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Για την Κυβέρνηση, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα 

και προϋπόθεση για οικονομική και κοινωνική επιβίωση. Οι ενέργειές μας 

αποβλέπουν στην ένταξη της αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας δυναμικής 

και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα 

απαντήσουμε σθεναρά στην πρόκληση του συνεχώς ανταγωνιστικότερου 

διεθνούς περιβάλλοντος, με προσαρμογή της γεωργίας που θα βασίζεται σε 

διαρθρωτική βελτίωση.

Αξιοποιούμε κάθε μέσο που διαθέτουμε με σεβασμό στη σημασία που έχει η 

γεωργική δραστηριότητα, ιδιαίτερα για την οικονομία περιφερειών όπως η 

Θεσσαλία. Στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα συνεχίσουμε να 

εξαντλούμε κάθε όριο για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για αύξηση των 

εισοδημάτων και της απασχόλησης.

Προσδιορίσαμε τους βασικούς άξονες της πολιτικής μας που είναι η 

δημιουργία εύρωστης και ανταγωνιστικής γεωργίας, η βιώσιμη ανάπτυξη της 

υπαίθρου και η εξασφάλιση Κοινωνικής Προστασίας για τον αγροτικό 

πληθυσμό.

Τα εγγενή χαρακτηριστικά του τομέα παρεμποδίζουν την προσπάθειά μας για 

επίτευξη των στόχων. Η επιδείνωση της ηλικιακής διάρθρωσης του αγροτικού 

μας δυναμικού, η ανάγκη για περισσότερη και πληρέστερη γεωργική 

κατάρτιση και επιμόρφωση, η άνιση κατανομή του αγροτικού εισοδήματος, η 

υπερπαραγωγή συμβατικών προϊόντων μέτριας ποιότητας, οι ατέλειες στα 

δίκτυα τυποποίησης και διανομής, η αδιαφάνεια στις συναλλαγές και η 

υστέρηση στην ανασυγκρότηση της συνεταιριστικής δραστηριότητας προς την 

κατεύθυνση της υγιούς ανταγωνιστικής βάσης, όλα αυτά είναι εμπόδια που 

καλούμαστε όλοι μαζί να εξαλείψουμε.

Έχουμε ήδη προωθήσει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με κύριο 

προσανατολισμό τους νέους αγρότες. Η πολιτική μας αυτή συντείνει στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα, η 

δημιουργία οργανισμού διαχείρισης γεωργικής γης, η ανασυγκρότηση των



αρμόδιων οργανισμών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

των αγροτών και κυρίως των νέων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ίδιας 

πολιτικής.

Η αναδιοργάνωση των μηχανισμών με την ίδρυση νέων οργανισμών για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικής καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους 

αγρότες αποτελεί εξυγιαντικό μέτρο. Η υιοθέτηση μη στρεβλωτικών μεθόδων 

ουσιαστικής και ανθεκτικής στο χρόνο μείωσης του κόστους παραγωγής και 

εμπορίας αγροτικών προϊόντων μέσω βελτίωσης των υποδομών, μείωσης του 

κόστους αγροτικής γης και αύξησης στην αποδοτικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των 

αγροτών. Ο αγρότης καλείται να κατευθύνει τις δραστηριότητές του με 

επιχειρηματικά κριτήρια, με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία, 

ενώ το κράτος παρέχει την απαραίτητη κοινωνική προστασία. Η μετεξέλιξη 

του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης των αγροτών είναι ουσιαστικό μέτρο 

προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι εξελίξεις στην αγροτική μας οικονομία και η μελλοντική θέση της ελληνικής 

γεωργίας στη διεθνή αγορά θα εξαρτηθούν από τη σημερινή και αυριανή 

ικανότητα του παραγωγικού μας δυναμικού να ανταγωνισθεί. Λανθασμένες 

επιλογές σήμερα θα μας οδηγήσουν στον αποκλεισμό από τη διεθνή αγορά, 

σε συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, σε αύξηση της ανεργίας και στην 

εγκατάλειψη της υπαίθρου. Με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 

για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο θα αξιοποιήσουμε τα νέα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την 

ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Έχω πολλές φορές τονίσει ότι οι συνεταιρισμοί και το συνεταιριστικό 

κίνημα βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης για τον 

αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο. Χωρίς τη συμβολή τους, η επίτευξη 

των στόχων που έχουμε θέσει θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι 

ακατόρθωτη. Κατά συνέπεια, στην περίοδο που διανύουμε, γίνεται



επιτακτική η ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου των συνεταιρισμών και 

για ριζική ανασυγκρότησή τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν 

ουσιαστικό έργο στα μέλη τους, στα αγροτικά νοικοκυριά, στην ύπαιθρο 

και στο κοινωνικό σύνολο.

