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Σήμερα, με τη έναρξη των εργασιών στου Συμβουλίου Αγροτικής
Πολιτικής,

εγκαινιάζουμε τον πιο σημαντικό κύκλο κοινωνικού

διαλόγου για τον σχεδίασμά και την εξειδίκευση της εθνικής μας
στρατηγικής

στον

αγροτικό χώρο.

Την

στρατηγική

αυτή

την

διαμορφώνουμε με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο και με
συνείδηση ότι ο κόσμος της υπαίθρου, ο Έλληνας αγρότης η
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στηρίζουν την
ευημερία τους σε έναν ανταγωνιστικό και δυναμικό αγροτικό τομέα.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το ειδικό βάρος του τομέα της
γεωργίας στο εισόδημα, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη της
υπαίθρου, στο εμπορικό μας ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη
χώρα μας και παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτό και η κοινωνία και η οικονομία μας
είναι ευαίσθητες στις μεταβολές και στις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν
την αγροτική δραστηριότητα συνολικά.

Για πολλές

δεκαετίες η γεωργία αναπτύχθηκε

μέσα σ'

ένα

θερμοκήπιο προστατευτισμού. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια
αλλαγή των παγκοσμίων κανόνων λειτουργίας.

Η εφαρμογή των αποφάσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και η προοπτική
του νέου γύρου διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή γεωργία να λειτουργήσει
στο περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς.

Αυτή η τάση θα έχει σημαντική επίδραση στον χαρακτήρα και της
Ελληνικής γεωργίας στο μέλλον.Η παγκοσμιοποίηση αυτή για τη
χώρα μας είναι ένα δεδομένο, μια πραγματικότητα. Μπορούμε με
κατάλληλες

στρατηγικές

να

προσπορισθούμε

οφέλη

και

να

βελτιώσουμε την θέση των αγροτών και της υπαίθρου, ή αντίθετα να
υποστούμε

ζημιές,

προσκολλημένοι

σε

ακολουθώντας

μια

διαμαρτυρίες,

παθητική

γραμμή

παρατηρώντας

πως

υποβαθμίζεται η θέση μας. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι πως
αντιδρούμε,

πως

αντιμετωπίζουμε

τις

δυνατότητες

που

μας

προσφέρονται, θωρακίζοντας παράλληλα την κοινωνία και την
οικονομία μας απέναντι στις αρνητικές πτυχές της εξέλιξης.

Η εθνική μας στρατηγική για τον αγροτικό χώρο δεν μπορεί να είναι
άλλη παρά μια στρατηγική συνεχών και σοβαρών διαρθρωτικών
αλλαγών για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη
ανάπτυξη. Η γεωργία πρέπει να παραμείνει μοχλός και εγγυητής της
ισόρροπης ανάπτυξης της Ελληνικής υπαίθρου.

Στο υπερπροστατευτικό πλαίσιο που κυριάρχησε πολλοί αδράνησαν.
Χρησιμοποίησαν

τις

επιδοτήσεις

για

κατανάλωση

χωρίς

να

επενδύσουν στην ανάπτυξη, στο μέλλον. Ακόμα και οι συνεταιρισμοί
δεν λειτούργησαν πάντα αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της
δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάπτυξή τους.

Σήμερα, πρέπει έγκαιρα όλοι μαζί να ακολουθήσουμε στρατηγικές
προσαρμογής. Κυβέρνηση, συνεταιριστικές οργανώσεις, αγρότες να
κινητοποιηθούμε προς τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε.
Τρεις είναι οι στόχοι που επιδιώκουμε.

Πρώτον, να ενισχύσουμε τον παραγωγό να οργανωθεί κατάλληλα
ώστε τα προϊόντα του να εξασφαλίζουν υψηλές τιμές στην αγορά.

Δεύτερον, να δουλέψουμε έτσι ώστε να απαγκιστρωθούμε σταδιακά
από

προϊόντα

προβλήματα

και

και
να

μορφές

παραγωγής

δημιουργήσουμε

που

δημιουργούν

ισχυρότερους

πόλους

αγροτικής παραγωγής.

