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Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η ημερίδα μας δίνει για άλλη μία φορά την 

ευκαιρία να αναφερθούμε στην κατάσταση και στις προοπτικές του αγροτικού 

τομέα, σήμερα, που βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες και ιστορικής 

σημασίας μεταβολές στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα. Σήμερα 

προσφέρεται μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός δυναμικού, ακμαίου 

και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα. Πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε τις 

ευθύνες μας και να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις για την πλήρη και άμεση 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που μας παρέχονται.

Η ημερίδα αυτή είναι αφιερωμένη στη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν 

στον αγροτικό τομέα στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης 2000. Και 

βέβαια, τα νέα δεδομένα πο" προέκυψαν μετά την ένταξη της Ελλάδας στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών την περασμένη 

Παρασκευή, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα όμως πρώτα 

να αναφερθώ στην Agenda 2000, στις μεταβολές που αναμένεται να επιφέρει 

και στις συνέπειες που μπορεί να έχει στον Ελληνικό αγροτικό τομέα και στην 

ύπαιθρο.

Η Agenda 2000 αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων για ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) των συνθηκών που 

διαγράφονται στο ξεκίνημα του νέου αιώνα: τη συνέχιση της οικονομικής 

ολοκλήρωσης και της θεσμικής αναθεώρησης, εν όψει της επικείμενης 

διεύρυνσης προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και 

την Κύπρο, των προκλήσεων της διεθνοποίησης των αγορών και της 

αναμονής της έναρξης διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ). Η Agenda 2000 περιλαμβάνει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τη νέα αναθεώρηση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τη Διεύρυνση και το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

Τα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τον αγροτικό τομέα επεκτείνονται -  

πέραν της αναθεώρησης της ΚΑΠ- και στην αναμόρφωση της διαρθρωτικής 

πολιτικής, που προσδιορίζεται από τις οριστικές θέσεις για τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία και το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε.



Η νέα ΚΑΠ δίνει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, αλλά και στην 

εγγύηση της ποιότητας των τροφίμων. Θέτει ως στόχο την εξασφάλιση 

ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για την αγροτική κοινότητα και τη 

σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος και προωθεί τη δημιουργία 

συμπληρωματικών ή εναλλακτικών ευκαιριών εισοδήματος και απασχόλησης 

για τους αγρότες. Δηλώνει με σαφήνεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 

περιβαλλοντικών στόχων στην αγροτική πολιτική και υπογραμμίζει τη 

σημασία της αγροτικής πολιτικής για την επίτευξη οικονομικής συνοχής εντός 

της Ε.Ε. Παράλληλα επιζητείται καλλίτερη αξιοποίηση των δημοσιονομικών 

πόρων για τη μείωση των ανισοτήτων και την ανάπτυξη της γεωργίας στα 

πλαίσια μιας αειφόρου, βιώσιμης και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Ο αγροτικός τομέας αναγνωρίζεται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, 

ως αναπόσπαστο τμήμα της οικονομίας, να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της 

αγροτροφικής αλυσίδας και να αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της ανάπτυξης 

της υπαίθρου και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει δηλώσει επανειλημμένα τους άξονες της 

αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί σύμφωνα με το πρόγραμμά της: τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την 

κοινωνική προστασία των πολιτών της. Έχει επισημάνει και αναγνωρίσει την 

αναγκαιότητα για προσαρμογή της αγροτικής πολιτικής ώστε να διευκολυνθεί 

η γεωργία να αναλάβει τον πολυδιάστατο ρόλο που της ανήκει, να έλθει και 

πάλι ο γεωργός πιο κοντά στο περιβάλλον και στον καταναλωτή, να 

συνειδητοποιήσει ο αγρότης ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου δεν αντιπαλεύει 

αυτήν της γεωργίας, ότι η αξιοποίηση της αγροτροφικής αλυσίδας δεν 

αντιστρατεύεται την ευημερία των αγροτών, ότι ο αγροτικός τομέας ευνοείται 

σημαντικά και άμεσα από θετικές εξελίξεις στην οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, η 

καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και η επίτευξη ουσιαστικής αποκέντρωσης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναζωογόνηση της υπαίθρου, από την 

εξασφάλιση και κατοχύρωση της κοινωνικής της προσφοράς αλλά και από 

την οικονομική αυτονομία της. Σ’ αυτό το πλαίσιο η διατήρηση και ανάπτυξη



της γεωργίας πρέπει να είναι συνυφασμένη τουλάχιστον με τους εξής 
στόχους:

α. Τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών 

ατόμων στην ύπαιθρο για την οικονομική και πολιτιστική αναζωογόνησή 
της.

β. Την εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος ανεξάρτητα από την 

πηγή, για τους κατοίκους της υπαίθρου με τη δημιουργία αυτόνομης 
οικονομικής βάσης.

γ. Τη μείωση των αντιθέσεων και των ανισοτήτων στην κατανομή των 

εισοδημάτων και στην απολαβή κοινωνικών υπηρεσιών.

δ. Την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 

των φυσικών πόρων και την αξιολόγησή τους όχι με βάση πολυτελή 

κριτήρια αισθητικής, όσο με συναίσθηση του ρόλου τους, ειδικότερα σε 

σχέση με τις επερχόμενες γενεές.

Με την προοπτική της επίτευξης αυτών των στόχων, η γεωργία αποτελεί τον 

πιο σημαντικό και σε μερικές περιπτώσεις τον μοναδικό από τους τομείς που 

θα μπορούσαν να συμβάλουν και να στηρίξουν την ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Κατά συνέπεια, ο γεωργικός τομέας και η σχέση του κράτους μ’ αυτόν θα 

πρέπει να αντιμετωπισθούν αναγνωρίζοντας το ρόλο του τομέα ως μέσου για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου που στηρίζεται στους παραπάνω 

στόχους και όχι ως τελικού σκοπού. Δηλαδή ο αγροτικός τομέας θα πρέπει 

να καταστεί ικανός να συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού προϊόντος και ο 

αγρότης να γίνει ενεργός διεκδικητής της ανάπτυξης της υπαίθρου και του 

αγροτικού τομέα.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προωθεί τους παραπάνω στόχους 

δημιουργώντας συστηματικά εκείνες τις συνθήκες που θα δώσουν ώθηση 

στην πρωτοβουλία του ατόμου και της οικογένειας, τόσο σε επίπεδο



εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο συνεταιρισμών. Δημιουργούμε τις 

προϋποθέσεις για να αυξηθεί η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, 

δηλαδή των ανθρώπινων πόρων (της εργασίας), της γης και του κεφαλαίου, 

να διευκολυνθεί η πρόσβαση σ’ αυτούς, να βελτιωθεί η ποιότητά τους. 

Οργανώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας. 

Εφαρμόζουμε με επιτυχία μακροοικονομική πολιτική που ενδυναμώνει την 
αγροτική και περιφερειακή πολιτική.

Εξουδετερώνουμε πηγές παλαιών στρεβλώσεων αναδιαρθρώνοντας 

κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο και προωθούμε συνθήκες ευελιξίας για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των πολιτών. Κατευθυντήρια γραμμή της 

θεσμικής αναδιάρθρωσης είναι η αποσύνδεση της έννοιας του “κινήτρου” από 

αυτήν καθ’ εαυτήν τη στείρα χρηματοδότηση. Η ανάληψη ή η αλλαγή πορείας 

οποιοσδήποτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας πρέπει να έχει άμεση σχέση με την 

προσδοκία επιχειρηματικής ωφέλειας ή ζημίας αντίστοιχα. Επίσης η 

κυβέρνηση προωθεί και θεσμικά μέτρα σε αναγνώριση των συνθηκών που 

προκύπτουν από τον αυξανόμενο προσανατολισμό της ΚΑΠ προς την αγορά. 

