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προβλήματα ζητούν λύση
«ΤΟ ΒΗΜΑ» ανοίγει σήμερα έναν ακόμη φάκελο 
από τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. 
Ζητήματα που προκύπτουν επιτακτικά από πολλούς 
λόγους: είτε από τις ανάγκες προσαρμογής της χώ
ρας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση είτε 
από τα απαιτούμενα της μετά ΟΝΕ εποχής στην Ευ
ρώπη και στον πλανήτη είτε από την αναπροσαρ
μογή των εθνικών δεδομένων που επιβάλλει η πο
ρεία του εκσυγχρονισμού είτε από την ίδια την εξέ
λιξη των κοινωνικών μεγεθών είτε από όλα αυτά 
ταυτοχρόνως. Ενα από αυτά είναι το «αγροτικό ζή
τημα», καθώς στον πρωτογενή τομέα της οικονο
μίας συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια συνταρακτι
κές αλλαγές που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, 
αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Η προεκλογική περίοδος που διανύουμε είναι 
πάντοτε μια αφορμή έντονης και ζωηρής πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Σπανίως όμως δίνει την ευκαιρία

ενός ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου. Τα κόμματα 
τονίζουν ευλόγως τις διαφορές τους και αμβλύνουν 
τις συναινέσεις τους, τα προβλήματα διογκώνονται 
ή ελαχιστοποιούνται, η ανταλλαγή επιχειρημάτων 
ουσίας σπανίζει. Ο λόγος είναι απλός: κανείς δεν 
θέλει να πείσει τον άλλον, απλώς όλοι μαζί θέλουν 
να πείσουντους ψηφοφόρους. Το ευχάριστο ωστό
σο είναι ότι υπάρχει σχεδόν ομοφωνία για την ανα
γκαιότητα των παρεμβάσεων και των αλλαγών, έστω 
και αν τα κόμματα διαφωνούν ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισής τους.

Την προηγούμενη Κυριακή, «Το Βήμα» άνοιξε τον 
φάκελο της εξωτερικής πολιτικής και της θέσης της 
χώρας στη νέα διεθνή σκηνή. Σήμερα συνεχίζουμε 
με το μέλλον του αγρότη. Ποια γεωργία θέλουμε; 
Πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παγκο
σμιοποίησης; Με τι θα αναπληρώσουμε τις συνεχώς 
μειούμενες κοινοτικές επιδοτήσεις; Ποια είναι τα

περιθώρια των εθνικών παρεμβάσεων στο παγκό
σμιο εμπόριο; Ποιο είναι εν τέλει το μέλλον του έλ- 
ληνα αγρότη και της υπαίθρου;

Τις επόμενες Κυριακές, «Το Βήμα» 
θα στρέψει την προσοχή του προς:
•  Την αναγκαία μεταρρύθμιση του κράτους.
•  Τη ζωή σας πόλεις.
•  Την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης.
•  Την απελευθέρωση των αγορών.
•  Το νέο κοινωνικό κράτος που καλείται να αντι

καταστήσει το «κράτος πρόνοιας».
•  Την ανάγκη μιας νέας παιδείας και μιας εκπαί

δευσης που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
και στις προοπτικές του 21ου αιώνα.

•  Την αναγνώριση των νέων κέντρων αποφάσεων 
(πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών) στην Ευ
ρώπη.

Το μέλλον ίου αγρότη

Το αγροτικό εισόδημα

Του
Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗ ΜΟΥ

Η ΤΑΝ ένα κρύο χε ιμ ω 
ν ιά τικο  πρω ινό  του 

2010. Το ελικόπτερο μόλις εί
χε προσγειωθεί στο προαύλιο 
του συσκευαστηρίου της αγρο
τικής ετα ιρεία ς «Φ άρσαλα 
ΑΕ». Ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας ήλεγξε βιαστι
κά τις εγκαταστάσεις της τε
ράστιας φόρμας και ο δι
ευθυντής της μονάδας τον 
διαβεβαίωσε ότι το φορ
τίο θα έχει φύγει ως το 
απόγευμα για το Μόναχο.
Από το κινητό του πληρο- 
φορήθηκε τις τιμές του βαμ
βακιού στο Χρηματιστήριο 
Εμπορευμάτων και την ίδια 
ώρα στην έδρα της εταιρείας,

στη Λάρισα, η ιδιαιτέρα γραμ- 
ματεύς του σημείωνε στα ρα
ντεβού του την απογευματινή 
σύσκεψη με τους εσθονούς συ
νεταίρους του και την αυρια
νή γενική συνέλευση 
τω ν μετά- _
χ ω ν

της Αγροτικής Τράπεζας. Ως 
το απόγευμα είχε ένα φορτω
μένο πρόγραμμα: τη συνάντη
ση με τους επιβλέποντες μη
χανικούς για το καινούργιο 
αγροτουριστικό ξενοδοχείο 

στη Λίμνη Πλαστήρα, 
τη συνάντηση 

με τους

νέους πελάτες από τη Στοκ
χόλμη που ενδιαφέρονται για 
τις νέες οικολογικές τομάτες 
και το βράδυ την παράσταση 
της όπερας στο Δημοτικό Θέ
ατρο Λάρισας.

Τυλίχθηκε στο παλτό του

και κοίταξε γύρω του. Δεν πέ
ρασαν και πολλά χρόνια από 
τότε -  «τέτοιες μέρες ήταν» 
σκέφθηκε -  που ο ίδιος με το 
τρακτέρ του βρισκόταν στο 
πλάι του κ. Πατάκη στο μπλό
κο της Βιοκαρπέτ ζητώντας

Από τον 
προστατευτισμό 

στη σκληρή 
πραγματικότητα 

ms παγκοσμιοποίησην

«εγγυημένο εισόδημα από το 
κράτος» και γκρινιάζοντας 
γιατί το βαμβάκι δεν έπιασε 
την τιμή που είχε έναν χρόνο 
πριν. «Τι να απέγιναν οι άλ
λοι;» αναλογίστηκε. Οι περισ
σότεροι απολαμβάνουν σήμε
ρα τις ικανοποιητικές συντά
ξεις τους -  ας είναι καλά η 
πρόωρη συνταξιοδότηση και 
το νέο σύστημα ασφάλισης 
των αγροτών... - ,  άλλοι ακο
λούθησαν τον ίδιο δρόμο, εί
τε μόνοι είτε μέσα από τους 
νέους συνεταιρισμούς, και άλ
λοι άλλαξαν δουλειές. Ωστό
σο τίποτε σήμερα στον κάμπο 
δεν μοιάζει με ό,τι ήταν το 
1990 ή ακόμη και 30 χρόνια 
πριν, το 1980.

