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Η γεωργία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία παρά το γεγονός ότι 
τις τελευταίες δεκαετίες άλλοι τομείς της οικονομία αυξήσαν τη συνεισφορά τους στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν με ταχύτερους ρυθμούς. Η συνεισφορά της γεωργίας στις εξαγωγές, στην απασχόληση 
του αγροτικού πληθυσμού, στην προμήθεια πρώτων υλών στην εγχώρια βιομηχανία και στην 
παραγωγή τροφίμων για τον πληθυσμό είναι πολύ σημαντική. Επίσης προσφέρει σημαντικά στη 
διατήρηση του περιβάλλοντος, στον πολιτισμό και στην κοινωνία αφού συγκρατεί μεγάλο μέρος του 
αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, και μάλιστα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές οι οποίες 
διαφορετικά θα ερημώνονταν.  

Οι τοπογραφικές και κλιματολογικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών του νησιού επιτρέπουν 
ποικίλη γεωργική παραγωγή. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους επιβάλλεται η κατασκευή 
εγγειοβελτιωτικών έργων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν κυρίως 
ξηρικές καλλιέργειες που περιλαμβάνουν το σιτάρι, το κριθάρι, τα όσπρια και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
και στις στενές κοιλάδες των βουνών ελιές, χαρουπιές, αμπέλια, φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, και 
δέντρα που παράγουν ξηρούς καρπούς. Το κράτος στηρίζει με διάφορα μέτρα τους αγρότες και 
αγρότισσες στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 
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Agriculture continues to play a significant role in the Cypriot economy, despite the fact that in recent 
years other sectors of the economy have increased their contribution to the island’s Gross Domestic 
Product at much faster rates. The contribution of agriculture in exports, employment opportunities in 
rural areas, provision if raw materials for the local industry and production of food for the population, is 
significant. Moreover, agriculture has an important contribution to the preservation of the environment, 
the culture and society, since it encourages a large section of the rural population to remain in the 
countryside, particularly in mountainous and hilly areas which would otherwise be abandoned. 
 
Topographical and climatic differences among the various regions of the island make for varied 
agricultural production. Due to the nature of the soil, land improvement projects in mountainous and hilly 
districts are essential. In these areas one finds non-irrigated plantations of wheat, barley, legumes and 
forage and in the narrow mountain valleys olives, carobs, vines, fruit trees and nut trees. The state 
subsidises farmers and their families as part of a package of measures to encourage them to remain in 
rural areas. 
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