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Απάντηση: Ανέοερα ήδη ότι αυξήσαμε σημαντικά τις εξαγωγές.

Ό μ ω ς  η αύξηση των εξαγωγών είναι συνάρτηση των 

εξαγωγικών μηχανισμών που υπάρχουν και οι εξαγωγικοί 

αυτοί μηχανισμοί είναι ακόμη λίγο ανεπτυγμένοι.

Πολλοί πιστεύουν ότι θάπρεπε το κράτος να επέμβει 

και να δημιουργήσει αυτό τους εξανωγικούς μηχανισμούς.

0 κρατικός μηχανισμός δεν έχει όυως την ευκινησία 

και το άμεσο ενδιαφέρον νια να προωθήσει αποτελεσματ κά 

μία τέτοια προσπάθεια.

Το βάρος πέφτει στο συνεταιριστικό κίνημα.



Απάντηση:

Γιατί όμως τα βερύκοκκα. που αποσύρονταν να μη 

διατεθούν δωρεάν.

Η δωρεάν διάθεση βοηθά την απορρόφηση της παραγωγής 

μόνο αν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τα δωρεάν 

βερύκοκκα θα καταναλωθούν επί πλέον/ των όσων 

αγοράζονται. Αυτό δεν είναι όμως δυνατό.

Η Δωρεάν διάθεση θα πολλαπλασίαζε τα προβλήματα 

με τους παραγωγούς.

0 κανονισμός της ΕΟΚ που ρυθμίζει την απόσυρση 

προβλέπει ~η χυμοποίηση των αποσυρόμενων και τη 

δωρεάν διάθεση του χυμού. Το μέτρο αυτό εφαρμόσαμε 

σε πολύ περιορισμένη κλίμακα στα βερύκοκκα γιατί 

υπήρχε ο κίνδυνος οι βιομηχανίες να ασχοληθούν· 

μόνο με την αποδοτική γι αυτούς χυμοποίηση και 

λιγώτερο με την τόσο αποδοτική παραγωγή κονσερβών, 

που θέλαμε να προωθήσουμε, ώστε ν ’απορροφηθεί 

μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα προϊόντος.



Απάντηση:

Εσείς θεωρείτε τις διαμαρτυρίες των παραγωνών 

αδικαιολόγητες;

Υπάρχουν διαμαρτυρίες που ευσταθούν και άλλες όχι. 

θα φέρω δύο παραδείγματα. Οι κονσερβοποιοί καθυ

στέρησαν να βγούν στην αγορά για την αγορά ροδάκινων, 

γιατί όπως ισχυρίζονται οι όροι μεταποίησης δεν είναι 

συμφέροντες. Οι κονσερβοποιοί, πιστεύω, ότι έχουν 

υποχρέωση να δουλεύουν τα εργοστάσιά τους, όχι βέβαια 

με ζημιά, αλλά και με όρους που ίσως δεν είναι τόσο 

συμωέροντες όπως εκείνοι που ίσχυαν άλλα χρόνια.

Τυχόν διαμαρτυρίες των παραγωγών για μία κακόπιστη 

άρνηση των κονσερβοπο ιών να ερνασθούν είναι δικαιο

λογημένες. Αδικαιολόγητες είναι οι διαμαρτυρίες 

40-50 πατατοπαραγωγών, όταν οι ενδιαφερόμενος Ενώσε ις 

έχουν συμφωνήσει με το Υπουργείο πάνω στην πολιτική 

διάθεσης του προϊόντος που θα ακολουθηθεί, και έχει 

συμφωνήσει και ο εκπρόσωπος της Ένωσης στην οποία 

ανήκουν οι δ ιαμαρτυρόμενο ι.

Πιστεύω ότι οι παρανωγοί θα πρέπει να εξετάζουν κοντά 

στο άμεσο συμφέρον τους και το μακροπρόθεσμο συμφέρον τουτ 

Η ελληνική νεωργία δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί παρά 

με ανάπτυξη της υποδομής της (συσκευαστήρια, αποθήκες, 

σφαγεία, οργάνωση της εμπορίας κ.λ.π.).

Η ανάπτυξη της υποδομής απαιτεί χρήματα. Μία δρχ. 

