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Αθήνα, 28 Αυγούστου 2002

ΒΑΜΒΑΚΙ : Πολιτική και διαχείριση παραγωγής (Περίοδος 2001-2002)

I. Δεδομένα :
1. Ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. για το βαμβάκι ψηφίσθηκε τον Μάιο του 2001, 

δηλαδή μετά την σπορά από τους παραγωγούς. Περιελάμβανε δύο νέες 

ρυθμίσεις: περιορισμούς στις εκτάσεις καλλιέργειας για περιβαλλοντικούς 

λόγους και ταχεία αύξηση της συνυπευθυνότητας μετά τους 1.137.750 τόνους.
2. Επίσης με μεγάλη καθυστέρηση ψηφίσθηκε ο εφαρμοστικός κανονισμός τον 

Αύγουστο του 2001, χωρίς καμία αναφορά για την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών μέτρων.
3. Η Χώρα μας, για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης της 

καλλιέργειας βάμβακος, απεφάσισε την εφαρμογή του μέτρου της αμειψισποράς 

κατά 5% για το έτος 2001-2002.
II. Καλλιέργεια 2001-2002

1. Οι παραγωγοί δήλωσαν 3.806.000 στρέμματα στο ΟΣΔΕ έναντι στόχου 3.937.000 

στρεμμάτων, που είχαν καθορισθεί με τα εθνικά μέτρα, δηλαδή 131.000 

στρέμματα λιγότερα.
2. Τον Σεπτέμβριο του 2001 η Commission έκανε δεκτά τα ελληνικά στοιχεία για 

παραγωγή 1.095.840 τόνων και έτσι η προκαταβολή της ελάχιστης τιμής 

καθορίσθηκε στις 193,5 δρχ. ανά κιλό. Τα στοιχεία αυτά είχαν και την αποδοχή 

των φορέων των παραγωγών.
Υπήρχαν κάποιοι που μιλούσαν για παραγωγή 1.300.000 τόνων βάμβακος. Δεν 

έγινε υιοθέτηση αυτού του ύψους της παραγωγής, γιατί ήταν αδύνατο να 

προκύψει από τις νόμιμα δηλωμένες εκτάσεις των 3.805.000 στρεμμάτων. 
Αποδοχή της εκτίμησης αυτής θα οδηγούσε στον μηδενισμό της προκαταβολής 

της ελάχιστης τιμής. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τους παραγωγούς.
3. Τον Νοέμβριο οι Ελληνυίές αρχές επανεκτίμησαν την παραγωγή που προήρχετο 

από τις νόμιμα δηλωθείσες εκτάσεις σε 1.146.787 τόνους, λόγω των πολύ καλών 

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και παρά τις έντονες αντιρρήσεις της 

Commission. Τα στοιχεία που απέστειλε το Υπουργείο Γεωργίας έγιναν 

αποδεκτά και η προσωρινή ελάχιστη τιμή ορίσθηκε στις 189,5 δρχ. το κιλό, 

δηλαδή μικρότερη κατά 4 δρχ. το κιλό.
Η Commission είχε την άποψη ότι για τον υπολογισμό της προσωρινής 

ελάχιστης τιμής έπρεπε να προσμετρηθούν και οι ποσότητες βάμβακος που είχαν 
παραχθεί στις αδήλωτες καλλιέργειες (δηλαδή τις εκτός ΟΣΔΕ εκτάσεις).



Με επιβεβαίωση των στοιχείων από τις νόμιμα καλλιεργηθείσες εκτάσεις και 
τον σεβασμό του Κανονισμού από τους παραγωγούς, η επιστροφή 

συνυπευθυνότητας θα διαμορφώνονταν στις 49,6 δρχ. ανά κιλό.

4. Οι έλεγχοι που διεξήχθησαν έδειξαν ότι η πραγματικά καλλιεργηθείσα έκταση 

ανήλθε σε 4.230.000 στρέμματα, ήτοι 424.000 στρέμματα παραπάνω από αυτά 

που είχαν δηλωθεί.
5. Τελικά παραδόθηκαν, σύμφωνα με τους εκκοκκιστές, από τους παραγωγούς 

1.354.719 τόνοι βάμβακος.
6. Οι ελληνικές αρχές ανεγνώρισαν ως επιδοτήσιμη ποσότητα, που είχε παραχθεί 

νόμιμα, την 1.148.357 τόνους βάμβακος και αυτό οδηγούσε σε επιστροφή 49,6 

δρχ. ανά κιλό.

III. Διαπραγμάτευση ιιε mv Commission
1. Η Commission αρχικώς ήθελε να προσμετρηθεί ολόκληρη η δηλωθείσα 

ποσότητα βάμβακος (1.354.719 τόνοι). Αυτό θα είγε me αποτέλεσμα κάθε 

παραγωγός να επιστοέιι/ει στην Ε.Ε. από την προκαταβολή που έλαβε 83,4 δον.

2. Με την παρέμβαση της Κυβέρνησης
Πρόεδρο της Commssion, κ. Ρομάνο Πρόντι) ανετράπη αυτό και η Commission: 

L Αλλαξε τον εφαρμοστικό κανονισμό και αποδέχθηκε ότι υπάρχουν μη 

επιλέξιμες ποσότητες που παρήχθησαν παράνομα
II. Προσέθεσε όμως επί πλέον 61.811 τόνους στους αρχικούς 1.148.357 

τόνους, με αποτέλεσμα η επιστροφή συνυπευθυνότητας από την Ε.Ε. προς 

τους παραγωγούς να ανέλθει στις 8,5 έως 12,6 δρχ. το κιλό.
III. Η Χώρα και οι παραγωγοί να εισπράξουν από την Ε.Ε. 571 εκατ. ΕΥΡΩ, 

έναντι των 660 εκατ. ΕΥΡΩ που θα ελάμβαναν, αν η δηλωθείσα παραγωγή 

παρέμενε στους 1.148.000 τόνους (απώλεια 89 εκατ. ΕΥΡΩ.
3. Γ ια την αντιμετώπιση της μείωσης του εισοδήματος των νομοταγών 

παραγωγών, ο Υπουργός Γεωργίας θα υποβάλει μέχρι τις 24.9.2002 αίτημα στο 

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., λόγω των ειδικών συνθηκών που 

επικράτησαν την περίοδο της σποράς (καθυστέρηση ψήφισης Κανονισμού και 
καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου) για έγκριση 

χορήγησης ενίσχυσης από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Η έγκριση αυτή απαιτεί 

ομοφωνία των Υπουργών.

το κιλό.
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