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Με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετήσω την έναρξη των 

εργασιών της σημαντικής αυτής συνόδου των συνεταιριστικών στελεχών. 

Με την ευκαιρία σας συγχαίρω για την εκλογή σας στις διοικήσεις των 

οργανώσεών σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που 

καλείστε να επιτελέσετε.

Στις αρχές του χρόνου, σε ειδική της σύνοδο η Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 

συζήτησε το πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής και κατέληξε σε 

χρήσιμα ντοκαυμύντα για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα που 

για μας αποτελεί προϋπόθεση και προτεραιότητα για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της χωράς.

& η ρ \ς ι  lo oovt.Usukf>iaiuJu> Ui u ^ ück

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μίλησε πρώτο για τη δημιουργία
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αγροτικών συνεχαψισμων για να αντιμετωπίσει τότε την ανιστόρητη 

πολεμική των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων. Σήμερα είναι 

πάλι το κόμμα που μιλά για την εξυγίανση τον εκσυγχρονισμό και 

ανασυγκρότηση τους.

Στις πρόσφατες συνεταιριστικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ βγήκε

ενισχυμένο επιβεβαιώνοντας την επιρροή των πολιτικών του θέσεων 

παρά τη σχετική αμφισβήτηση που επιχειρήθηκε στις κινητοποιήσεις



το χ^ηίωνα. Η αποδοχή της πολιτικής μας έδειξε πως το ΠΑΣΟΚ 

παραμένει η κύρια δύναμη στον αγροτικό χώρο με δεσμούς 

άρρηκτους με την ελληνική ύπαιθρο.

Αυτή η επιτυχία στις συνεταιριστικές εκλογές σας δίνει την 

δυνατότητα να αντιμετωπίσετε πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες 

προκλήσεις στην ελληνική αλλά και διεθνή οικονομία.

Σήμερα, ραγδαίες εξελίξεις χαρακτηρίζουν το σύστημα παραγωγής, 

μεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων σε

^ ' Ο  '  9» γ r rπαγκόσμιό επίπεδο και επηρεάζουν την αγροτική οικονομία της χωράς. 

Οι εξελίξεις αυτές που έχουν διαμορφώσει ένα νέο οικονομικό

και τη νέα συμφωνία του Ά Ο ά ί .  Οι εξελίξεις αυτές συνδυάζονται με

την αυξανόμενη περιφερειακή ολοκλήρωση των οικονομιών, με την

Γ Γ ΐ Γ γπαγκοσμιοποίηση των αγορών των τροφίμων, με την αύξηση του 

εμπορίου —ιδιαίτερα στα μεταποιημένα αγροτικά προιοντα— με την 

πρόοδο της βιοτεχνολογίας, με τη βελτίωση των συνθηκών στις 

μεταφορές και στις επικοινωνίες, καθώς και με τον υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης στο επίπεδο της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και



της διανομής. Νέα προϊόντα διατροφής και νέες μέθοδοι μεταποίησης 

εμφανίζονται στιςήρίγορές όπως για παράδειγμα προϊόντα βιολογικών 

καλλιεργειών.

Το σύγχρονο εμπόριο που σήμερα διεξάγεται μέσω των υπεραγορών 

καταλαμβάνει -  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  πάνω από τα δύο 

τρίτα της συνολικής αξίας των πωλήσεων προϊόντων διατροφής, ενώ το 

μερίδιο αγοράς των 3 μεγαλύτερων εταιριών ξεπερνά το μισό της 

συνολικής αξίας των πώλήσεων. Η συγκέντρωση αυτή σε ένα μικρό 

αριθμό επιχειρήσεων άυνεπάγεται τεράστια δύναμη και δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να επιβάλουν τους όρους τους τόσο 

στον κλάδο της μεταποίησης οσο και στο επίπεδο της παραγωγής των

προϊόντων.

Ειδικότερα στον τομέα του εμπορίου, οι εξελίξεις προοιωνίζουν μια 

ουσιαστική μεταβολή στη σύνθεση των προϊόντων και μια μεγάλη 

αύξηση της κάθετης ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων. Σε διάφορα 

στάδια της αγροτροφικής αλυσίδας εμφανίζονται νέοι και διαφορετικοί 

τύποι κάθετου συντονισμού και οργάνωσης, στρατηγικές συμμαχίες, 

συγχωνεύσεις, απο κοινού επιχειρηματικά εγχειρήματα, συμβόλαια με 

παραγωγούς για ειδικά προϊόνταΐυψηλής εξειδίκευσης.