Με την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ θα προωθήσουμε την αρτιότερη διασφάλιση 

των αγροτών απέναντι σε διακυμάνσεις εισοδήματος από φυσικές 

καταστροφές και τη διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου. Επιπλέον, 

έχουμε επεξεργασθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για κατοχύρωση των καταναλωτών 

σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και για βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Ετοιμάζεται ακόμα το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων 

ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων με σκοπό τη ριζική 

ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του ρόλου τους στην εφαρμογή της 

αγροτικής πολιτικής. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να αναδιαρθρωθούν και η 

λειτουργία τους να είναι σε επιχειρηματική βάση, ώστε να αποδίδονται 

πραγματικά οφέλη στους αγρότες και στους πολίτες της υπαίθρου. Από τον 

τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η 

προσαρμογή στις νέες συνθήκες και η επιτυχία των προσπαθειών για



βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και 
κοινωνική χειραφέτηση των αγροτών.

Ο ρόλος των συνεταιρισμών δεν είναι η προβολή συντεχνιακών αιτημάτων, 

ούτε η εγγύηση θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από την 

επίδοση. Συνεταιρισμοί πρέπει να υπάρχουν όσο αγρότες εκτιμούν ότι τα 

οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσουν ως μέλη μιας οργάνωσης με μεγαλύτερη 

ισχύ στην αγορά είναι μεγαλύτερα από αυτά που αναμένεται να αποκομίσουν 

δρώντας μεμονωμένα και ότι οι ζημίες θα είναι μικρότερες. Είναι θέμα των 

μελών ενός συνεταιρισμού να κρίνουν και να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή 

την εγκατάλειψη της λειτουργίας του οργάνου και για τα μέσα με τα οποία θα 

επιδιωχθούν οι στόχοι. Η ανάμειξη του κράτους στον καθορισμό όρων 

λειτουργίας είναι περιττή όσο το κράτος αποσυνδέεται και δεν επηρεάζεται 

από τα αποτελέσματα του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας των 

συνεταιρισμών.

Η αποτελεσματικότητα των συνεταιρισμών στην προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων αγροτικής πολιτικής θα εξαρτηθεί και από την ικανότητα 

προσαρμογής της πολιτικής στις τοπικές συνθήκες. Μόνο ένα γενικό πλαίσιο 

μπορεί να επιτρέψει τη λειτουργία συνεταιρισμών κατά τρόπο που θα 

λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το πλαίσιο αυτό 

πρέπει να ενθαρρύνει τη λειτουργία με επιχειρηματικά κριτήρια και με βάση 

την αρχή του εθελοντισμού, της συλλογικότητας, της αυτοδιοίκησης και 

αυτονομίας.

Με νομοσχέδιο που έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή ο Υπουργός Γεωργίας, 

προωθείται η θεσμική αναδιάρθρωση μηχανισμών αρωγής του αγρότη και 

προβλέπεται η σύσταση ενός Οργανισμού Πιστοποίησης και Ελέγχου και 

ενός Οργανισμού Πληρωμών. Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η επίτευξη 

ταχύτητας και διαφάνειας στην καταβολή εθνικών ή κοινοτικών 

αποζημιώσεων και επιδοτήσεων.



Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει και τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία “Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης”. Σκοπός της, μεταξύ άλλων, 

είναι η εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς γης, αλλά και η δημιουργία 

αποθεματικού γης για αναδιανομή σε νεοεισερχόμενους αγρότες. Η πολιτική 

γης που ακολουθούμε αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας της γης, 

δηλαδή στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών στον συγκεκριμένο 

συντελεστή παραγωγής, τη γη, και στη μείωση του κόστους παραγωγής με 

τρόπο που δεν εισάγει νέες στρεβλώσεις.