Τότε που μικρό παιδί θυ- 
Συνέχεια στη σελ. Α6

• Τ '  (%*■}*.
Η δουλειά στο χωράφι είναι όντως σκληρή και για χρόνια 
το αγροτικό εισόδημα στηρίχθηκε στις επιδοτήσεις

ΤΟ ΕΙΣΟ ΔΗ Μ Α

Η αλήθεια 
των αριθμών

Η ΠΟΡΕΙΑ του πραγματικού 
γεωργικού εισοδήματος στην 
Ελλάδα ήταν ανοδική τα τε
λευταία χρόνια, από το 1988 
και μετά, φ θάνοντας στα 
υψηλότερα επίπεδα το 1995. 
Από το 1996 ακολούθησε  
όμως καθοδική πορεία. Οσο 
για το διάστημα 1980-1988, 
είναι σαφές ότι υπήρξε άνο
δος του πραγματικού γεωρ
γικού εισοδήματος αλλά τα 
στοιχεία δεν είναι συγκρίσι
μα. Το υπουργείο Γεωργίας 
ακολουθώντας τις προδια-

γραφές της Eurostat παρέχει 
επίσημα στοιχεία για την πο
ρεία του γεωργικού εισοδή
ματος σε δείκτες. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία αυτά, η πορεία 
του δείκτη εμφανίζεται στον 
διπλανό πίνακα για την Ελ
λάδα και την ΕΕ (μέσος όρος).

Να σημειωθεί ότι η βάση 
του δείκτη (το 100) αφορά 
τα έτη 1989-1991 και όχι ένα 
έτος. Αυτό ισχύει για όλες τις 
χώρες-μέλη.

Το υπουργείο Γεωργίας σε 
κάθε ευκαιρία υποστηρίζει

ΕΤΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ  

(100 για 1989-1991)

ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε.

^ 1 9 8 8 84,5
1989 97,3
1990 89,1 99,3
1991 113,6 100,7
1992 95,8 98,5
1993 87,9 99,0
1994 99,1 108,8
1995 104,8 114,1
1996 100,3 119,7
1997 97,5 116,1
1998 96,2 1 1 1 ,8

1999* 95,7 -

* Εκτίμηση

ότι ειδικά το 1999 το αγρο
τικό εισόδημα αυξήθηκε ση
μαντικά και ότι ο μέσος φό
ρος για τους γεωργούς, κτη- 
νοτρόφους και αλιείς διατη
ρείται σε πολύ χαμηλά επί
πεδα. Επίσης σε κάθε ευκαι
ρία υπονοεί ότι το δηλωθέν

εισόδημα από τους αγρότες 
είναι χαμηλότερο του πραγ
ματικού. Ειδικότερα παρέχει 
τα εξής στοιχεία:
■ Οι γεωργοί, οι κτηνοτρό- 
φοι και οι αλιείς (περίπου το 
17% του πληθυσμού) δήλω
σαν το 3% του συνολικού ει

σοδήματος έναντι του 45% 
των μισθωτών και των συ
νταξιούχων αλλά κατέβαλαν 
το 1,1% του συνόλου των φό
ρων (το 45% οι μισθωτοί και 
οι συνταξιούχοι).
■ Το 1999, σε σχέση με το 
1998, δήλωσαν συνολικό ει
σόδημα αυξημένο κατά 
12,3%, αλλά ο μέσος φόρος 
ανήλθε στα ίδια περίπου επί
πεδα (38.000 δρχ. έναντι των 
188.000 δρχ. για τους συ
νταξιούχους και 340.000 δρχ. 
για τους μισθωτούς).



Ορεινά Γρεβενών
- Ανω Βοΐο 
Γράμμος - Καοτοριά
- Βίτσι

ΒΑ τμήμα Νομού Εβρου 
Αν. ορεινή Ροδόπη 
Βόρειο τμήμα Νομού 
ΔράμαςΚερκίνη Νομού Σερριόν 

Ορος Πάικο Νομού 
Κιλκίς και ΠέλλαςΒΔ τμήμα Νομού Ιωαννίνων 

- περιοχή Πωγωνίου 
Φιλιάτες Θεσπρωτίας 
Ορεινοί όγκοΐ'Νομού Αρτας

ΒΑ τμήμα Νομού Λαρίσης 
Ανατολικό τμήμα Νομού 
Τρικάλων

ΒΔ τμήμα Νομού 
Ευρυτανίας 
Δυτική Φθιώτιδα Αγιάσος Νομού
Ορεινός όγκος Κεντρικό τμήμα 

Νήσου ΧίουΚεντρικής Εύβοιας 
Ορεινή Δωρίδα 
Οροπέδιο πρώην 
λίμνης Ξυνιάδας

Ξηρόμερο Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας 
ΒΑ τμήμα Νομού 
Ηλείας

Ορεινή περιοχή 
Δυτικής Κορινθίας 
Ορεινή περιοχή 
Δήμου Τροπαίων 
Αρκαδίας
Νότιο τμήμα Νομού 
Αρκαδίας

Βόρεια Ανδρος 
Ορεινή Νάξος

Ταΰγετος

Νήσος Κύθηρα 
(βόρειο τμήμα νήσου)

Η αγροτική ανάπτυξη - ανασυγκρότηση της υπαίθρου 
2000-2006 αναμένεται να απορροφήσει 176,5 δισ. δρχ. 
ενώ θα διατεθούν άλλα 80 δισ. δρχ. για συνοδευτικά έργα 
υποδομής, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινούν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
των προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
της υπαίθρου με βάση την κατάρτιση 35 μελετών 
σε αντίστοιχες περιοχές. Οι μελέτες αυτές θα έχουν 
ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.
Στόχος τους είναι να διερευνηθούν οι κοινωνικές, 
οικονομικές και αναπτυξιακές δυναμικές που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των μελετών των περιοχών οι οποίες θα 
εκπονηθούν σε πρώτη φάση ανέρχεται σε 526 εκατ. δρχ.

Επαρχία Μαλεβιζίου 
Νομού Ηρακλείου 
ΝΔ τμήμα Νομού Χανίων 
Μυλοπόταμος (επαρχία 
Μυλοποτάμου Νομού 
Ρεθύμνης)

συγκρότηση της υπαίθρου, έλε
γαν και ξανάλεγαν για το τέ
λος των επιδοτήσεων, διαφή
μιζαν τον αγροτουρισμό, μι
λούσαν για «πολυαπασχόληση 
στην ύπαιθρο» -  αλλά άντε να 
πείσεις τώρα τους ανθρώπους 
που δεκαετίες τώρα τίποτε άλ
λο δεν γνώριζαν στη ζωή τους 
από το να φυτεύουν βαμβάκι 
ότι αυτό τέλος. Πρέπει να γί
νουν επιχειρηματίες, να δημι
ουργήσουν σύγχρονες μονά-

δες, να εγκαταλείψουντις μο
νοκαλλιέργειες -  γιατί, όπως 
και νατό κάνουμε, δεν είμασιε 
πλέον μόνοι. Τα σύνορα έχουν 
πέσει, η λεγομένη παγκοσμιο
ποίηση της οικονομίας αγγίζει 
-  κακώς ή καλώς, άσχετο -  
πρώτα απ’ όλα τον αγροτικό 
τομέα. Κάποιοι ευτυχώς πεί
στηκαν και να ’τοι τώρα, σαν 
και του λόγου του, να είναι 
απολύτως ευχαριστημένοι...