Τρίτον, να οικοδομήσουμε τις γέφυρες εκείνες που θα επιτρέψουν
στον Έλληνα γεωργό και την Ελληνική γεωργία να αναπτύξουν
διασυνδέσεις με άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας έτσι
ώστε η αναδιάρθρωση της γεωργίας να συνδέεται με ισχυροποίηση
και όχι αποδυνάμωση της Ελληνικής υπαίθρου.

Οι νέες σχέσεις

οφείλουν να δημιουργούν ακόμα καλύτερες συνθήκες και προοπτικές
για τον κόσμο που μοχθεί στην ύπαιθρο.

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενική κινητοποίηση, ώστε στα
χρόνια που ακολουθούν να υλοποιηθούν με επιτυχία οι αναγκαίες
στρατηγικές προσαρμογής. Όμως, χρειάζεται και μια γενικότερη
κοινωνική αποδοχή και στήριξη. Χρειάζεται ο αγρότης και η αγροτική
πολιτική να κατακτήσουν την γενικότερη αποδοχή της κοινωνίας σε
μια περίοδο που όλοι προσπαθούν και πιέζονται. Ο αγροτικός
κόσμος θα πείσει δείχνοντας ότι προσπαθεί για το μέλλον, υιοθετεί
στρατηγικές ανάπτυξης και ότι δεν μάχεται για αδιέξοδες και
πολυδάπανες λύσεις, χωρίς αποτέλεσμα.

Η κινητοποίηση και οι αποκλεισμοί που επιβλήθηκαν από μια μερίδα
του αγροτικού κόσμου για 25 μέρες περίπου είχαν αρνητικές
συνέπειες για όλους μας. Για την Ελληνική οικονομία, για πολλές

κατηγορίες εργαζομένων, για τις περιοχές τις ίδιες που υπέστησαν τις
συνέπειες των αποκλεισμών, για την Κυβέρνηση, και κυρίως για τους
ίδιους τους αγρότες. Κανείς μας δεν βγήκε ωφελημένος από τον
τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων που επελέγη και ούτε θα
μπορούσε να είχε ωφεληθεί. Η επίλυση των προβλημάτων μας στην
γεωργία, δεν μπορεί να γίνει παρά με διαδικασίες διαλόγου,
συνεννόησης και ένταξης στην πολιτική μας των περιορισμών που
υπάρχουν σε εθνική κλίμακα, στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών.

Μετά την απελευθέρωση των οδικών δικτύων και την αποκατάσταση
της ομαλής διαξαγωγής των συγκοινωνικών και των μεταφορών σε
όλη την επικράτεια και πριν την συνάντησή μου με αντιπροσωπία
των αγροτών Μακεδονίας και Θράκης, που είχαν συμμετάσχει στις
κινητοποιήσεις,

συναντήθηκα

με

τους

εκπροσώπους

των

οργανώσεων των αγροτών της χώρας και συγκεκριμένα της
ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ.

Αντικείμενο της συνάντησής μας ήταν η διατύπωση των απόψεων
των εκπροσώπων των οργανώσεων για την κατάσταση που
δημιουργήθηκε και των προτάσεών τους, για την ουσιαστική
αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και η συνεννόησή μας για την
έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, στα
πλαίσια ενός εθνικού κοινωνικού διαλόγου, για τον προσδιορισμό και
την εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την αγροτική μας
οικονομία.

Όπως έχω ήδη επισημάνει στους εκπροσώπους των αγροτικών
οργανώσεων πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα για την άμεση προώθηση προγράμματος για την

αντιμετώπιση των ζημιών στις περιοχές που έχουν πληγεί, καθώς και
για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
όσοι αγρότες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις,
λόγω των αντίξοων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, χωρίς την
θέλησή τους. Επιβεβαίωσα την πρόθεση της Κυβέρνησης να
αντιμετωπίσει κάθε πραγματικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει την
οργάνωση της αγοράς στο βαμβάκι και να άρει κάθε δυσλειτουργία,
που χαρακτηρίζει τον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων.

Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του
Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών
μας προϊόντων είναι δύο μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική
οικονομία και κοινωνία του 2000.