κλάδου των μεταποιητικών Επιχειρήσεων, των γεωργικών βιομηχανιών, 

επηρεάζεται από τη μεταβολήςτών προτιμήσεων των καταναλωτών, από 

τις νέες τεχνολογίες και^ιζνέες σ\>θήκες ανταγωνισμοι|.

Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της 

προσαρμογής της πολιτικής μας και προσδιορίζουν τον νέο ρόλο των

αγροτικών συνεταιρισμών.

Η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων^" ιδιωτικών και 

συνεταιριστικών, θα εξαρτηθεί, όχι τόσο/άπό την ύπαρξη φυσικών 

πλεονεκτημάτων, αλλα κυρίως άποψην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους 

στη διαχείριση, στην οργά νω σ η , στην ανάπτυξη συνεργασίας, στην 

ένταξή τους στα σμγχρονα εμπορικά δίκτυα και στη δημιουργία νέων

τέτοιων δικτύων.

τ π  ^  Ο  \  _  Γ  Γ  Γ  Γ  ΓΣτο επίπεδο του εμπορίου, οι επιχειρήσεις εισάγουν νεα ισχυρά 

προϊόντα και αναπτύσσουν διασυνδέσεις με τις μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, αλλά και γιε τους ίδιους τους παραγωγούς ή και τους 

συνεταιρισμούς οπού αητοί ανήκουν. Γ ενικά, η επιρροή των

μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων —και ιδιαίτερα των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου— αυξανεται σημαντικά σε ολη την

έκταση του αγροτροφικου συστήματος.



απασχόλησης, στην ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης στην ύπαιθρο. 

Τότε θα μπορέσουμε μαζί, με τη δύναμη της συλλογικότητας αλλά και 

της αντιπαράθεσης απόψεων, να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για την

r Ϋ  r r \ r r r ο  r λεπίτευξη του κοινού μας στοχου. Γι αυτό κάνουμε κοινωνικό διάλογο.

Η διεπαγγελματική συνεργασία στο πλαίσιο του κοινωνικού 

διαλόγου αποτελεί βασική επιλογή της πολιτικής μας και στον

r r  1 7  o  r  r \ r rαγροτικό χώρο. Ετσι δίνουμε νεα πνοή στους συνεταιρισμούς.
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^ - c e r a  c o /  i , lie; & . ,Η συνεταιριστική ιδέα επανέρχεται |gü*v αναγκη για την έμπρακτη 

διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής αλληλεγγύης των 

αγροτών στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον επανέρχεται 

όρος επιβίωσης τους στην αγριότητα της ελεύθερης αγοράς. Ο 

συνεταιρισμός μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει αναγκαίος και 

ικανός κοινωνικός θεσμός που ρυθμίζει, ισορρορεί και εξανθρωπίζει 

τη λειτουργία της Αγοράς. Στον ισχυρό συνεταιρισμό συνυπάρχουν η

r r r  a rαναγκαιότητα προσαρμογής στην οικονομία της Αγοράς με την 

διαρκή διεύρυνση της Δημοκρατίας. Ο ισχυρός συνεταιρισμός 

προωθεί τη Δημοκρατία στη Αγορά.

Η συμβολή των συνεταιρισμών είναι καθοριστική στην επίτευξη των 

στόχων που—έχουμε "θέσει. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να έχουν

καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην



πληροφόρηση και επιμόρφωση του αγρότη, στην αναβάθμιση των 

λειτουργιών του συστήματος εμπορίας, στη διεξαγωγή εμπορικών 

συναλλαγών. Ο ρόλος των συνεταιρισμών δεν είναι η προβολή 

συντεχνιακών ή κομματικών αιτημάτων ούτε η γραφειοκρατική 

διεκπεραίωση αιτήσεων για κοινοτικές επιδοτήσεις. Οι συνεταιρισμοί

πρέπει να είναι κύτταρο ζωής και συλλογικής δημιουργικότητας. Ένας

υγιής συνεταιρισμός αποτελεί συμφέρον για την ύπαιθρο και για τους 

αγρότες, καθώς πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης της 

παραγωγής και της περιουσίας των αγροτών. Ακόμα περισσότερο, τα 

μέλη δεν πρέπει να διαχωρίζουν την ευημερία τους απ’ αυτήν του 

συνεταιρισμού τους. Τα οφέλη των μελών εξαρτώνται από την 

επιχειρηματική πορεία του συνεταιρισμού. Γι αυτό, σήμερα, είναι 

επιτακτική η ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου των συνεταιρισμών και 