Virtual reality ή επιβεβλη
μένη αναγκαιότητα; Το μεγά
λο στοίχημα για την (οποια
δήποτε) κυβέρνηση που θα 
προκόψ ει μετά τ ις  εα ρ ινές 
εκλογές είναι ο εκσυγχρονι
σμός και η επιβίωση του αγρο
τικού τομέα της οικονομίας 
καθώ ς και η (συναρτώμενη 
από εκεί) ανάπτυξη της υπαί
θρου. Τα τελευταία χρόνια οι 
έλληνες αγρότες πραγματικά 
είδα ν  τα προϊόντα  τους να 
απειλούνται από τα ομοειδή 
προϊόντα τρίτων χωρών και τα

Συνέχεια από τη σελ. Α4 των τρίτων χωρων, το ετήσιο 
εισόδημα λιγόστευε ημέρα με 
την ημέρα. Κάθε χρόνο οι δια
δηλώσεις και τα μπλόκα σιη 
Βιοκαρπέτ και σιον κόμβο των 
Μαλγάρων δεν έβγαζαν που
θενά και εκφυλίστηκαν σε κατ’ 
έθιμον διαμαρτυρίες. Βεβαί
ως στην πλατεία Βάθη, στο 
υπουργείο Γεωργίας, κατήρτι- 
ζαν διάφορα προγράμματα με 
εξασφαλισμένα λεφτά από τις 
Βρυξέλλες, μιλούσαν για ανα-

μαται τον πατέρα του να περ
νάει από την Αγροτική Τρά
πεζα να δηλώνει ότι καλλιερ
γεί 500 στρέμματα -  πού τα 
έβρισκε ο αθεόφοβος αφού 
είχε μόνο 100; - , να εισπράτ
τει βρέξει χιονίσει τις επιδο
τήσεις και να ψηφίζει «και με 
τα δύο χέρ ια  Π απανδρέου, 
που έδωσε στον αγρότη ψω
μί». Και δεν ήταν ψέματα, ας 
είναι καλά τα ΜΟΠ. Τότε που 
τα χωριά απέκτησαν καινούρ
για σπίτια, κάθε χωράφι και 
τρακτέρ, ακόμη και αν δεν 
χρειαζόταν, κάθε μέλος της 
οικογένειας IX.

Ωσπου ήλθε η δεκαετία του 
’90 και τα πράγματα δυσκό
λεψαν. Η ΕΟΚ έγινε ΕΕ, οι επι
δοτήσεις περικόπηκαν, οι έλεγ
χοι για τα λεφτά έγιναν αυ
στηρότεροι, οι Ευρωπαίοι άρ
χισαν να ανοίγουν τα σύνορά 
τους στα φθηνότερα προϊόντα

Ολο και λιγότεροι, ιδίως 
νέοι, ακολουθούν 
το γεωργικό επάγγελμα.
Ο μέσος όρος ηλικίας των 
αγροτών αυξάνεται συνεχώς

Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα
εισοδήματά τους να μειώνο
νται. Ταυτοχρόνως η ζωή σιην 
ύπαιθρο δεν βελτιώθηκε ση
μαντικά, παρά τα δεκάδες έρ
γα που έγιναν εκεί και τη δι
οικητική αναδιάρθρωση με το 
σχέδιο «Καποδίσιριας». Τα πε
ριθώρια άσκησης της αγροτι
κής πολιτικής στενεύουν και 
οι όποιες αποφάσεις μοιραία 
εξαρτώνιαι πλέον από τις Βρυ
ξέλλες και έχουν να κάνουν

(ως ποσοστό του συνόλου της οικονομίας)
Τη δεκ α ετία  1 9 8 8 -1 9 9 7  μειώ νετα ι συνεχώ ς  

Ν . ο  α γρ ο τικ ό ς  π ληθ υσ μ ό ς. Α π ό  τις  9 4 7 .8 7 9
απασχολουμένους το  1 9 8 8  «φθάσαμε»  

σ τ ις  7 5 5 .2 2 3  το 1 997 . Η  τά ση  μ ε ίω σ η ς  
συνεχίστηκε. Π έρυσ ι, σύμ φ ω να  μ ε  τη ν  

ΠΑΣΕΓΕΣ, ο ι α γρ ό τες  μ ό λ ις  
λ Χ . ξεπ ερ νο ύσ α ν  τις  650. ΟΟΟ

Γεωργία,
κτηνοτροφία

Ορεινή Ζάκυνθος Τ  ι
Ορεινός όγκος

- βορείου τμήματος \
Νομού Κεφαλλονιάς ϊ
Ορεινή Λευκάδα %

με το διεθνές εμπόριο αλλά 
και τις αναπόφευκτες αντιθέ
σεις Βορρά - Νότου σιους κόλ
πους της ΕΕ. Το μεγάλο δ ί
λημμα είναι: Η χώρα αποδέ
χεται τη θέση της μέσα σιο πα
γκόσμιο οικονομικό παιχνίδι 
ή εξακολουθεί να σιηρίζει το 
εισόδημα ενός μεγάλου μέ
ρους του πληθυσμού της από 
τις κρατικές δαπάνες; Και να 
συμβεί το τελευταίο, πώς θα 
αντιμετωπίσει τις παρεπόμε
νες αντιδράσεις των ασιών;

Και η κυβέρνηση και η αντι
πολίτευση φαίνεται να συμ
φωνούν προς τούτο: ο αγρο
τικός τομέας σιην Ελλάδα πρέ
πει να εκσυγχρονιστεί και να 
αποκτήσει ανταγωνιστικότη
τα που θα του επιτρέψει να 
αναπτυχθεί ανεξαρτήτως επι
δοτήσεων και επανειλημμένων 
διαγραφών χρεών σιο μέλλον. 
Παλαιότερα ήταν πολύ εύκο
λο, και σύνηθες άλλωστε, ο 
βαμβακοπαραγωγός να δη
λώνει καλλιεργούμενα στρέμ
ματα κατά το δοκούν, σε βαθ
μό που στις Βρυξέλλες να λέ
νε μεταξύ σοβαρού και αστεί
ου ότι «οι Ελληνες καλλιερ
γούν με βαμβάκι ακόμη και 
το... Αιγαίο», και να εισπράτ
τει τις επιδοτήσεις. Ή  ακόμη 
να στέλνει σας χωματερές τα 
ροδάκινα εισπράτιοντας 45 
δρχ. το κιλό αποζημίωση, την 
ίδια στιγμή που τα πουλούσε 
σιην αγορά 55 δρχ. Ολα τού
τα δεν μπορούν πια να συνε
χιστούν. Οχι διότι δεν το επι
θυμούμε, αλλά διότι οι υπό
λοιποι εταίροι δεν μας το επι
τρέπουν. Επομένως ο μόνος 
τρόπ ος να πουληθούν στις 
αγορές τα ροδάκινα, τα πορ
τοκάλια, οι ελιές, το βαμβάκι 
είναι αυτά να παράγονται με 
μικρό κόστος και να είνα ι 
υψηλής ποιότητας.