Η ελληνική γεωργία στηρίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική συμβάλλει στο
σχηματισμό του οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος της χώρας
μας κατά ποσοστό που ξεπερνάει το 50%*.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, παρά τις όποιες κριτικές και ενστάσεις,
λειτούργησε από την ένταξη μέχρι σήμερα θετικά για τη στήριξη των
προϊόντων και των γεωργικών μας εισοδημάτων. Αυτό δεν ήταν μια
αυτόματη και αυτονόητη επίπτωση του κοινοτικού κεκτημένου. Είναι
σε

σημαντικό

βαθμό

καρπός

σκληρών

και

συνεχών

διαπραγματεύσεων, μέσα στο Όργανα της Κοινότητας μετά την
ένταξη.

* Οι χρηματικές εισροές από το Γεωργικό Ταμείο της Κοινότητας ανήλθαν το 1996 σε 1 τρισ. Δρχ.
περίπου. Πέραν αυτών υπάρχει και η δασμολογική προστασία στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.
που συντελεί στη διαμόρφωση γεωργικών τιμών υψηλότερων από τις τιμές της παγκόσμιας
αγοράς.

Στις αρχές του 1982 - για παράδειγμα - διαπιστώναμε ότι η οροφή
(πλαφόν) για το βαμβάκι υστερούσε σε σύγκριση με τις ανάγκες μας,
ή

ότι

δεν

υπήρχε

αιγοπροβατοτροφία.

καμμία

ενίσχυση

Διαπιστώναμε

ακόμη

για

τη

ελληνική

ότι

η

κοινοτική

συνεισφορά στα διαρθρωτικά προγράμματα για την Ελλάδα ήταν
μόλις

25%.

Τα

περισσότερα

εξάλλου

προγράμματα

ήταν

ανεφάρμοστα για χώρες όπως η δική μας.

Ξεκίνησε τότε μια επίπονη διαπραγματευτική προσπάθεια που
απέφερε σημαντικούς καρπούς άμεσα, αλλά και στη συνέχεια με
ειδικές για την Ελλάδα ρυθμίσεις και με τη θέσπιση των Μεσογειακών
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. Η κατάληξη ήταν τα προγράμματα
που φέρουν το όνομα του προέδρου Delors.

Πρόσφατες έγκυρες μελέτες εκτιμούν ότι η Ιρλανδία και η Ελλάδα
είναι οι δύο χώρες με, συγκριτικά, το πιο θετικό χρηματο-οικονομικό
και εισοδηματικό ισοζύγιο από τη λειτουργία της ΚΑΠ.

Οι χρηματικές εισροές στη χώρα μας από τη λειτουργία της ΚΑΠ
υπερακοντίζουν τις απώλειες από την παθητικότητα του εξωτερικού
εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.

Η προσχώρηση στην ΕΟΚ άλλαξε ριζικά το πλαίσιο και τους όρους
ανταγωνισμού για την ελληνική γεωργία. Η γεωργία μας χρειάστηκε
να κολυμπήσει στα βαθιά νερά πρώτα του ενδοκοινοτικού και στη
συνέχεια του παγκόσμιου ανταγωνισμού χάνοντας αγορές.

Αυτό

ήταν όμως και το αποτέλεσμα του ότι η γεωργίας μας εξάγει σε
μεγάλο βαθμό μαζικά ανώνυμα προϊόντα που επιβιώνουν κυρίως ή
αποκλειστικά χάρη στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ. Πολλά εξάλλου από

τα επώνυμα, τυποποιημένα και μεταποιημένα αγροτικά μας προϊόντα
έχουν περιορισμένη εμπορική εμβέλεια, αδυνατούν να εισχωρήσουν
και να καθιερωθούν στα μεγάλα εμπορικά δίκτυα διανομής

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας για τα γεωργικά μας προϊόντα
δεν είναι μόνο θέμα συμπίεσης του κόστους της πρωτογενούς
παραγωγής. Σε μεγάλο βαθμό είναι και πρόβλημα εμπορικής
τους αξιοποίησης. Δεν είναι μόνο ζήτημα υλικών επενδύσεων αλλά
εξίσου

και

άθλων

επενδύσεων

σε

ποιότητα,

τεχνογνωσία,

κατάρτιση, marketing, καινοτομίες.