Σημαντική προς την ίδια κατεύθυνση είναι η θέσπιση της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing) για αγροτική γη και η παροχή αντικινήτρων για την 

αγροτική χρήση της γης από μη αγρότες που έγινε με τον Ν. 2520/97.

Εξ άλλου έγιναν ήδη βαθιές θεσμικές τομές στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας, εκπαίδευσης και αναζωογόνησης του τομέα με διεύρυνση των 

κινήτρων αλλά και των κριτηρίων για την είσοδο νέων αγροτών στο 

επάγγελμα.

Η κοινωνική προστασία, η συνοχή και η πρόνοια για τον αγροτικό πληθυσμό 

αποτελεί κεντρικό άξονα της εθνικής πολιτικής για τον αγροτικό τομέα. Η 

κυβέρνηση έχει ήδη μεριμνήσει για την εξασφάλιση της συνταξιοδότησης των 

αγροτών με την μετατροπή του ΟΓΑ σε αυτόνομο, βιώσιμο οργανισμό κύριας 

ασφάλισης, έτσι ώστε το σύστημα να οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις, στη 

χορήγηση αυτοτελούς σύνταξης για την αγρότισσα και στην παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών περίθαλψης στους αγρότες.

Με τον νόμο για τους νέους αγρότες, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θέσπισε και τη 

σύσταση του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ). Η επιμόρφωση αντιμετωπίζεται σε 

διάφορα επίπεδα που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και κατάρτιση όχι 

μόνον των νέων αλλά και των παλαιότερων αγροτών, αναγνωρίζοντας τον 

καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κατανόηση της φύσης 

των αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση της εκμετάλλευσης, στην



ορθολογική χρήση των πόρων στην διαδικασία παραγωγής και εμπορίας, 

αλλά και στη σύνδεση των αποφάσεων της εκμετάλλευσης με τις εξελίξεις 

στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική 

στις σημερινές συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού που επιβάλλουν τον 
εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του 

αγροτικού τομέα και της υπαίθρου πρέπει να είναι η ισχύς της συλλογικής 

δημιουργικότητας και επιχειρηματικής δράσης των αγροτικών συνεταιρισμών, 

αλλά και η ζωντάνια, ο ζήλος, η δημιουργικότητα των νέων αγροτών, η 

κυβέρνηση πέτυχε την ψήφιση νόμου από τη βουλή για την εγκατάσταση 

νέων στην ύπαιθρο και την είσοδό τους στο αγροτικό επάγγελμα. Με τον 

Νόμο 2520/97 καθιερώθηκαν πρόσθετα σημαντικά κίνητρα για τους νέους 

αγρότες με στόχο την ανανέωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, την 

υιοθέτηση καινοτομιών και νέας τεχνολογίας την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την βελτίωση του ανταγωνισμού. Η απαραίτητη 

συνεννόηση με τα κοινοτικά όργανα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι διατάξεις 

του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται ισχυρότατα κίνητρα στους 

νέους αγρότες, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Εάν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνουν οι θεσμικές αλλαγές και 

οι νέες κατευθύνσεις αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια της Agenda 2000 είναι 

βέβαιο ότι τόσο η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα όσο και της υπαίθρου θα 

επιταχυνθεί θεαματικά. Η στάση του αγροτικού τομέα, η στάση η δική σας, 

απέναντι στις θέσεις της Agenda 2000 για την υιοθέτηση -μεταξύ άλλων- της 

νέας αναμόρφωσης της ΚΑΠ και της νέας διαρθρωτικής πολιτικής δεν θα 

πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τη δημιουργία εντυπώσεων αλλά με βάση το 

συνολικό κοινωνικό όφελος που θα μπορούσε να αποκομισθεί.

Εκτός από τη διαρθρωτική αναδιάρθρωση που μπορεί και πρέπει να 

επιτευχθεί, είναι χρήσιμο να επισημανθούν και ορισμένα θέματα που 

αφορούν αποκλειστικά τις επιπτώσεις από τις αλλαγές στην ΚΑΠ.



Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την Ελλάδα, οι μειώσεις των 

τιμών αφορούν προϊόντα με μικρή, σε σχέση με άλλα Κράτη Μέλη, μερίδα 

στην αξία του τελικού γεωργικού προϊόντος. Πρόκειται για σιτηρά, βόειο 

κρέας και γάλα. Η μείωση τιμών, ιδίως στο βόειο κρέας και στο γάλα στα 

οποία η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμματική, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές 

για τον έλληνα καταναλωτή, στη συρρίκνωση της απώλειας συναλλάγματος 

που απαιτούν οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων, στη μείωση των 

μεταβιβάσεων από τον έλληνα καταναλωτή και φορολογούμενο στους 

παραγωγούς των εξαγωγικών Κ-Μ της Ε.Ε. γι’ αυτά τα προϊόντα. Η μείωση 

της τιμής των σιτηρών θα μειώσει το κόστος παραγωγής ορισμένων 

κτηνοτροφικών προϊόντων. Παράλληλα θα υπάρξει αντιστάθμιση των 

απωλειών του Έλληνα παραγωγού σε εισόδημα. Αντίθετα, είναι πολύ 

σημαντική για την Ελλάδα η εξασφάλιση πόρων για διαρθρωτικές δράσεις, 

αλλά και η προτεινόμενη ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής πολιτικής και η 

ένταξή της στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η επικείμενη αναμόρφωση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για σημαντικά 

προϊόντα για την Ελλάδα (όπως το ελαιόλαδο, ο καπνός, τα αμπελοοινικά και 

το βαμβάκι), αλλά και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ίσως ανατρέψουν βραχυπρόθεσμα το ισχύον 

καθεστώς, με θετικά ή αρνητικά κατά περίπτωση για διαφορετικές κοινωνικές 

ομάδες αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα όμως πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με 

τις επιπτώσεις είτε στο κοινωνικό σύνολο είτε σε ομάδες του ενεργού 

πληθυσμού που έχουν χαρακτηρισθεί ως χρήζουσες ιδιαίτερης ενίσχυσης.

Το γενικό ενδιαφέρον των επικείμενων διαπραγματεύσεων για τη νέα 

αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επικεντρώνεται στα κύρια 

αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα δημητριακά, οι 

ελαιούχοι σπόροι, η ζάχαρη, το γάλα και το βόειο κρέας. Η Ελληνική πλευρά 

συνέβαλε καθοριστικά στην επέκταση του διαλόγου στα Μεσογειακά 

προϊόντα και ιδιαίτερα στα προϊόντα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το 

ελαιόλαδο, ο καπνός και το βαμβάκι. Τα προϊόντα αυτά ήδη εξασφαλίζουν 

σημαντικές ενισχύσεις από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αποτελούν



κύρια πηγή εισοδήματος και απασχόλησης ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές και η καλλιέργειά τους έχει σοβαρές επιδράσεις στην 

ανάπτυξη της υπαίθρου. Θεωρούμε απαραίτητη τη διατήρηση της ενίσχυσης 

αυτών των προϊόντων, αλλά και του συνόλου της αγροτικής παραγωγής στη 

χώρα μας. Το ενδιαφέρον μας καθίσταται ακόμα εντονότερο ενόψει της 

προοπτικής της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που θα 

επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή αγορά και θα οξύνει τις 

ανισορροπίες που την χαρακτηρίζουν.