Πώς μπορεί τούτο να γίνει; 
Η ελληνική γεωργία χρειάζεται 
μεγάλες και βαθιές διαρθρω
τικές αλλαγές. Μετατροπή των 
μεσαίω ν και μεγάλων καλ
λιεργειών σε σύγχρονες επι
χειρηματικές μονάδες, συνέ
νωση των μικρομεσαίων μο
νάδων κάτω από συνεταιρι
σμούς ανά προϊόν, συμπλή
ρωση του μικρού αγροτικού 
εισοδήματος με παράλληλες 
δραστηριότητες. Και ακόμη: 
εξασφάλιση ποιότητας ζωής 
σε επίπεδο χωριού.

Προς την κατεύθυνση αυτή 
ήδη υπάρχουν εν εξελίξει πο
λιτικές, όπως τα έργα για την 
αγροτική ανάπτυξη και ανα
συγκρότηση της υπα ίθρου  
2000-2006, με εξασφαλισμέ
να χρήματα από την «Ατζέντα 
2000», τα προγράμματα νέων 
αγροτών και πρόωρης συνια- 
ξιοδότησης, το νομοσχέδιο για 
την εξυγίανση των συνεταιρι
σμών, το σχέδιο για την εξυ
γίανση και μετοχοποίηση της 
ATE με τα αγροτικά προμέτο- 
χα. Υπάρχουν ωστόσο και τε
ράστιες δυσκολίες: πρώτον, 
οσονούπω αρχίζει ο νέος γύ
ρος διαπραγματεύσεων του 
Π αγκόσμιου  Ο ργανισμού 
Εμπορίου, όπου η ΕΕ δέχεται 
τεράσπες πιέσεις να άρει τους 
προστατευτικούς δασμούς για 
τα (φθηνά!) προϊόντα των τρί
των χω ρώ ν δεύτερον, η Ουά- 
σιγκτον απαιτεί από τις Βρυ
ξέλλες να ελαστικοποιήσει τα 
όρια των διαφόρω ν ουσιών 
και να ανοίξουν έτσι την ευ
ρωπαϊκή αγορά στα (φθηνά!) 
αμερικανικά μεταλλαγμένα 
προϊόντα- τρίτον, έξι κατ’ εξο
χήν αγροτικές χώρες βρίσκο-

Συνέχεια στη σελ. Α8
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Συνέχεια από τη σελ. Α6

νχαι ante portas και μάλλον 
πολύ νωρίτερα από την πλήρη 
ένταξή τους στην ΕΕ θα δού
με τα προϊόντα τους στις ευ
ρωπαϊκές αγορές με τους ίδι
ους όρους με τα ελληνικά -  
μόνο που θα είναι φθηνότε
ρα λόγω  χαμηλότερου κό
στους, επομένως ανταγωνι
στικότερα!

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο 
αγροτικός τομέας, που απα
σχολεί το 19,3% του ενεργού 
πληθυσμού και συμμετέχει 
στον σχηματισμό του ΑΕΠ κα
τά 11%, έχει και πλεονεκτή
ματα και αδυναμίες. Τα συ
γκριτικά πλεονεκτήματα εί
ναι η συνεχής αύξηση προϊ
όντων γεωγραφικής ένδειξης 
και ονομασίας προέλευσης, 
η ζήτηση των οποίων είναι 
και θα είναι μεγάλη στο μέλ
λον, η παραγωγή προϊόντων 
εκτός εποχής λόγω κλιματο- 
λογικών συνθηκών, η ηγεμο
νική σε επίπεδο ΕΕ παραγω
γή προϊόντων όπως το λάδι, 
ο καπνός, τα νωπά φρούτα 
και το βαμβάκι, η δυνατότη
τα συμπληρωματικών δρα 
στηριοτήτων, όπως ο αγρο- 
τουρισμός και η δυνατότητα 
εκτεταμένης εφαρμογής με
θόδω ν «οικολογικής γεω ρ
γίας». Είναι αυτά ικανά να 
αντιμετωπίσουν τις θεσμικές 
και οργανωτικές αδυναμίες, 
όπως:
■ Ελλείψεις υποδομής στον 
τομέα μεταποίησης. Σήμερα 
μεταποιείται μόλις το 30% της 
γεωργικής παραγωγής, με χα
ρακτηριστικότερο παράδειγ
μα το ελαιόλαδο, το οποίο 
αγοράζεται χύδην από Ιταλούς 
και πουλιέται στις διεθνείς 
αγορές ως... ιταλικό!
■ Ελλείψεις στην οργάνωση 
της εμπορίας και διακίνησης, 
με αποτέλεσμα την επιδείνω
ση του εμπορικού ισοζυγίου.
■ Χαμηλό επίπεδο τεχνικής 
υποστήριξης των παραγωγών 
που οφείλεται στην ανεπαρ
κή προσφορά υπηρεσιών εκ
παίδευσης, γεωργικών εφαρ
μογών, πληροφόρησης και 
ενημέρωσης κτλ.
■  Χαμηλός βαθμός εισαγω
γής καινοτομιών που οφείλε
ται στην απουσία μεγάλων 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
αλλά και στο χαμηλό μορφω
τικό επ ίπεδο  των α πα σ χο 
λούμενων στον πρωτογενή το
μέα. Μόνο το 0,2% είναι από
φ οιτο ι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ενώ από
φ ο ιτο ι δημοτικού είνα ι το 
61,8% και το 32% δεν έχει κα
μία εκπαίδευση.

Συμπέρασμα: Αν εξαιρέσει 
κάποιος τα ζητήματα της τρέ
χουσας πολιτικής, τουτέστιν 
τα διαχειριστικά προβλήμα
τα, όπως το φθηνό πετρέλαιο 
ή το μητρώο των αγροτών ή 
ακόμη και τις διάφορες γκρί
νιες περί λιγότερο ή περισσό
τερο επιτυχών διαπραγματεύ
σεων στα κοινοτικά όργανα, 
θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα 
ότι μάλλον οι παρεμβάσεις 
στον αγροτικό τομέα είναι μο
νόδρομος.

Η  παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών, η στροφή σε νέα καταναλωτικά npówna και οι ανάγκεε ms avànwlns

Οι τρεις ¿¿oves ms veas 
αγροτικής πολιτικής

Του ΔΙΟΝ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗ

Τ Ι ΜΟΡΦΗ θα έχει η ελ
ληνική γεω ρ γία  μετά 

από 10 χρόνια; Το ερώτημα 
τίθεται έτσι, διότι οι αποφά
σεις που έχουν ληφθεί («Ατζέ
ντα 2000») αφορούν το χρο
νικό διάστημα ως το 2006, 
αλλά οι πάντες προσθέτουν 
«με χρ ο ν ικ ό  ο ρ ίζο ντα  το 
2010». Για να π ροσ δ ιορ ί
σουμε, έστω και κατά προ
σέγγιση, το μέλλον της ελλη
νικής γεω ργίας θα πρέπει 
κατ’ αρχήν να το εντάξουμε 
στην κοινή πορεία  της ευ
ρωπαϊκής γεωργίας. Η πο
ρεία  όμω ς αυτή έχει δύο  
όψεις. Η μία είναι η πραγ
ματική, αυτή που θα τη συ
ναντήσουμε μπροστά μας, 
και η άλλη είναι η «εικονι
κή», που προσπαθούν (και το 
έχουν επιτύχει σε μεγάλο 
βαθμό) να μας πείσουν ότι 
θα τη συναντήσουμε μπρο
στά μας.