για ριζική ανασυγκρότησή τους. Μόνον έτσι θα μπορέσουν να 

προσφέρουν ουσιαστικό έργο στα μέλη τους, στα αγροτικά νοικοκυριά,
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Η ευημερία των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του 

συνόλου του αγροτικού μας δυναμικού, εξαρτάται από την αποδοτική 

λειτουργία των συνεταιρισμών. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να αγωνισθούμε 

ώστε η ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών να εξασφαλίζει



• 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

• 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
— £)<=χ^αχ3θο

ανταγωνιστικότητας των συνεταιριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ¿¿ο,

• Καθορισμό στόχων, με βάση τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες 

για ανάπτυξη

• Την ανάπτυξη απαραίτητης υποδομής, όπως είναι τα δίκτυα διανομής 

και εμπορίας, και τα δίκτυα επικοινωνίας και πληροφόρησης

• Ευέλικτη, συνεπή και αποτελεσματική διαχείριση, που θα στοχεύει 

στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά και 

στην έγκαιρη προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
γ

Ένας λειτουργικός συνεταιρισμός έχει οικονομική ισχύ και

διαπραγματευτική δύναμη στις αγορές των προϊόντων και των μέσων



παραγωγής. Αυτός ο συνεταιρισμός δεν χρειάζεται τις χωματερές. Δεν 

τις έχει ανάγκη. Εξασφαλίζει, στην αγορά, τιμές για τα προϊόντα που 

ικανοποιούν τα μέλη του. Προμηθεύεται μέσα παραγωγής σε τιμές 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. Διατηρεί ακέραια την

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου τα δίκτυα εμπορίας απαιτούν 

τον συστηματικό εφοδιασμό τους με μεγάλες ποσότητες απο προιοντα

Λ λ Γ Λ γ γ r rυψηλής ποιότητας, η αποτελεσματικοτητα είναι εφικτή μονο με την 

οργάνωση παραγωγών σε μεγάλη κλίμακα. Για αυτό και είναι 

σημαντικό να μην αποδυναμώσουμε το δυναμικό του αγροτικού χώρου. 

Είναι πεποίθησή μας οτι μια γόνιμη συγχώνευση των αγροτικών 

συνεταιρισμών θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού

εμπιστοσύνη των μελών του.

τομέα.



Ο συνεταιρισμός συμβάλλει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου γιατί 

συνιστά το θεμέλιο που στηρίζει την οικογενειακή αγροτική 

εκμετάλλευση και γιατί εδραιώνει την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι 

αναδιαρθρωμένοι και υγιείς 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 διαχείριση 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 εσωστρεφούς 

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’ αυτήν 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, δεν θα βασίζεται από δω 

και πέρα αποκλειστικά σε πολιτικές στήριξης όπως στο παρελθόν. Το 

κράτος οφείλει να υποστηρίξει θεσμικά τους συνεταιρισμούς που από 

την πλευρά τους οφείλουν να αναλάβουν τις δικές τους καθοριστικής 

σημασίας ευθύνες 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.

Η ευθύνη δεν περιορίζεται στην άσκηση των καλλιεργητικών 

φροντίδων. Επεκτείνεται στις αποφάσεις για την παραγωγή. Τι θα 

καλλιεργήσει ο αγρότης και πώς, με ποιον τρόπο θα προωθήσει το



προϊόν, σε ποια μορφή, σε ποιες συνθήκες. Η αγορά δεν είναι πάντα 

απρόσωπη, ή ακατανόητη. Η αγορά πολλές φορές ανταμείβει τις 

υπηρεσίες που θεωρεί σημαντικές και ανταποκρίνεται θετικά στη 

βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Πολλές φορές επιρρίπτουμε 

και σωστά τις ευθύνες στους μεσάζοντες. Εάν λειτουργούσε 

αποτελεσματικά το σύστημα εμπορίας δεν θα καταλογίζαμε στους 

μεσάζοντες την αποτυχία όλων. Και η αποτυχία διαιωνίζεται ακριβώς 

γιατί ο παραγωγός μένει ξεκομμένος από τον καταναλωτή, 

απληροφόρητος για τις συνθήκες στην αγοράς, αμέτοχος από την 

εμπορία του ίδιου του προϊόντος του κόπου του. Ο συνεταιρισμός 

μπορεί να νικήσει την άγνοια και την παραπληροφόρηση, μπορεί να 

κάνει κατανοητό το πρόβλημα και άρα να το επιλύσει, μπορεί να φέρει

Ρ Ρ Λ  Ρ Λ  Λ Ρ Γπιο κοντά τον αγρότη στον καταναλωτή αλλα και στο φυσικό 

περιβάλλον, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον παραγωγό να 

εμπορευθεί ο ίδιος με συλλογικότητα το προϊόν του.