επιδότηση στο κάθε κιλό καλαμπόκι κοστίζει στο κράτος 

1 δισ. περίπου.Με το ίδιο ποσό θα μπορούσαν να κατα- 

σκυεασθούν 25 ξηραντήρια τουλάχιστον. θα πρέπει και οι 

παραγωγοί να σταθμίζουν που πρέπει να πηγαίνουν τα
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Πρέπει αυξάνοντας το εισόδημα να δημιουργούμε 

ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις εκείνες που να 

διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα τη βελτίωση του 

επιπέδου ζωής των αγροτών.

»



Απάντηση:

Από τις παραπάνω απαντήσεις συμπεραίνω, ότι 

θεωρείτε τη Βελτίωση της σημερινής κατάστασης 

αρκετά δύσκολη. Σέ τί ελπίζετε;

Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν, ότι όλα μπορούν να 

αλλάξουν από τη μιά μέρα στην άλλη. Αλλά η κοινωνική 

αλλαγή δεν πραγματοποιείται μόνο με το να δώσει η 

κυβέρνηση εντολές. Οι κοινωνικές διεργασίες καθο

ρίζονται από κανόνες που χρειάζονται όχι μόνο χρόνο 

αλλά και αγώνες για να μεταβληθούν. Πρέπει οι ίδιοι 

οι ενδιαφερόμενοι να κινητοποιηθούν με τους συλλογι

κούς φορείς τους, συνεταιρισμούς και συλλόγους, για να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Η κυβέρνηση θα 

εξασφαλίσει τα κεφάλαια, θα παράσχει τεχνική βοήθεια, 

θα δημιουργήσει θεσμούς, αλλά οι πρωτοβουλίες θα πρέπει 

να προέλθουν από τους ίδιους του αγρότες και ιδιαίτερα 

τους συνεταιρισμούς. Αυτό αποτελεί αναγκαιότητα και 

δεν είναι ζήτημα ελπίδας. Ά λ λες λύσεις, που θα 

εξασφαλίσουν την μεταβολή των σχέσεων παραγωγής 

στην ύπαιθρο δεν υπάρχουν.



Απάντηση:

Τί έχετε καταφέρει στον αγροτικό τομέα; Η αντιπολίτευση 

ισχυρίζεται ότι η θέση του αγρότη έχει χειροτερεύσει 

αντί να βελτιωθεί.

θα αναφέρω ενδεικτικά μερικά από τα επιτεύγματα της 

κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα:

1. Αύξηση του μέσου αγροτικού εισοδήματος παρά τη νενικώτερη 

οικονομική κρίση κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον σε σταθερές 

τιμές το 1982.

2. Ψήφιση του νέου νόμου για τις εκλογές στις συνεταιριστικές 

οργανώσεις και την ανανέωση της ηγεσίας του συνεταιριστικού 

κινήματος από τους ίδιους τους αγρότες σε ελεύθερες, 

δημοκρατικές εκλογές. Οι νέες συνεταιριστικές ηγεσίες έχουν 

αρχίσει να κινητοποιούνται για -την αποτελεσματικότερη αντι

μετώπιση των αγροτικών προβλημάτων. Κατοχύρωση του αγροτικού 

συνδικαλισμού με το νέο νόμο για τις ανροτικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις για πρώτη φορά στην ελλάδα.

3. Σημαντική βελτίωση των μηχανισμών σύνδεσης της Ελλάδας με 

την ΕΟΚ σε όφελος της ελληνικής πλευράς. Αναφέρω ενδεικτικά 

την έγκριση ειδικού προγράμματος επιτάχυνσης της γεωργικής 

ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας με επιδότηση από 

την ΕΟΚ ύψους 13 δισ. δρχ. περίπου, την επέκταση σε όλη την 

ελλάδα των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τις προβληματικές 

περιοχές της Ιταλίας στον τομέα των διαρθρώσεων και τη μέση 

δραχμική αύξηση των θεσμικών τιμών γεωργικών προϊόντων για την 

Ελλάδα το 1983 σε ποσοστό 23% περίπου.



4. Σημαντική προώθηση έργων υποδομής. Αναφέρω ενδεικτικά

ότι το χρόνο που πέρασε επενδύθηκαν σε έργα υποδομής αξιοποίησης 

της γεωργικής παραγωγής 3,53 δισ. δρχ. για τήν ίδρυση, 

επέκταση και εκσυγχρονισμό 79 μονάδων συσκευασίας και 

μεταποίησης γεωργικών προίόντων-

5. Δημιουργία διαδικασιών για τη μελέτη των προβλημάτων της 

ελληνικής γεωργίας και τον προγραμματισμό της επίλυσής τους. 