Ας δαύμε';αναλυτικά το 
όλο θέμίμ^'ίύ 4' ’ν

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η ευ
ρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια νέα πραγ
ματικότητα και μπροστά στις 
εξής προκλήσεις: στην πα
γκοσμιοποίηση των συναλ
λαγών, στις ποιοτικού χαρα
κτήρα απαιτήσεις των κατα
ναλωτών και στη διεύρυνση 
της Ενωσης. Ετσι οι βασικές 
αρχές της νέα ς αγροτικής 
ανάπτυξης είναι:
■  Ο πολυλειτουργικός χα-

Αιεύρυνση 
των δραστηριοτήτων 

για  τη 
δημιουργία 
νέων πηγών |  
εισοδήματος | 

και απασχόλησης

ρακτήρας της γεωργίας, δη
λαδή πέραν της παραγωγής 
τροφίμων και η αναγνώριση 
και προώθηση του φάσμα
τος των υπηρεσιών που πα
ρέχουν οι γεωργοί.
■  Η διεύρυνση των δραστη
ριοτήτων για τη δημιουργία 
νέων πηγών εισοδήματος και 
απασχόλησης.
■  Η ευελιξία των ενισχύσεων 
για την αγροτική ανάπτυξη 
και η προώθηση της αποκέ
ντρωσης και των διαβουλεύ- 
σεων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; 
Απ’ όλα και τίποτε. Και αυτό 
για τους εξής λόγους:
•  Πρώτον, διότι πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι για πρώτη

φορά στην ιστορία της Κοι
νής Α γροτικής Π ολιτικής 
(ΚΑΠ) προβλέπεται πως για 
μία ολόκληρη επταετία, δη
λαδή  από το  2000  ω ς το 
2006, οι ετήσιες δαπάνες θα 
παραμείνουν σχεδόν σταθε
ρές. Για εφέτος οι δαπάνες 
αυτές θα είναι 40,92 δισ. ευ
ρώ, το 2001 θα είναι 42,80 
δισ. ευρώ και το 2006 θα εί
ναι 41,66 δισ. ευρώ. Εχουμε 
λοιπόν ένα δεδομένο: ότι οι

Η  ΕΕ θα έπρεπε 
να διαθέτει χρόνο 

μ ε τον χρόνο όλο και

\ ίÛ \,

υψηλότερα κονδύλια 
για  να στηρίξει 
το μοντέλοψις 

ευρωπαϊκής γεωργίας

δα π ά νες θα παραμείνουν 
σχεδόν σταθερές και μάλι
στα κατά τη διάρκεια ενός 
χρονικού διαστήματος κατά 
το οποίο η κοινοτική γεωρ
γία θα υποστεί πρωτόγνωρες 
πιέσεις στο πλαίσιο του Πα
γκοσμίου Οργανισμού Εμπο
ρίου (ΠΟΕ). Με άλλα λόγια, 
ενώ έσπευσαν αρχικά οι πά
ντες (με ελάχιστες εξαιρέσεις) 
να χαιρετίσουν «το αποτέλε
σμα του συμβιβασμού της 
Ατζέντας», τώρα αναρωτιού
νται γιατί το έκαναν. Η ΕΕ 
θα έπρεπε να διαθέτει χρό
νο με τον  χρόνο  όλο και 
υψηλότερα κονδύλια για να 
στηρίξει το μοντέλο της ευ
ρω παϊκής γεω ργίας, προ
σαρμοσμένο φυσικά στα νέα 
δεδομένα. Αυτό όμως δεν γί
νεται. Για την Ελλάδα, π.χ., 
υπολογίσ τηκε ότι θα  ε ι
σπράττει για μία επταετία 1 
τρισ. δρχ. ετησίως, αλλά λη
σμονήθηκε να αναφερθεί ότι^ 
τόσα εισέπραττε έτσι κι ®λ- ’
,  '4 * ^ 4 ' ,. ■%· ,  ΐ φ · * ·  ■
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Η μεγάλη πρόκληση 
ms ανταγωνισηκόπιταβ

Η ΜΕΓΑΛΗ πρόκληση για την ελ
ληνική γεωργία τα επόμενα χρό

νια θα προέλθει από την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της, δηλώνει 
προς .«Το Βήμα της Κ υριακής» ο 
υπουργός Γ εω ργίας κ. Γεώργιος 
Ανωμερίτης, ο οποίος έχει το θάρ
ρος να παραδεχθεί ότι υπάρχει έλ
λειμμα πληροφόρησης προς τους 
αγρότες για τις μεγάλες αλλαγές που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν. Ο κ. 
Ανωμερίτης απάντησε ως εξής στις 
παρακάτω ερωτήσεις μας:
-  Κύριε υπουργέ, ποιες θα είναι οι 
μεγάλες προκλήσεις για την ελλη
νική γεωργία τα επόμενα χρόνια;
«Με δεδομένο ότι έχουμε διασφαλί
σει χρηματοδοτικούς πόρους για οι
κονομικές ενισχύσεις και επενδύσεις 
για το χρονικό διάστημα 2000-2006, 
την επταετία δηλαδή που καλύπτει η 
“Ατζέντα 2000”, καθώς και τον πλή
ρη έλεγχο του κόστους εισροών, η 
μεγάλη πρόκληση θα προέλθει από 
τη βελτίωση της θέσης μας στις διε
θνείς αγορές, που σημαίνει αύξηση 
της ανταγωνιστικότητάς μας».
-  Εχετε προωθήσει μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυ
τών, ώστε να μην υποστεί ανεπα
νόρθωτες ζημιές η ελληνική γεωρ
γία;
«Τα μέτρα που έχουμε προωθήσει εί
ναι θεσμικά και πολιτικά. Σε επίπε
δο  θεσμών, εκσυγχρονίζουμε τις 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις, δημιουργούμε εθνικές διεπαγ- 
γελματικές οργανώσεις κατά προϊόν 
και εθνικά ινστιτούτα κατά προϊόν. 
Επίσης μηχανισμούς επίβλεψης και

