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Στην εποχή μας περισσότερο από ποτέ, η γεωργία έχει 

αναδειχθεί ως ένας εκ των πρωταγωνιστών στη συζήτηση 

γύρω από το αύριο της παγκόσμιας οικονομίας, της 

επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας και της 

πολυπόθητης ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει από πληθώρα 

μελετών και αναλύσεων αναφορικά με το υπό 

διαμόρφωση διεθνές τοπίο των αυξανόμενων 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

προκλήσεων όπως μεταξύ άλλων η κλιματική κρίση και τα 

καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, η τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση, η ανάγκη για πιο ηθικές και βιώσιμες 

γεωργικές πρακτικές, ο υπερπληθυσμός και οι τάσεις 

μετανάστευσης.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές μελέτες της McKinsey, o 

παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9,7 δις 

μέχρι το 2050, «πιέζοντας» για αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής κατά 70% ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις νέες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, οι διαθέσιμοι υδάτινοι 

πόροι εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 40% σε σχέση με τις 

ανάγκες κάλυψης των παγκόσμιων απαιτήσεων του 

πληθυσμού μέχρι το 2030, ενώ το ένα τέταρτο της 

καλλιεργήσιμης γης χρειάζεται ήδη σήμερα, σημαντική 

αποκατάσταση για να μπορέσει να αποδώσει εκ νέου 

σημαντικές παραγωγές.  

Στο παρελθόν, οι παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη 

της γεωργίας ήταν είτε μηχανικοί, με τη μορφή 



 
 
 
 

ισχυρότερων μηχανημάτων και αποτελεσματικότερων 

τεχνικών, είτε γενετικοί, με τη μορφή παραγωγικότερων 

σπόρων και λιπασμάτων. Σήμερα, τη διαφορά θα την κάνει 

ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενή τομέα, ώστε 

να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της παραγωγής και η 

παράλληλη αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων μέσω 

νέων τεχνολογιών όπως η συνδεσιμότητα και η τεχνητή 

νοημοσύνη, οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην 

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την ποιοτική και 

ανταγωνιστική  γεωργία καθώς και για τη διαχείριση των 

αναδυόμενων σύνθετων προκλήσεων.  

Μολονότι ακόμα η γεωργία παραμένει η λιγότερο 

ψηφιοποιημένη δραστηριότητα – κυρίως λόγω του 

κόστους αφομοίωσης και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών και ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών – 

απαιτείται να βρεθεί ο τρόπος ώστε τα εξελιγμένα 

ψηφιακά εργαλεία να απελευθερώσουν το δυναμικό της 

γης και των καλλιεργητών. Η ευημερία και η βιωσιμότητα 

μίας εκ των παλαιότερων δραστηριοτήτων του πλανήτη – 

που αποτελεί και προϋπόθεση για όποιο αύριο 

οραματιζόμαστε, εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τον 

τεχνολογικό μετασχηματισμό και τη συνδεσιμότητα σε 

κάθε πεδίο που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την παραγωγή.  

Στον Όμιλο ELTON παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις 

στο διεθνές επίπεδο της γεωργικής οικονομίας, 

αξιολογούμε, προσαρμόζουμε και επενδύουμε στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εμπλουτισμό των 

υπηρεσιών και των προϊόντων μας ώστε να 

ανταποκρίνονται σε ένα νέο κόσμο με σημαντικές 

προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που δεν μπορούμε να 

χάσουμε.

 

 

 

 

 