Έτσι θα λυθούν με τρόπο αποτελεσματικό και διαρκή τα προβλήματα. 

Όχι με την αναζήτηση κρατικών και κοινοτικών παροχών βραχυχρόνιου 

οφέλους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάλυψη του κόστους μιας 

πολιτικής αλόγιστων παροχών επιβαρύνει οικονομικά όλες τις 

κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα κράτος



κοινωνικής πρόνοιας είναι τόσο ισχυρότερο όσο υγιέστερη είναι η 

οικονομία στην οποία βασίζεται. Είναι συμφέρον όλων, και των 

αγροτών, η μείωση του πληθωρισμού. Είναι συμφέρον όλων η ανάληψη 

ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από τους συνεταιρισμούς και η

αποτελεσματική λειτουργία τους.



ολοκληρωμένη κοινωνική προστασΐά" που θα καλύπτει σύνταξη, 

πρόνοωμ-υγεία και ασφάλιση τηςαγροτικής παραγωγής.

Παράλληλα με τον αγροτικό συνεταιρισμό είναι ανάγκη να

Λλειτουργήσει ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα αγροτών. Πρέπει 

όμως να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ αγροτικού συλλόγου και 

συνεταιρισμού. Τα προβλήματα του συνεταιρισμού δεν λύνονται με 

τις συνταγές του εύκολου και ανέξοδου συνδικαλισμού. Ταυτόχρονα 

το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται να ανοίξει νέους δρόμους 

υπερβαίνοντας παλιές τακτικές και νοοτροπίες. Να ανασυγκροτηθεί 

θεματικά και οργανωτικά.

Μια ώριμη καινοτομία είναι οι ομάδες παραγωγών, δηλαδή οι 

οργανώσεις κατά προϊόν και κλάδο που πρέπει να λειτουργούν

και όχι ανταγωνιστικά με τους συνεταιρισμούς.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πρέπει να έχουμε την πιο ολοκληρωμένη και 

έγκυρη εικόνα για τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες στην ύπαιθρο και στον αγροτικό τομέα, σε γενικό και 

τοπικό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε ενημέρωση για τις συνθήκες, τις 

εξελίξεις, τις προοπτικές. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να παραδεχτούμε 

ότι το κράτος, οι αγρότες, οι κάτοικοι της υπαίθρου, οι συνεταιρισμοί,

όλοι έχουμε κοινό συμφέρον στη δημιουργία ευκαιριών βιώσιμης
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Σήμερα η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις δικές της ευθύνες προωθώντας την 

εξυγίανση των συνεταιρισμών και τη θεσμική αναδιάρθρωση, 

προωθώντας την κοινωνική προστασία με τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε 

ταμείο κυρίας ασφάλισης των αγροτών, με διεύρυνση της ασφαλιστικής 

κάλυψης που παρέχει ο ΕΛΓΑ και με μείωση του χρόνου μέχρι την 

καταβολή των αποζημιώσεων. Σήμερα, η κυβέρνηση σας καλεί να 

αναλάβετε και 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. Σας καλεί στην αφετηρία μιας καινούργιας

Λ Λ Γ  Γ  r  Γ  ίσυλλογικής πορείας προς την οικονομική και κοινωνική ευημερία του 

αγροτικού χώρου και της υπαίθρου. Αδράξτε τις ευκαιρίες όλοι μαζί. 

Αντιμετωπίστε τα προβλήματα με κοινή προσπάθεια. Πολλαπλασιάστε 

τη δημιουργικότητά σας για να διευρύνετε το αποτέλεσμα των κόπων 

σας, στεκοντας ο ένας δίπλα στον άλλο στην παραγωγή, στην εμπορία,



στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Κάντε τους 

συνεταιρισμούς φορείς νέων οραμάτων για το μέλλον της γεωργίας και 

της υπαίθρου. Με τη δύναμη της συλλογικότητας, της δημιουργικότητας, 

της συμμετοχής και του επιχειρηματικού πνεύματος να κάνουμε όλοι

μαζί το όραμα πραγματικότητα.