πιστοποίησης προϊόντων, εταιρείες 
αγροτουρισμού, προώθησης των εξα
γωγών κτλ. Σε επίπεδο πολιτικής προ
ωθούμε μέτρα για τους νέους αγρό
τες, εκπαίδευση και πληροφόρηση, 
νέο σύστημα διαχείρι
σης πόρων, ασφαλι
στικώ ν καλύψ εω ν, 
ελέγχου κόστους εισ
ροών και παρεμβάσεις 
φ ορολογικού  χα ρα 
κτήρα. Ολα τα μέτρα, 
θεσμών και πολιτικής, 
εντάσσονται στην ενι
αία στρατηγική για την 
αγροτική ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τομέα μας και για την ανασυγκρότη
ση της υπαίθρου».
-  Κύριε υπουργέ, γνω ρίζουν οι 
αγρότες το μέγεθος των αλλαγών 
που πρέπει να ενστερνισθούν, κα
θώς και το ότι πρέπει να συμμετά- 
σχουν ενεργά για την υλοποίησή 
τους;
«Οχι. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμ
μα πληροφόρησης με πολλούς εν
διάμεσους. Το παλαιό πρότυπο των 
γεωπόνων του υπουργείου Γεωργίας 
και της ATE συρρικνώθηκε, αφού οι 
απαιτήσεις διαχείρισης των κοινοτι-

κών πόρων και προγραμμάτων -  που 
δίνουν “ζεστό” χρήμα στους παρα
γωγούς -  αύξησαν την απασχόλησή 
τους στο γραφείο και στο χωράφι. 
Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να 

ξεπεράσουμε το έλ
λειμμα με σύγχρονα 
και συμβατά με την 
εποχή μας μέσα, όπως 
το δορυφορικό - ψη
φ ιακό  αγροτικό κα
νάλι καθημερινής εκ
πομπής που θα μπαί
νει με προγράμματα 
πληροφόρησης, γνώ-' 

σης, εκπαίδευσης και τεχνικών στο 
κάθε αγροτικό σπίτι. Φυσικά κύριος 
στόχος είναι η ενίσχυση του γεωτε
χνικού επιστημονικού δυναμικού σε 
όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
και αυτό θα γίνει άμεσα».
-  Ας έρθουμε σε ένα γενικότερο θέ
μα με άμεσες επιπτώσεις και στην 
ελληνική γεωργία. Πιστεύετε ότι η 
κοινοτική γεωργία θα μπορέσει να 
επιβιώσει αν απελευθερωθεί πλή
ρως το διεθνές εμπόριο αγροτικών 
προϊόντων;
«Το ευρωπαϊκό αγροτικό πρότυπο εί
ναι εκείνο μιας πολυλειτουργικής ενι-

σχυόμενης γεωργίας. Ο νέος γύρος -  
της χιλιετίας του Παγκοσμίου Οργα
νισμού Εμπορίου -  με το αποτυχημέ
νο ξεκίνημά του δείχνει ότι δύσκολα 
θα ανατραπούν συμφωνημένες ρή
τρες. Η παγκοσμιοποιημένη οφθαλ
μαπάτη των χρηματοοικονομικών συ
ναλλαγών της εικονικής οικονομίας 
των καζίνων δεν έχει καμία σχέση με 
τις εμπορικές συναλλαγές της αγρο
τικής οικονομίας. Ακόμη και της με
ταλλαγμένης. Η κοινοτική γεωργία, η 
οποία απορροφά το 50% του κοινο
τικού προϋπολογισμού, έχει περισσό
τερο προβλήματα με τους ευρωπαίους 
ανέργους, με την ποιότητα των παρα- 
γομένων τροφίμων ή τις αγροτικές χώ
ρες διεύρυνσης και λιγότερο με τις με
θοδεύσεις των ΗΠΑ στον ΠΟΕ».

-  Πιστεύετε ότι όσα προαναφέρα- 
τε για τους συνεταιρισμούς και τις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις, αλ
λά και ο εκσυγχρονισμός της ATE, 
πρέπει να προωθηθούν, ανεξάρτη
τα από την κυβέρνηση που θα προ
κόψει από τις εκλογές;
«Απολύτως. Χωρίς εκσυγχρονισμό της 
αγροτικής πίστης, π.χ., χωρίς μια ATE 
στην οποία οι κύριοι μέτοχοι θα είναι 
οι αγρότες, οι κάτοικοι της υπαίθρου, 
οι συνεταιρισμοί, χωρίς δυνατούς συ
νεταιρισμούς και διεπαγγελματικές 
οργανώ σεις κατά προϊόν, δεν θα 
έχουμε κάνει βήματα ενίσχυσης της 
ανάπτυξης κάι της ανταγωνιστικότη
τας. Πιστεύω ότι την επομένη των 
εκλογών το ΠαΣοΚ θα αναλάβει τη 
διακυβέρνηση της χώρας και πάλι. 
Ακόμη όμως και αν δεν το πίστευα, 
πάλι τα ίδια μέτρα θα προωθούσα».

Υπάρχει ένα τεράστιο 
έλλειμμα

πληροφόρησης με 
πολλούς ενδιάμεσους



Γνώμη

Καθυστερήσαμε
υπερβολικά

Του Γ. Π. ΖΑΝΙΑ

Η ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ωφέλιμη για την Ελλά
δα μεταβίβαση πόρων η οποία έγινε μέ

σω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εί
χε και τρεις αρνητικές συνέπειες: πρώτον, ει- 
σήγαγε έναν εφησυχασμό για το μέλλον, εφό
σον υπήρξε ικανοποιητική στήριξη του γεωρ
γικού εισοδήματος- δεύτερον, οδήγησε σε εθι- 
σμό των αγροτών σας υψηλές επιδοτήσεις και, 
τρίτον, σε διατήρηση των μη ανταγωνισπκών 
δομών της ελληνικής γεωργίας. Ετσι, όταν η 
ΚΑΠ άρχισε να αλλάζει και να απαιτεί πιο 
ανιαγωνισηκές δομές, το πρόβλημα προσαρ
μογής της ελληνικής γεωργίας είχε γίνει τερά
στιο και η προσαρμογή έπρεπε να γίνει άμεσα 
γιατί οι αγρότες είχαν ήδη βγει στους δρόμους.

Η ελληνική γεωργία αυτή τη στιγμή απα
σχολεί μεγάλο ποσοστό του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού, έχει μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, παρουσιάζει σημαντικά 
προβλήματα θεσμικής οργάνωσης, αγορών 
και διάρθρωσης της παραγωγής. Ολα αυτά 
είναι προβλήματα τα οποία απαιτούν χρό
νο για να λυθούν. Η προσαρμογή της ελ
ληνικής γεωργίας στις σημερινές διεθνείς 
συνθήκες και στις απαιτήσεις της σημερινής 
ΚΑΠ έχει δειλά ξεκινήσει με σημαντική κα
θυστέρηση (ενώ οι σημερινές συνθήκες ήταν 
προβλέψιμες πάνω από μία δεκαετία πριν).

