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Από την αρχή της θητείας της η Κυβέρνησή μας παρά τις 
δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες στήριξε τον αγροτικό 
τομέα. Μια από τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις ήταν η 
ρύθμιση χρεών των συνεταιρισμών και του δημοσίου προς την 
ATE, ώστε αυτή να επιτελέσει με μεγαλύτερη άνεση το 
χρηματοδοτικό της ρόλο. Ρυθμίσαμε χρέη κτηνοτροφών και 
αμπελοκαλλιεργητών και πρόσφατα ορισμένες κατηγορίες 
ληξιπρόθεσμων χρεών.

Διευκολύναμε την πρόσβαση του αγρότη στα δάνεια πρώτης 
κατοικίας. Επαναχορηγήσαμε την πρόωρη συνταξιοδότηση σε 11 
χιλιάδες αγρότες. Προωθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξηση 
της μηνιαίας αποζημίωσης των 40 χιλιάδων δραχμών. Αυξήσαμε 
τις αγροτικές συντάξεις. Θεσπίσαμε τη μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα αγροτικής χρήσης. 
Νομοθετήσαμε το Μητρώο Αγροτών που η ΠΑΣΕΓΕΣ ανέλαβε 
να υλοποιήσει.

Η υλοποίηση του ΚΠΣ θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή στην 
Περιφέρεια και στον αγροτικό τομέα. Τα οφέλη του αγρότη δεν 
θα αντληθούν μόνο μέσα από το Πρόγραμμα της Γεωργίας. Το 
εκτεταμένο δίκτυο των τοπικών, νομαρχιακών και εθνικών 
έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια, θα ευνοήσουν την 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, θα δημιουργήσουν 
ισχυρότερες διασυνδέσεις της γεωργίας και της υπαίθρου με 
όλο τον ελληνικό χώρο και τη διεθνή αγορά, αλλά επιπλέον θα 
βελτιώσουν αισθητά και την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Σήμερα, διαγράφονται ισχυρές τάσεις αλλαγής στο περιβάλλον 
της αγροτικής οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν.

Η διεθνοποίηση της αγοράς, η πτώση των φραγμών και των 
οικονομικών συνόρων, οι διαπλοκές και οι συγκλίσεις των 
οικονομιών, διαμόρφωσαν ένα νέο οικονομικό τοπίο, τοπίο που 
χαρακτηρίζεται από το σκληρό και ανελέητο ανταγωνισμό. Από



το νέο αυτό περιβάλλον η αγροτική οικονομία της χώρας μας 
επηρεάζεται άμεσα και απειλείται επίσης, καθώς :

Οι μεγάλες παραγωγές αγροτικών προϊόντων σε 
παγκόσμια κλίμακα, στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, 
δημιουργούν προβλήματα στη διάθεση και στις τιμές των 
προϊόντων με επιπτώσεις άμεσες στα εισοδήματα των 
παραγωγών.

Η στήριξη των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών 
και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης δημιούργησαν 
ισχυρές πιέσεις για ένα πιο ισόρροπο πλαίσιο προστασίας στην 
προστατευμένη αγορά της Ε.Ε.

Η νέα ΚΑΠ για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
επιβεβαίωσης των δεσμεύσεων στα πλαίσια των συμφωνιών 
της GATT, επιβάλλει την μείωση των επιδοτήσεων. Γενικεύει το 
καθεστώς των ποσοστώσεων, μεταχειρίζεται αρνητικά τα 
μεσογειακά προϊόντα, και υπαινίσσεται προοπτικές 
επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής με επιπτώσεις 
απρόβλεπτες για την οικονομία του τόπου.

Η αγροτική μας πολιτική δεν μπορεί να διαμορφώνεται μακριά 
από τις συνθήκες αυτές που είναι απόρροια των σημερινών 
διεθνών δεδομένων και διεθνών πολυμερών συμφωνιών. Κι 
ακόμα περισσότερο δεν είναι δυνατό να αγνοεί τους κανόνες 
της νέας διεθνούς αγοράς, της νέας παγκόσμιας 
πραγματικότητας.

Η Ελληνική Γεωργία καλείται σήμερα, όχι απλά να βελτιώσει τη 
θέση της στο παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας, καλείται 
να αποδείξει ότι μπορεί να επιβιώσει και να ανταπεξέλθει με 
επιτυχία στην οικονομία της αγοράς και του ανταγωνισμού. Ο 
ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο τον στενό αγροτικό τομέα.