Για να πετύχει η προσπάθεια ανασυγκρότησης των συνεταιρισμών, 

πρέπει όλοι μαζί να αγωνισθούμε ώστε οι συνεταιρισμοί να 

εξασφαλίζουν

• Κοινωνική συνοχή

• Αλληλεγγύη και συνεργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας

• Συνεχή, επαρκή, επίκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των μελών και 

γενικά των πολιτών της υπαίθρου και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις 

πηγές πληροφόρησης

• Την ενεργό συμμετοχή των μελών σε όλες τις δραστηριότητες του 

συνεταιρισμού, αλλά και στις τοπικές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη

• Λειτουργία με επιχειρηματικά κριτήρια, για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των συνεταιριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

• Τον καθορισμό στόχων, με βάση τη δημιουργικότητα και τις 

δυνατότητες για ανάπτυξη

• Ευέλικτη, συνεπή και αποτελεσματική διοίκηση, που θα στοχεύει 

στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά και 

στην έγκαιρη προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες

• Την ανάπτυξη απαραίτητης υποδομής, όπως είναι τα δίκτυα διανομής 

και εμπορίας, και τα δίκτυα επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Η ευημερία των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του 

συνόλου του αγροτικού μας δυναμικού, εξαρτάται από την αποδοτική 

λειτουργία των συνεταιρισμών και την προσήλωσή τους στις αρχές που 

προανέφερα.



Ένας λειτουργικός συνεταιρισμός έχει οικονομική ισχύ στις αγορές των 

προϊόντων και των μέσων παραγωγής και διαπραγματευτική δύναμη 

στην αγορά. Αυτός ο συνεταιρισμός αποστρέφεται τις χωματερές. Δεν 

τις έχει ανάγκη. Εξασφαλίζει τιμές στην αγορά που ικανοποιούν τα μέλη 

του. Καταβάλλει τιμές για τα μέσα παραγωγής που δεν κάνουν τα μέλη 

του να δυσανασχετούν. Το κόστος παραγωγής μειώνεται και γίνεται 

πιο αποτελεσματική η χρήση των πόρων μέχρι τη συγκομιδή της 

σοδειάς. Ένας αποτελεσματικός συνεταιρισμός είναι σε θέση να 

αμβλύνει ή και να εξουδετερώνει τις επιπτώσεις που έχουν οι 

διακυμάνσεις της παραγωγής και των τιμών στο εισόδημα. Καθιστά 

βιώσιμες τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν κλονίζει την εμπιστοσύνη των 

μελών του.

Ο συνεταιρισμός συμβάλλει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου γιατί 

συνιστά το θεμέλιο που στηρίζει την οικογενειακή αγροτική 

εκμετάλλευση και γιατί εδραιώνει την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι

ανασυγκροτημένοι συνεταιρισμοί αναπτύσσουν δραστηριότητες που 

οδηγούν σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας για προϊόντα και 

υπηρεσίες. Αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στην επιμόρφωση, στην 

κατάρτιση και στην προετοιμασία των αγροτών για την υιοθέτηση νέων 

μεθόδων παραγωγής και την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Ευελιξία στη διοίκηση οδηγεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων του 

συνεταιρισμού στη μεταποίηση, στην εμπορία, στις εξαγωγές, αλλά και 

στον τομέα της ’̂ παροχής υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Πολλά από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί 

και Ενώσεις πηγάζουν από την επιλογή που έχουν κάνει να 

λειτουργήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκομμένοι από την 

πραγματικότητα των συνθηκών της αγοράς, αγνοώντας το εξωτερικό 

περιβάλλον και τις εξελίξεις. Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς 

δεν ικανοποιεί κανέναν. Αν σήμερα οι συνεταιρισμοί δε μπορούν να



σταθούν αλληλέγγυοι στα μέλη τους είναι γιατί δεν τους το επιτρέπουν 

οι οικονομικές τους επιδόσεις. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 

αποστολής των συνεταιρισμών, τη διασφάλιση κοινωνικής 

αλληλεγγύης και συνοχής είναι η εξυγίανσή τους. Η κυβέρνηση θα 

σταθεί αρωγός σ' αυτή την προσπάθεια. Είμαστε αποφασισμένοι να 

εξασφαλίσουμε οικονομική αποτελεσματικότητα, σταθερότητα και 

κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας και του εμπορίου δε 

μπορούν να ανατραπούν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η 

οικονομική, άρα και η κοινωνική σταθερότητα, δε θα βασίζεται από δω 

και πέρα τόσο σε πολιτικές στήριξης όσο στο παρελθόν. Οφείλουμε 

εμείς να την εξασφαλίσουμε και ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουν οι 

συνεταιρισμοί είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του 

εγχειρήματος.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεξαρτήσεις 

μεταξύ των αγορών και να σταματήσουμε να μετράμε τα οφέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας παραβλέποντας τις παράλληλες επιπτώσεις στις 

υπόλοιπες.

Πέρα από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η ικανοποίηση ορισμένων 

αιτημάτων που προβλήθηκαν στις κινητοποιήσεις θα αύξανε τις ανισότητες 

στον αγροτικό χώρο και θα είχε βραχυχρόνιο μόνο όφελος, καταναλωτικού 

χαρακτήρα, για τομς αποδέκτες των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων. Πρέπει 

να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάλυψη του κόστους μιας πολιτικής αλόγιστων 

παροχών επιβαρύνει οικονομικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένης και της διαμαρτυρόμενης. Η κυβέρνησή μας, δρώντας 

με υπευθυνότητα, αρνήθηκε να παραχωρήσει αυτή την πλασματική και άνιση 

διευκόλυνση που απαιτούσε άντληση πολύτιμων πόρων.



Σήμερα, η κυβέρνηση σας καλεί να αναλάβετε τις δικές σας ευθύνες σε μια 

κοινή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε μια ισχυρή θέση για την ελληνική 

γεωργία στη διεθνή αγορά, την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την ευημερία 

του κοινωνικού συνόλου.