Και αυτές οι συνθήκες όμως αλλάζουν και 
στο τέλος της δεκαετίας που μόλις ξεκίνησε 
η ΚΑΠ θα έχει παραχωρήσει πολύ σημαντι
κότερο ρόλο στις δυνάμεις της αγοράς, ενώ 
οι προβλεπόμενες αυξημένες επιδοτήσεις 
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προς τους 
αγρότες (σε ανπκατάσιαση της στήριξης με 
τον μηχανισμό των τιμών) πολύ πιθανόν να 
οδηγήσουν σε μείωση της στήριξης του γε
ωργικού εισοδήματος ή/και σε μερική επα- 
νεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Το τελευταίο ενδε
χόμενο συνεπάγεται τεράστια δαπάνη για τον 
εθνικό προϋπολογισμό ιδιαίτερα την εποχή 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οποία 
έχουμε ήδη εισέλ- 
θει.

Συνεπώς εφεξής 
θα πρέπει να γίνει 
κάποια αναπλήρω- 
ση εσόδων προκει- 
μένου να μην υπάρ
ξει μείωση του γε
ωργικού εισοδήμα
τος σε μια εποχή 
όπου η οικονομία, 
όπως αναμένεται, 
θα μεγεθύνεται με 
γρήγορους ρυθμούς.
Κάτι τέτοιο μπορεί 
να γίνει μέσω αύξη
σης της ανταγωνι- 
σπκότητας και μέσω μείωσης της απασχόλη
σης στη γεωργία. Οι συνταγές για αυτή την 
προσαρμογή υπάρχουν (κίνητρα για αύξηση 
μεγεθών, πολυαπασχόληση, θεσμική ανα
διοργάνωση κτλ.) αλλά η υλοποίησή τους εί
ναι δύσκολη. Γι’ αυτό η εντατικοποίηση της 
προσπάθειας πρέπει να προωθηθεί άμεσα. 
Αυτό όμως που χρειάζεται περισσότερο από 
όλα είναι να μην «πιαστούμε και πάλι στον 
ύπνο», διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε δέκα 
χρόνια από σήμερα τα σημερινά δεδομένα 
δεν θα υπάρχουν. Γι’ αυτό χρειάζεται στρα
τηγικός σχεδιασμός για την ελληνική γεωρ
γία και όχι αποσπασματικές και εκ των υστέ
ρων διορθωτικές κινήσεις. Στη γεωργία σή
μερα απασχολείται σχεδόν ο ένας στους πέ
ντε Ελληνες, πολύ λίγοι από τους οποίους δια
θέτουν προσόντα για απασχόληση εκτός γε
ωργίας. Νομίζω ότι η πολιτεία οφείλει να τους 
προσέξει και να τους προετοιμάσει για τις με
γάλες αλλαγές, εφόσον η θεσμική οργάνωση 
των ιδίων είναι ανεπαρκής.

Χρειάζεται
στρατηγικός
σχεδιασμός
και όχι
απόσπασμα-
ηκέςκαι
εκ των υστέρων
διορθωηκές
κινήσεις
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Οι ετήσιοι αποκλεισμοί των δρόμων δεν οδήγησαν πουθενά 
και κατάντησαν «κατ’ έθιμον διαδηλώσεις»

Οι ip£is táoves ms veas 
αγροτικής πολιτικής

Συνέχεια από τη σελ. Α8 
λιώς τα τελευταία χρόνια.
•  Δεύτερον, διότι θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι η «Ατζέ
ντα 2000» υιοθετήθηκε αφού 
υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως 
θα διατεθούν υψηλά κονδύ
λια για τη στήριξη της αγρο
τικής ανάπτυξης. Ειδικεύο
ντας όμως αργότερα η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή το τι ση
μαίνει αγροτική ανάπτυξη και 
πόσα χρήματα θα χορηγη
θούν, προέκυψαντα εξής συ
μπεράσματα: κατ’ αρχήν, ότι 
ο ετήσιος μέσος όρος χρη
ματοδότησης για όλες τις χώ- 
ρες-μέλη π ερ ιο ρ ίζετα ι σε 
4,339 δισ. ευρώ. Εξάλλου η 
κατανομή του κονδυλίου αυ
τού είναι τέτοια που ευνοεί 
την απόκλιση και όχι τη σύ
γκλιση μεταξύ των περιφε
ρειών. Για την Ελλάδα, π.χ., 
προβλέπεται μέση ετήσια χρη
ματοδότηση 131 εκατ. ευρώ, 
ενώ για την Πορτογαλία 200 
εκατ. ευρώ, για την Ιρλανδία 
315 εκατ. ευρώ και για την 
Ισπανία 459 εκατ. ευρώ, για 
να περιορισθούμε μόνο στις 
χώρες συνοχής. Είναι χαρα
κτηριστικό άλλωστε το γεγο
νός ότι το υπουργείο Γεωρ
γίας, αναλαμβανόμενο πρό
σφατα ότι οι πόροι που δια
τίθενται για την αγροτική ανά
πτυξη είναι οι ελάχιστοι που 
θα μπορούσαν να διατεθούν, 
αλλά και μετρώντας τις ανά
γκες που θα προκόψουν, κα
τέληξε στην α π ό φ α σ η  να  
αξιοποιηθεί η ακίνητη περι
ουσία του και τα χρήματα να 
διατεθούν για την επίτευξη 
του ανωτέρω στόχου.
•  Τρίτον, διότι η ενίσχυση

(και στήριξη) των επενδύσε
ων, που θα αποτελούσε τον 
κινητήριο μοχλό αντιμετώπι
σης του ανταγωνισμού, πε
ριορίστηκε στη λήψη από
φασης σύμφωνα με την οποία 
το συνολικό ύψος των κρατι
κών και κοινοτικών ενισχύ
σεων θα καλύπτει το 40%- 
50% του συνόλου της δαπά
νης. Ετσι, αν κάποιος αρχη
γός αγροτικής εκμετάλλευσης 
επιχειρήσει να πάρει μέτρα 
για τη βελτίωση της ποιότη
τας των προϊόντων, τη μείω
ση του κόστους παραγωγής 
και τη βελτίωση του περ ι
βάλλοντος και χρειάζεται 50 
εκατ. δρχ., τότε θα πρέπει να 
διαθέσει από ίδια κεφάλαια 
τουλάχιστον τα 25 εκατ. δρχ. 
•  Τέταρτον, διότι τα αγροτι
κά προϊόντα της ΕΕ θα αντι
μ ετω π ίσ ουν  τον  οξύτατο  
ανταγωνισμό ομοειδών προϊ
όντων των τρίτων χωρών. Ο 
Π α γκόσ μ ιος Ο ργα ν ισ μ ός 
Εμπορίου (ΠΟΕ) προωθεί συ
στηματικά την απελευθέρω
ση των αγορών και πιέζει την 
ΕΕ να μειώσει δραστικά τις 
επιδοτήσεις στο εσωτερικό 
της και παράλληλα να μειώ
σει τους δασμούς σ ια  εισα- 
γόμενα προϊόντα. Βεβαίως 
κανένας δεν αμφισβητεί ότι η 
ΕΕ είχε υψώσει δασμολογι
κά τείχη για τα αγροτικά προϊ
όντα των τρίτων χωρών, αλ
λά αν δεν είχε εφαρμόσει την 
πρακτική αυτή, η μισή κοι
νοτική γεωργία θα είχε αφα- 
νισθεί. Κύριο χαρακτηριστι
κό παράδειγμα, το οποίο προ
βάλλεται συνεχώς στην ΕΕ, 
αποτελεί το βαμβάκι. Η ενί
σχυση ξεπερνά τις 200 δρχ.