Γύρω από τον αγροτικό τομέα διαπλέκονται δραστηριότητες 
αγροτοβιομηχανικές, που επιτρέπουν μια ευρύτερη αξιοποίηση 
του αγροτικού προϊόντος. Η παραγωγή μη ανταγωνιστικών 
αγροτικών προϊόντων έχει ως ισοδύναμο αποτέλεσμα την 
αποκοπή δυνατοτήτων ανάπτυξης συμπληρωματικών κλάδων, 
με αρνητικά αποτελέσματα για τους ίδιους τους αγρότες. 
Σήμερα, ακόμα και στον αγροτικό τομέα γίνονται όλο και πιο 
ισχυρά φαινόμενα μετατόπισης παραγωγής από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φθηνές χώρες. Μια ρήξη μεταξύ 
αγροτικού χώρου και οικονομίας πρέπει να αποφευχθεί. Και δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παθητική στήριξη προϊόντων 
χωρίς ζήτηση και χωρίς προοπτική. Η χώρα μας, και το μέγεθος 
του αγροτικού τομέα που έχει, πρέπει να προσβλέπει σε ένα 
αγροτικό τομέα που θα αποτελεί ένα ζωντανό τμήμα της 
οικονομίας, θα διασφαλίζει απασχόληση και εισόδημα. Ο 
στόχος αυτός δεν θα γίνει με πρακτικές του παρελθόντος, που 
η αναποτελεσματικότητά τους γίνεται όλο και πιο ορατή. Ο 
αγρότης πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες και τις πρακτικές 
της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, με τον 
τουρισμό, τον πολιτισμό, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τα 
πρότυπα υγιεινής διατροφής, γενικά να γίνει ένα πιο σύνθετο 
και ολοκληρωμένο κύταρο της κοινωνίας μας.

Είναι αυτονόητο ότι σε αυτό το πλαίσιο περιορισμών, ο 
αγροτικός τομέας καλείται να δώσει την μάχη της επιβίωσης, 
της προσαρμογής, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης.

Η μάχη θα είναι δύσκολη και σκληρή αν αναλογιστούμε ότι η 
διάρθρωση, η δομή και το μέγεθος της αγροτικής 
εκμετάλλευσης, δημιουργούν προβλήματα, στον ορθολογικό 
συνδυασμό των παραγωγικών συντελεστών για την 
μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος και κραυγαλέες 
αδυναμίες στην αφομείωση της νέας γεωργικής τεχνολογίας.



Σ'ένα τέτοιο περιβάλλον, πολιτικές οι οποίες δημιουργούν όλο 
και πιο δυσβάστακτο κόστος στο μέσο πολίτη της Ε.Ε. και 
μάλιστα σε φάση αυξανόμενης ανεργίας και οξυμμένων 
κοινωνικών συνθηκών γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτές.

Καθώς η αγροτική πολιτική που ασκείται στη χώρα μας, δεν 
έχει το δικαίωμα να διαμορφώνεται ερήμην των διεθνών 
δεδομένων και μιας αδήριτης πραγματικότητας, προέχει και 
επιβάλλεται η συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγικής για τον 
αγροτικό τομέα, μιας στρατηγικής που εμείς την 
χαρακτηρίζουμε των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών. Η 
ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και του Μητρώου Αγροτών, 
αλλά και οι πολιτικές που επεξεργαζόμαστε για τους νέους 
αγρότες, την πολιτική γης, το ασφαλιστικό, την έρευνα και την 
εκπαίδευση, το νερό αποτελούν μερικές από τις βασικές 
πτυχές αυτής της στρατηγικής. Βασική μας επίσης στρατηγική 
επιλογή αποτελεί η ανασύνταξη και η ανάπτυξη του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού, ώστε να αναδειχθεί σε θεμελιώδη μηχανισμό 
στήριξης του προϊόντος και του αγροτικού εισοδήματος.

Για το ΠΑΣΟΚ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός αποτελεί θεσμό της 
Οικονομικής Δημοκρατίας και ζωντανό παράδειγμα 
εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών σχέσεων, στα 
πλαίσια της Κοινωνίας.

Με σαφή κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα διαμορφώνει 
προϋποθέσεις ανάπτυξης, απασχόλησης και συγκράτησης του 
αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του.