Υπάρχει σειρά από νομοσχέδια, όπως αυτό για τους συνεταιρισμούς, 

ή από προγράμματα-, όπως αυτό για τη δημιουρνία σφαγείων

των οποίων η επεξεργασία είτε σύντομα τελειώνει, είτε 

αρχίζει η υλοποίηση-

6. Τροποποίηση της διαδικασίας καταβολής των επιδοτήσεων, 

ώστε οι επιδοτήσεις να δίνονται α π ’ευθείας στον παραγωγό 

από τους συνεταιρισμούς και όχι. όπως παληά στους εμπόρους 

και εξαγωγέίς.

7. Η διαδικασία για την πρόσληψη σημαντικού αριθμού γεωπόνων 

ώστε να βοηθηθεί ο αγρότης στο χωράφι έχει ήδη ξεκινήσει.



Απάντηση: Χωματερές άνοιξαν σε δύο περιπτώσεις στα βερύκοκκα και

και στα ροδάκινα. Στα βερύκοκκα είχαμε φέτος μία παραγωγή 
αυξημένη κατά 40.000 τύννους έναντι της περσινής.

Για τη διάθεση της παραγωγής αυτής έγιναν έντονες προσπά- 

Θθίες. Καααφέραμε έτσι ν'αυξήσουμε τις εξαγωγές. Μέχρι 
13/7 είχαν εξαχθεί 33.000 τόννοι έναντι 26.000 πέρσυ.
Φέτος για πρώτη φορά και χάρησστις προσπάθειες της κυβέρ
νησης προβλέφθηκε από τους κανονισμούς της ΕΟΚ ότι τα βε

ρύκοκκα που δεν μπορούν να διατεθούν θα αποσύρονται και θα 

αποζημιώνεται ο παραγωγός. Οι παραγωγοί θα πάρουν για κάθε 

αποσυρόμενο κιλό 17 δρχ. Πέρσι, πρόπερσι και άλλα χρόνια 
το πλεόνασμα της παραγωγής έμεινε στα δέντρα και οι παρα
γωγοί δεν εισέπραξαν απολύτως κανένα ποσό γι'αυτό. Οι χω
ματερές στα βερύκοκκα ήταν λοιπόν συνάρτηση τόσο της πλεο- 
νασματικής παραγωγής όσο και μιάς νέας ρύθμισης για τους 
παοαγωγούς που τους εξασφάλιζε Ύΐα πρώτη φορά και εισόδημα 

για την αδιάθετη ποσότητα της παραγωγής τους. Επιδιώξαμε 
βέβαια να χρηματοδοτηθεί από την ΕΟΚ η μεταποίηση του βερύ- 
ρύκοκκου ώστε να μειωθούν οι αποσυρόμενες ποσότητες και να 

απορροφήσει περισσότερη ποσότητα η βιομηχανία. Η Κοινότητα 
δεν δέχτηκε το αίτημα, γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει προ

ηγούμενο σε σχέση με την Ισπανία.



Απάντηση:

Δραστηριοποιήθηκαν οι συνεταιρισμοί για ν 'αντιμετωπί- 
σουν την κρίση του βερΰκοκκου.

Ό χ ι  πάντοτε στον επιθυμητό βαθμό, θα αναφέρω το παρά
δειγμα της Ένωσης Αργολίδας που νοίκιασε πέντε εργο
στάσια και απορόφησε έτσι 7.000 τον.

