάρκεια αποπληρωμής ώστε να ανταποκρίνεται στο παραγωγικό χρονικό 

διάστημα της επένδυσης 

 Ευελιξία αποπληρωμής με δυνατότητα αποπληρωμής του κεφαλαίου ή της 

δόσης και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα 

 Επιτόκια ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλους κλάδους 

Νέα προσέγγιση στη Χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα 

Τι θα πρέπει να περιμένει ο ενδιαφερόμενος από τη χρηματοδότηση;   
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Χρηματοδότηση Αγροτικού Τομέα 

Βραχυπρόθεσμες Επενδυτικές 

Βασικές ανάγκες του 
αγροτικού κόσμου  
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Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις  
 

Ανοικτό Δάνειο Αγροτών – ΑΔΑ  
Κάλυψη των ετήσιων καλλιεργητικών αναγκών των αγροτών με 
Κεφάλαιο Κίνησης  
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Χρηματοδότηση - Αγροτική Πίστη 

 

Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας 
Χρηματοδότηση πρωτογενούς παραγωγής. Καλύπτει μέρος του κόστους 
παραγωγής προϊόντων αγροτικής εκμετάλλευσης. Δίνεται σε παραγωγούς 
που συνδέονται μέσω συμβολαίου με συγκεκριμένο αγοραστή της 
αγροτικής παραγωγής τους (Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών, 
Μεταποιητική Επιχείρηση κ.λπ.). 



Αποδοχή Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας 

16.000                     
παραγωγοί στο 

Πρόγραμμα 
Συμβολαιακής Γεωργίας 

& Κτηνοτροφίας 

160               
συνεργασίες 

Συμβολαιακής Γεωργίας 
& Κτηνοτροφίας 

€550 εκ. 
χρηματοδοτήσεις 

12.500     
εργαζόμενοι στις 
επιχειρήσεις και 

τους 
συνεταιρισμούς 

€1,2 δις             
εξαγωγές 

σε 54                               
χώρες σε όλο τον 

κόσμο 
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Μεσομακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις  
oΥποστήριξη Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών 
Χρηματοδότηση Νέων/Νεοεισερχόμενων Αγροτών, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, 
για:  
Αγορά πάγιου εξοπλισμού  
Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων  
Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 
Ανέγερση γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων  

oΓη και Εξοπλισμός  
Χρηματοδότηση Αγροτών για:  
Αγορά πάγιου εξοπλισμού  
Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων  
Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 
Ανέγερση γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων  

oΕνεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) 
Χρηματοδότηση Αγροτών για:  
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. 
και καλύπτει αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών  καλλιεργειών από το χαλάζι και 
τη βροχή 
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Χρηματοδότηση - Αγροτική Πίστη 



Οι επενδύσεις στη γεωργία έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης  
με το αναπτυξιακό περιβάλλον στην εκάστοτε οικονομική συγκυρία 

Νέα προσέγγιση στη Χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα 

Εφαρμογή μιας νέας 
φιλοσοφίας 

χρηματοδότησης 
επενδύσεων  

Νέο ΠΑΑ → αύξηση 
επενδυτικών αιτημάτων  
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 Αξιοποίηση καλλιεργήσιμης γης 

 Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 

 Αρδευτικά έργα 

 Παραγωγική καινοτομία (π.χ. νέες μέθοδοι αποτελεσματικής καλλιέργειας) 

 Παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων 

 Ενεργειακή αυτονομία 

 Ορθολογική εκμηχάνιση εκμεταλλεύσεων  

 Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και της 

διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές  

 Εγκατάστασης νεοεισερχόμενων αγροτών 

 Επενδύσεις συνεργατικών σχημάτων 

Ποιες είναι οι επιθυμητές περιοχές  χρηματοδοτήσεων;   

 Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 
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 Είναι αναγκαία  

 Οι στόχοι της είναι εφικτοί και ξεκάθαροι  

 Το ύψος της δικαιολογείται με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης  

 Είναι συμφέρουσα, περισσότερο από άλλες εναλλακτικές  

 Αυξάνει την προστιθέμενη αξία του τελικά παραγόμενου αποτελέσματος 

 Εκσυγχρονίζει ορθολογικά την εκμετάλλευση 

 Το κόστος της είναι εύλογο 

 Ο χρόνος απόσβεσής της είναι ικανός 

 Εντάσσεται αρμονικά στη διάρθρωση της εκμετάλλευσης 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής επένδυσης;   

 Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 
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Απαραίτητα 

 Κατανοεί και στοχεύει σε σαφή οφέλη από την επένδυση, που σχετίζονται με την 
αύξηση της αποτελεσματικότητάς του ή/και τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και 
την πρόσβαση στις αγορές 

 Έχει καλή συναλλακτική συμπεριφορά με τράπεζα και τρίτους 

 Έχει σωστή διάρθρωση εκμετάλλευσης (πολυδραστηριότητα, ομαλή κατανομή) 

 Έχει εμπειρία στο γεωργικό επάγγελμα – ή σχετική εκπαίδευση 

 Είναι σε θέση να καταβάλλει πραγματικά ένα ποσοστό ίδιας συμμετοχής 

Επιθυμητά 

 Εντάξεις σε πρόσφατα αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα 

Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου επενδυτή;   

 Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