Η μακρόχρονη ελληνική και διεθνής εμπειρία βεβαιώνει ότι η 
ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Τομέα, αποτελεί προϋπόθεση 
για την αλλαγή των δομών και αξιόπιστη αφετηρία για την 
αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων. Αρκεί ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας να 
αποτελέσει επιχείρηση και να αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο



αναφοράς της παραγωγικής δραστηριότητας του Έλληνα 
αγρότη.

Σήμερα οι Συνεταιρισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Να καταστήσουν ισχυρή και 
αδιαμφισβήτητη την ανταγωνιστική τους θέση. Να πάψουν να 
επιβαρύνουν με ζημιές το κοινωνικό σύνολο. Καλούνται να 
λειτουργήσουν στη βάση του οικονομικού ορθολογισμού και ως 
μηχανισμοί συσσώρευσης κεφαλαίου να πρωταγωνιστήσουν 
στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Για τους λόγους αυτούς, 
και προκειμένου να προωθηθεί η εξυγίανση, δρομολογήσαμε την 
ρύθμιση χρεών τους, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο 
χρονικό διάστημα με ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας και της 
ATE. Η ρύθμιση αυτή διέσωσε τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
από την κατάρρευση και διάνοιξε προοπτικές ευοίωνες για το 
μέλλον με υγιείς και παραγωγικές δραστηριότητες.

Όμως η ρύθμιση αυτή καθ'εαυτή δεν συνιστά πανάκεια.
Απαιτείται συγχρόνως :

• Πολυετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης, προσαρμογής και 
παραγωγικού εκσυγχρονισμού.

• Απελευθέρωση των ΑΣΟ από τα δεσμά της κρατικής 
υποταγής και της κομματικής εκμετάλλευσης.

• Λειτουργία των γεωργικών βιομηχανιών που κατέχει η ATE 
με τρόπο που να ενισχύει την ανταγωνιστική ικανότητά 
τους.

• Θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των ΑΣΟ σε όλα τα 
όργανα διαμόρφωσης και στήριξης της αγροτικής πολιτικής.

• Εκπόνηση προγραμμάτων οργανωτικής ανασυγκρότησης.

• Υλοποίηση προγραμμάτων διαπαιδαγώγησης της αγροτικής 
κοινωνίας στις αρχές των συλλογικών πρωτοβουλιών και 
των συμμετοχικών θεσμών.

• Εφαρμογή των κανόνων της σύγχρονης διοίκησης.

• Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Κράτους-Συν/σμών.



Εξετάζουμε τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Ασφαλιστικό Ταμείο 
Κύριας Ασφάλισης των Αγροτών. Επεξεργαζόμαστε ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης για νέους αγρότες.

Η Κυβέρνηση θα στηρίξει τις διαδικασίες προσαρμογής με όλα 
τα μέσα που διαθέτει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
διαπραγματευτούμε σκληρά τα θέματα της ΚΑΠ. Όμως τις 
αποφάσεις δεν τις παίρνει η Ελλάδα κατά βούληση.

Θα πρέπει επίσης ο αγροτικός κόσμος να μην ξεχνάει, ότι 
εξίσου ισχυρές πιέσεις προσαρμογής δέχονται όλοι οι 
εργαζόμενοι, όλη η ελληνική οικονομία, με σοβαρό κόστος. Η 
βιομηχανία, ο τουρισμός, παραδοσιακές δραστηριότητες και 
υπηρεσίες περνούν προοδευτικά όλο και περισσότερο στο 
στόχαστρο του παγκόσμιου ανταγωνισμού των γειτονικών μας 
χωρών, που συνεπάγεται υψηλό κόστος προσαρμογής για 
όλους. Τα περιθώρια μετατόπισης του κόστους αυτού σε 
άλλους τομείς που επίσης πιέζονται, είναι εξαιρετικά ισχνά. Γι' 
αυτό και η ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών που δημιουργούν 
προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης είναι επιτακτική.

Τις στρατηγικές αυτές θα τις διαμορφώσουμε με κοινωνικό 
διάλογο και επίγνωση ότι η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει έναν 
ανταγωνιστικό, δυναμικό αγροτικό τομέα. Στην προσπάθεια 
αυτή σας καλώ να συμμετάσχετε. Εύχομαι καλή επιτυχία στις 
εργασίες σας.