Οι κονσέρβες, πιστεύω, θα διατεθούν σε ψηλότερες τιμές 
από τις περσινές γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη στη δεεθν 

αγορά. Η ίδια ένωση πραγματοποίησε εξαγωγές όψους 2.30 
τον. Άλλοι συνεταιρισμοί αρκέστηκαν μόνο στη μεσολά

βηση της διάθεσης του προϊόντος στους ιδιώτες εμπόρους 
και βιομηχάνους επιτείνοντας έτσι το πρόβλημα. Ενδεε- 

κτικά αναφέρω, ότι η συνεργασία των Ενώσεων της Κοριν
θίας με τις Ενώσεις της υπολοίπου Ελλάδας για τη δια
κίνηση του προϊόντος στο εσωτερικό υπήρξε περιορισμένη 
αν και τους είχαμε προτρέψει από πέρσι να φροντίσουν 

για την καλύτερη διακίνηση του προϊόντος. Πιστεύω, ότι 

τα μέλη των συνεταιρισμών θα πρέπει όταν κλείσει η εμ 

εμπ§ρική περίοδος να επανεξετάζουν με τις διοικήσεις 
τους αν η συμβολή του συνεταιριστικού Κινήματος στη 
διάθεση του προϊόντος ήταν ικανοποιητική.



Απάντηση: Και εδώ υπάρχει πρόβλημα μη ικανοποιητικές οργάνωσης του
εξαγωγικού εμπορίου. Βτους λόγους αυτούς προστέθηκε και 
δυσκολία ο ανταγωνισμός των ελλήνων εξαγωγέων. Τα ροδά
κινα διατίθενται κυρίως στην αγορά του Μονάχου. Εκεί κυ

ριαρχούσε άλλοτε ο ελληνοελληνικός πόλεμος. Οι εξαγωγείς 
συναγωνίζονταν σε χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα να 

πέφτουν οι τιμές κάτω από το κατώτερο όριο, που προβλέ- 
πεται από την ΕΟΚ, να επιβάλλονται από την ΕΟΚ εισφορές 
και ως εκ τούτου και να ακριβαίνουν τα ροδάκινα με απο
τέλεσμα και να μην πουλιούνται και παρ{όλα αυτά να μη 
καλύπτουν οι τιμές το κόστος. Χρειαζόταν συντονισμός.

Το Υπουργείο επεδίωξε πέρσυ και φέτος τον συντονισμό.
0 συντονισμός αυτός δεν πέτυχε, παρά τις προσπάθειες 
του Υπουργείου, γιατί δεν θέλησαν όλοι οι εξαγωγείς να 
πειθαρχήσουν στην ενιαία καθοδήγηση της ΑΓΡΕ2 όπως τους 

είχε προταθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να εξαχθούν 369 φορτία 
οε 2 μόνον μέρες. Οι τιμές έπεσαν και επιβλήθηκε διπλή 

αντισταθμιστική εισφορά. Για να ομαλοποιηθεί η αγορά 

έπρεπε να σταματήσουν οι εξαγωγές, πράγμα το οποίο και 
έγινε. Τα ροδάκινα που δεν μπορούσαν να εξαχθούν απο

σύρθηκαν. 0 παραγωγός για κάθε κιλό που αποσύρεται εισ
πράττει 16-17 δρχ. Σήμερα έχει αρθεί η αντισταθμιστική 
εισφορά.



Ερώτηση: Αληθεύει ότι ο συντονισμός των εξαγωγόων απότυχε γιατί η
ΑΓΡΕΞ επόμεινε να αποφασίζει μόνη;

Απάντηση: 0 ισχυρισμός αυτός δεν αληθεύει. Η ΑΓΡΕΞ επόμενε, και σωστά,

να έχει την αποκλειστική ευθύνη μόνο σε περίπτωση που θα 
ανελάμβανε να καλύψει τη ζημιά των εξαγωγόων από πωλήσεις 
χαμηλότερες των 17 δρχ.

Μερικός Ενώσεις ήθελαν και να τους καλύψει η ΑΓΡΕΞ την τυχόν 
ζημιά και να διατηρούν την πρωτοβουλία των πωλήσεων. Η απαί
τηση ήταν απαράδεκτη. Όποιος θόλει να όχει την πρωτοβουλία 

πρόπει όχι μόνο να αποκομίζει τα κεόδη αλλά και να φόρει και 
τον κίνδυνο της ζημιάς. Πρόπει οι Ενώσει.ς να μάθουν ότι αν 
θόλουν να δραστηριοποιούνται μόνο εκ του ασφαλούς δεν θα λύ
σουν τα προβλήματα των παραγωγών.

Η ΑΓΡΕΞ συμμετόχει στο κοινό εξαγωγικό συντονιστικό όργανο 
που ορίσθηκε τώρα με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπο
χρεώσεις όπ©<9 όλοι οι άλλοι εξαγωγείς.