το κιλό ενώ η διεθνής τιμή 
μόλις τις 50 δρχ. Φυσικά πα
ρόμοιες καταστάσεις συνα
ντά κανείς και για τα άλλα 
προϊόντα, όπως το κρέας και 
τα γαλακτοκομικά, τα σιτη
ρά, τη σόγια κτλ. Το μεγάλο 
πρόβλημα που πρέπει να επι
λυθεί τώρα είναι ότι η ΕΕ πιέ
ζεται να ανοίξει την αγορά 
τη ς σε δ ε κ ά δ ε ς  α γροτικά  
προϊόντα τρίτων χωρών ενώ 
διαπραγματεύεται την έντα
ξη έξι ευρω παϊκών χωρών 
(Ουγγαρία, Πολωνία, Δημο
κρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Σλοβενία και Κύπρος). Στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύ
σεων εντάσσονται και οι συ
νομ ιλίες γ ια  το περαιτέρω  
άνοιγμα της κοινοτικής αγο
ράς στα προϊόντα των χωρών 
αυτών και έτσι η ΕΕ θεωρεί 
ότι πρέπει πρωτίσιως να εί
ναι συνεπής στις υποχρεώ
σεις της απέναντι στους «έξι». 
Ενα άλλο σχετικό πρόβλημα 
με άγνωστες προς το παρόν 
επιπτώσεις είναι αυτό των με
ταλλαγμένων τροφίμων. Οι 
ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την 
ΕΕ για να ανοίξει την αγορά 
της στα προϊόντα αυτά. Οι 
επιπτώσεις στην υγεία των κα
ταναλωτών είναι άγνωστες 
ενώ οι οικονομικές επιπτώ
σεις εξαιρετικά αρνητικές για 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
της ΕΕ. Το κόστος παραγω
γής μεταλλαγμένων, προϊό
ντων δεν ξεπερνά το ήμισυ 
του αντίστοιχου των φυσιο
λογικούς παραγομένων.

Είναι λοιπόν σαφές ότι τα 
επόμενα έτη θα είναι δύσκο
λα για την κοινοτική γεωργία 
και για τους γεωργούς της ΕΕ.

Γνώμη

Επένδυση 
σε εκπαίδευση

Του Θ. Π. ΛΙΑΝΟΥ

Σ ΤΗΝ πρόσφατη ιστορία της αγροτι
κής πολιτικής υπάρχουν δύο απόψεις 

σχετικά με την αγροτική παραγωγή. Η μία 
άποψη υποστηρίζει ότι η αγροτική παρα
γωγή είναι μια οικονομική δραστηριότη
τα που εντάσσεται στον τρόπο ζωής του 
αγροτικού πληθυσμού. Αυτός ο τρόπος ζω
ής είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα συ
νολικά, δ ιότι διαφυλάσσει τις παραδο
σιακές αξίες του έθνους, τις οποίες τείνει 
να καταστρέψει η βιομηχανική ανάπτυξη. 
Η άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η αγροτι
κή παραγωγή είναι μια οικονομική δρα
στηριότητα όπω ς κάθε άλλη, π.χ. η βιο
μηχανική, η εμπορική κτλ., και δεν πρέ
πει να τύχει ιδιαίτερης και προνομιακής 
μεταχείρισης.

Οι προτάσεις αγροτικής πολιτικής που 
απορρέουν από τις δύο απόψεις είναι δια
φορετικές. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ειδική 
μέριμνα και προνομιακή μεταχείριση της αγρο
τικής παραγωγής. Η δεύτερη άποψη υπο
στηρίζει ότι η αγροτική πολιτική πρέπει να 
βασίζεται σε γενικά κριτήρια που δεν δια
φοροποιούν τους τομείς της οικονομικής δρα
στηριότητας. Είναι φανερό ότι η δεύτερη άπο
ψη έχει πλέον επικρατήσει τουλάχιστον στις 
χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερι
κής. Στον βαθμό που η αγροτική παραγωγή 
απολαμβάνει σήμερα ορισμένες ευνοϊκές ρυθ
μίσεις, αυτό δεν οφείλεται σε κάποια θετική 
κρίση για τη σημασία της αγροτικής ζωής αλ
λά μάλλον σε γενικότερη πολιτική κοινωνι
κής σταθερότητας και ειρήνης.

Δεν υπάρχει λόγος να θλιβόμαστε για τις 
κοινωνικές αλλαγές. Υπάρχει όμως λόγος να 
φροντίζουμε για την ομαλή μετάβαση από 
τη μια οικονομική κατάσταση στην άλλη και 
αυτό σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, προ
ετοιμασία των αγροτών για την αντιμετώπι
ση των νέων συνθηκών και, δεύτερον, προ
στασία εκείνων που φέρουν το κύριο βάρος

Η  καλύτερη 
πολιηκή είναι 
η προετοι
μασία των 
αγροτών ώστε 
να μπορούν να 
ανημετωπίσονν 
τον διεθνή 
αηαγω νισμό

άλλες γειτονικές αλλά και μακρινές χώρες. Αν 
λάβουμε υπόψη μας τα διαρθρωτικά προβλή
ματα της ελληνικής γεωργίας, ο ανταγωνισμός 
αυτός θα είναι εξαιρετικά πιεσπκός και θα 
έχει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα για 
ορισμένες τουλάχιστον κατηγορίες αγροτών.

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και 
του διεθνούς ανταγωνισμού δεν εξουδετε
ρώνονται, εκτός αν προτιμήσει κανείς την 
οικονομική απομόνωση. Η καλύτερη ίσως 
πολιτική είναι η προετοιμασία των αγροτών 
(και φυσικά όλων των πολιτών) με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τον διεθνή ανταγωνισμό ή, αν προτιμούν, 
να στραφούν σε άλλες παραγωγικές δρα
στηριότητες. Αυτό σημαίνει ένα κυρίως πράγ
μα: επένδυση σε εκπαίδευση, σε ειδικές γνώ
σεις και σε ενημέρωση. Χωρίς αυτή την επέν
δυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο οι άλλες απα
ραίτητες πολιτικές, π.χ. αναδιάρθρωση της 
παραγωγής, επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο 
κτλ., θα έχουν μικρό μόνο αποτέλεσμα.

των τεχνολογικών, 
ο ικονομ ικώ ν και 
διεθνών αλλαγών.

Η απελευθέρωση 
του διεθνούς εμπο
ρίου των αγροτικών 
προϊόντων θα πιέσει 
σημαντικά τους ευ- 
ρωπαίους αγρότες 
και περισσότερο 
τους έλληνες. Η πα
γκοσμιοποίηση θα 
εμφανισθεί στους έλ
ληνες αγρότες με τη 
μορφή του έντονου 
ανταγωνισμού των 
προϊόντων τους από
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