Το Υπουργείο Γεωργίας μεριμνά ώστε να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση από 

το ένα καθεστώς στο άλλο, να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και να 

αποφευχθούν κραδασμοί στην ύπαιθρο και στον αγροτικό τομέα.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις ενισχύονται από τις συνθήκες που 

διαμορφώνονται μετά την είσοδο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Κατ’ αρχάς, η ένταξή μας δίνει εχέγγυα για 

σταθεροποίηση της οικονομίας, προοπτική που θα έχει θετικό αντίκτυπο και 

στην ύπαιθρο. Επί πλέον, η προσαρμογή της συναλλαγματικής αξίας του 

νομίσματος μας θα έχει τρία θετικά και άμεσα ορατά αποτελέσματα για τον 

αγροτικό τομέα. Πρώτον, θα αυξηθούν οι ενισχύσεις σε δραχμές που θα 

απολαμβάνει ο παραγωγός, δεύτερον τα αγροτροφικά μας προϊόντα θα είναι 

φθηνότερα στην Ευρωπαϊκή και στις διεθνείς αγορές, γεγονός που θα 

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά μας και το εμπορικό ισοζύγιο, τρίτον θα 

αυξηθούν σε εθνικό νόμισμα οι πόροι που διατίθενται για τη βελτίωση των 

δομών με διαρθρωτικές δράσεις και μέτρα.

Είναι κρίσιμης σημασίας όμως να τονισθεί ότι αυτή η νέα πνοή για τον 

αγροτικό τομέα πρέπει να αξιοποιηθεί με στόχο την αναδιάρθρωση και την 

προώθηση των απαραίτητων προσαρμογών και όχι να εκληφθεί σαν 

πλεονέκτημα μόνιμου χαρακτήρα και εγγύηση για εισοδηματική ενίσχυση.

Η αποτελεσματική προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων είναι 
επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου αυξάνεται ο



διεθνής ανταγωνισμός αλλά και συγκεντρώνεται η αγοραστική δύναμη και 

ισχύς στις μεγάλες επιχειρήσεις - αλυσίδες διανομής (υπερ-αγορές). Η 

καθιερωμένη εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων χύδην και η απώλεια 

της προστιθέμενης αξίας σε όφελος των χωρών που μεταποιούν και 

εμπορεύονται οργανωμένα την ελληνική παραγωγή πρέπει να ανατραπεί.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου 

θεσμικού πλαισίου. Με σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Γεωργίας προβλέπει τη 

δημιουργία Οργανισμού για την Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων, 

αλλά και την αναδιάρθρωση του Υπουργείου κατά τρόπο ώστε να αποδίδεται 

ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά, 

όσο και στις αγορές του εσωτερικού.

Όμως η προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων αφορά και τους 

παραγωγούς, τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις, την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων την συγκέντρωση, οργάνωση και ταξινόμηση της εγχώριας 

παραγωγής με τη βοήθεια συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, τη 

δημιουργία και εμπορική ανάδειξη ισχυρών και αξιόπιστων, συλλογικών ή μη, 

εμπορικών σημάτων.

Μετά από προσεκτική μελέτη των προτάσεων για τη νέα αναμόρφωση της 

αγροτικής πολιτικής και μετά από διαδικασίες ουσιαστικού διαλόγου, για τον 

συντονισμό του οποίου ήδη μεριμνά ο Υπουργός Γεωργίας, θα 

διαμορφώσουμε τη στρατηγική και την τακτική μας και θα εξειδικεύσουμε τις 

ενιαίες εθνικές θέσεις για την εξασφάλιση των άριστων λύσεων στα πλαίσια 

των αντικειμενικών περιορισμών που χαρακτηρίζουν το Ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεχίζει αταλάντευτη, σύμφωνα με την 

ολοκληρωμένη προγραμματική της πρόταση, την προσπάθεια 

ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα με καθοριστικές παρεμβάσεις για το 

μέλλον της Ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου. Το πρόγραμμα που 

υλοποιούμε με γρήγορους και επιταχυνόμενους ρυθμούς δίνει αξιόπιστες



λύσεις στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της 

κοινωνικής προστασίας.

Σας καλώ όλους, ως ενεργά κομματικά στελέχη, να αναλάβετε την ευθύνη 

που σας αναλογεί και να εμφυσήσετε ακόμα περισσότερη πνοή στον 

αναγκαίο εκσυγχρονισμό της Ελληνικής γεωργίας και στην ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής σε όλη την έκταση της χώρας.


