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Έννοια ανταγωνιςτικότητασ 

“Ικανότητα χωρών ή εταιρειών να προςφζρουν ποιοτικά 

προϊόντα ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και να ανταποδίδουν 

ικανοποιητικζσ αμοιβζσ ςτουσ χρηςιμοποιοφμενουσ πόρουσ” 
EU, DG for Internal Policies, 2014  
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Η ΚΑΠ κεηά ην 2013: Από ηηο πξνθιήζεηο 

ζηε κεηαξξύζκηζε ηωλ ζηόρωλ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Πεγή: Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή. 
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Μεγαιύηεξε 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 
 



Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

1. Βειηίωζε ηεο βηωζηκόηεηαο/αληαγωληζηηθόηεηαο όιωλ ηωλ επηκέξνπο 
θιάδωλ ηεο γεωξγίαο θαη πξνώζεζε ηωλ θαηλνηόκωλ γεωξγηθώλ 
ηερλνινγηώλ θαη ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο ηωλ δαζώλ. 

 

2. Πξνώζεζε ηεο νξγάλωζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκωλ, ηεο θαιήο 
κεηαρείξηζεο ηωλ δώωλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
γεωξγίαο. 

 

3. Πξνώζεζε ηεο κεηαθνξάο γλώζεο θαη θαηλνηνκίαο ζηε γεωξγία, ηε 
δαζνθνκία, θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

4. Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε γεωξγία θαη ηε δαζνθνκία. 

 

5. Αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηωλ πόξωλ θαη ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο 
κία νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα πνπ ζα είλαη αλζεθηηθή ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή, όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο γεωξγίαο, ηεο παξαγωγήο 
ηξνθίκωλ θαη ηεο δαζνθνκίαο. 

 

6. Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ηεο θηώρεηαο, ελίζρπζε 
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 



Ανταγωνιςτικότητα γεωργίασ, τροφίμων και ΚΑΠ   

• Πυλώνασ Ι 

– χετικά μη ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςχετικά με την ανταγωνιςτικότητα 

– Έμμεςα αποτελζςματα 

• Βζβαια οι άμεςεσ πληρωμζσ 

– υνειςφζρουν ςημαντικά ςτο αγροτικό ειςόδημα  βιωςιμότητα Γ.Ε.  

 Βραχυπρόθεςμα: Θετική επίδραςη ςτην ανταγωνιςτικότητα 

 Μακροπρόθεςμα: Αρνητική επίδραςη / αντικίνητρο διαρθρωτικών αλλαγών 
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Ανταγωνιςτικότητα γεωργίασ, τροφίμων και ΚΑΠ   

• Πυλώνασ ΙΙ 

• Κφριοσ μοχλόσ ενίςχυςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ 

• Προςαρμογή ςτισ ανάγκεσ ανταγωνιςτικότητασ  

– ςε όλο το μήκοσ τησ αλυςίδασ διανομήσ 

– τισ ανάγκεσ του αγρο-διατροφικοφ τομζα κάθε χώρασ τησ ΕΕ 

• Προώθηςη  

– Αειφορίασ ςτον αγρο-διατροφικό τομζα 

– Καινοτομίασ  

– Ποιοτικήσ διαφοροποίηςησ τελικών προϊόντων  
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Ανταγωνιςτικότητα ελληνικήσ οικονομίασ 

 
 
Global Competitiveness Index 2015 - 2016,  
World Economic Forum  

 

 

Ελλάδα: 81η θζση  (140 χώρες) 
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