
26. Ερώτηση : Είναι αλήθεια ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν στηρίζει 
ετταρκώς το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών;

Απάντηση : ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, συνεχίζει να παρέχει γενναία στήριξη στον Έλληνα αγρότη. Μετά τη 

σκληρή διαπραγμάτευση που ολοκληρώσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Βερολίνου το 1999 εξασφαλίσαμε την στήριξη των αγροτών μας, τουλάχιστο 

έως το 2006, με ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται στο 

ακέραιο από το σκέλος «εγγυήσεις» του Ευρωπαϊκού Ταμείου και που

ανέρχονται στο ύψος του 1 τρισεκατομμυρίου δραχμών τον χρόνο, δηλαδή 6
- »■

έως 7 τρισεκατομμύρια για την περίοδο 2000-2006. Πέρα όμως από αυτό, 

υπολογίζουμε ότι για την ίδια περίοδο θα διατεθούν στην ελληνική γεωργία και 

την ύπαιθρο στα πλαίσια του Γ  ΚΠΣ για την εφαρμογή των γεωργικών 

διαρθρωτικών προγραμμάτων δημόσιοι πόροι, εθνικοί και κοινοτικοί, ύψους 

άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δραχμών επί πλέον. Στο ποσό αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνουμε την ιδιωτική συμμετοχή που προβλέπεται να είναι εξίσου 

σημαντική.

Μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος και πειστικός αν κάνω τον απολογισμό 

του 2001 αντί να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Το σύνολο των πόρων που 

εισέρευσε στην γεωργία και συνδέεται με την παραγωγή κατά το έτος 2001 

ανήλθε στο ύψος των 3φδί58^ (1 ,3  τρισ. ποσό αυτό αντιστοιχεί σε

αύξηση 1,7% έναντι του έτους 2000. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 

Μπορεί να αλλάζουν οι μορφές στήριξης σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες, 

ανάγκες και προτεραιότητες. Η στήριξη όμως παραμένει ισχυρή. Σήμερα 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, προβλήματα ποιότητας τροφίμων, κ.α. Και το πράττουμε 

δίνοντας μεγάλο βάρος στις διαρθρωτικές δράσεις για βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην ύπαιθρο.

Η πολιτική μας στον αγροτικό τομέα έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Από το 

1981 έως σήμερα το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε



ποανματικού£ όρους πάνω από 20%....Η θετική αυτή εξέλιξη ούτε εύκολη ήταν 

ούτε αυτονόητη αν λάβει κανείς υπόψη του ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπήρξαν πραγματικές μειώσεις αγροτικών εισοδημάτων σε πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας) 

για την καθαρή προστιθέμενη αξία ανά ετήσια μονάδα εργασίας, το αγροτικό 

εισόδημα στην Ελλάδα :

α) για την περίοδο 1981 -  1999 σημείωσε αύξηση κατά +20,1%. Την ίδια 

περίοδο χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωναν 

μείωση στα πραγματικά αγροτικά εισοδήματα

β) για την περίοδο 1990 -  1996 σημείωσε αύξηση κατά +6% και για την 

περίοδο 1996 -  1999 μειώθηκε κατά -1,3%, όταν κατά τη δεκαετία 1999- 

99 και ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία, το μέσο εισόδημα στην Ε.Ε. 

(15) σημείωσε μείωση 3,7%, ενώ σε ορισμένες χώρες σημείωσε 

δραματική μείωση, όπως στη Δανία (-18%), στο Η.Β. (-16,3%), στην 

Πορτογαλία (-12,1%), στην Ολλανδία (-11,7%)

Κατά το 2000 τα αγροτικά εισοδήματα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η 

αύξηση αυτή ήταν, κατά τι, μεγαλύτερη από την εξέλιξη των αγροτικών 

εισοδημάτων συνολικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά το 

2001 τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Αξίζει επίσης να σημειώσω ότι ο στατιστικός αυτός δείκτης του γεωργικού 

εισοδήματος δεν περιλαμβάνει δύο σημαντικές συνιστώσες που συμβάλλουν 
και αυτές ουσιαστικά στη διαμόρφωση του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος 

του μέσου αγροτικού νοικοκυριού. Πρόκειται για α) πόρους που ενισχύουν 

τον γεωργικό τομέα αλλά δεν προσμετρώνται στον στατιστικό δείκτη όπως 

διάφορες κοινωνικές παροχές, συντάξεις, αποζημιώσεις και φοροαπαλλαγές 

καθώς και β) πόρους που προέρχονται από άλλες πηγές εισοδήματος εκτός 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το συνολικό εισόδημα 

ενός μέσου αγροτικού νοικοκυριού περίπου το μισό μόνο προέρχεται από την



αμιγώς γεωργική δραστηριότητα. Το άλλο μισό προέρχεται από άλλες πηγές 

και εξω-αγροτική δραστηριότητα.

Ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε και ορισμένα από τα αποτελέσματα της 

απογραφής της ΕΣΥΕ που δείχνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην 

Ελληνική γεωργία κατά την τελευταία δεκαετία. Και τα στοιχεία αυτά 

αποδεικνύουν ότι οι ισχυρισμοί περί συρρίκνωσης της ελληνικής γεωργίας δεν 

είναι αληθείς.

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, σε πείσμα όσων 

προβάλλονται κατά καιρούς από κάποιους, δεν μειώθηκε, αλλά αντίθετα 

αυξήθηκε κατά 0,6%. Το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

αυξήθηκε κατά 2,5 στρέμματα περίπου. Το ίδιο συνέβη και με το μέγεθος των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (+3 ζωϊκές μονάδες). Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση στα βοοειδή, που το μέγεθος τους αυξήθηκε κατά 105%. Οι 

διαρθρωτικές βελτιώσεις που είναι ο στόχος και το αποτέλεσμα της πολιτικής 

μας είναι ουσιαστικές. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η αρδευόμενες εκτάσεις στη 

χώρα κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκαν κατά 25% περίπου.

Με δυο λόγια. Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική γεωργία παρουσιάζει 

ουσιαστική βελτίωση των διαρθρωτικών της χαρακτηριστικών. Καθίσταται 

περισσότερο ανταγωνιστική. Υπάρχει αύξηση στο μέγεθος των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, στη μισθωτή απασχόληση, στην εξειδίκευση, στη χρήση 

ί  νέων τεχνολογιών.

Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Η περίοδος που διανύουμε θα 

σημάνει μία κοσμογονία στην Ελληνική ύπαιθρο. Τα μέσα που έχουμε στη 

διάθεσή μας είναι πολλά και ισχυρά. Έχουμε και τη γνώση και την βούληση. 

Πρωταγωνιστές θα είναι οι αγρότες μας με τον δυναμισμό και την 

επιχειρηματικότητα που τους διακρίνουν.