Το

αγροτικό

μας

ζήτημα

δεν

τίθεται

μόνο

σαν

πρόβλημα

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Αφορά πάνω απ' όλα στον
κοινωνικοοικονομικό ιστό της υπαίθρου και στους ανθρώπους
που τον συγκροτούν. Βασική επιδίωξη μας είναι η συγκράτηση
αριθμητικά επαρκούς και οικονομικά και δημογραφικά ακμαίου
πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο. Ειδικότερα στις ορεινές, τις
νησιώτικες και τις παραμεθόριες ζώνες. Θέλουμε επίσης ενεργούς
πολίτες

-

αγρότες

που

ενδιαφέρονται

για

τα

κοινά,

που

δραστηριοποιούνται και συμβάλλουν στην ευημερία και την ανάπτυξη
των

τοπικών

μας

κοινωνιών.

Είναι

απαραίτητα

λοιπόν

τα

προγράμματα ολοκληρωμένης και πολυδύναμης ανάπτυξης για κάθε
περιφέρεια, για κάθε νομό, για κάθε τοπική αγροτική κοινωνία.
Σπονδυλική στήλη να είναι η γεωργία αλλά δίπλα και γύρω από τη
γεωργία ν' αναπτύσσονται και οι άλλες παραγωγικές και κοινωνικές
δραστηριότητες και οι κάθε είδους υποδομές.
Σήμερα παράλληλα με τα μεγάλα έργα εθνικής ή περιφερειακής
κλίμακας, σχεδιάζονται επίσης και εκτελούνται στη χώρα μας χιλιάδες

χρήσιμα έργα τοπικού αγροτικού ενδιαφέροντος. Σημαντικές πρόοδοι
έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Προχωρούμε επίσης και ένα πανελλήνιο

δίκτυο

κοινωνικής

πρόνοιας του αγροτικού πληθυσμού. Δίκτυο που θα καλύπτει
συνταξιοδότηση, πρόνοια, υγεία, αντιμετώπιση θεομηνιών.

Αλλά ας έρθω πάλι στα νέα δεδομένα που καθορίζουν την πορεία
της γεωργίας μας. Ριζική ήταν η στροφή που πραγματοποίησε η
ΚΑΠ το 1992. Στροφή που προετοίμασε τη συμφωνία στη GATT
(γύρος Ουρουγουάης). Με το νέο περιοριστικό πλαίσιο, μπήκαν
φραγμοί στην απεριόριστη
επιδοτήσεων,

γενικεύτηκαν

αύξηση

της παραγωγής

οι ποσοστώσεις,

αγοραστικές παρεμβάσεις,

και

των

περιορίστηκαν

οι

η στήριξη μέσω εγγυημένων τιμών

υποκαταστάθηκε μερικά με άμεσες χρηματικές ενισχύσεις.

Θέλω όμως να τονίσω ότι η στήριξη που δέχεται η ελληνική γεωργία
από την ΚΑΠ δεν πρόκειται (σε συνολικούς χρηματικούς όρους) να
μεταβληθεί βραχυπρόθεσμα ούτε θα οδηγήσει στα επόμενα χρόνια
σε ανατροπή των σημερινών εισροών για τη στήριξη της γεωργίας. Η
αντιμετώπιση άμεσων, πιεστικών ή συγκυριακών προβλημάτων στα
προϊόντα, θα μπορεί καταρχή να επιδιώκεται με ποιοτικές και
οργανωτικές

βελτιώσεις

και

με

καλύτερη

αξιοποίηση

υφιστάμενων κανονισμών. Υπάρχουν πολλά περιθώρια
κατεύθυνση

αυτή.

Πρέπει να

βελτιώσουμε τους

των

προς την

μηχανισμούς

διανομής των επιδοτήσεων και των ποσοστώσεων. Να επικρατήσει
αποτελεσματικότητα,
διαφάνεια.
καλλιεργητές

Οι
και

ταχύτητα

επιδοτήσεις
στους

να

πληρωμών,
πηγαίνουν

αντικειμενικότητα,
απευθείας

κτηνοτρόφους χωρίς να

στους

μεσολαβούν

ενδιάμεσοι. Να περιοριστούν οι υπερβάσεις, οι νοθείες και οι
ατασθαλίες. Οι όποιες κυρώσεις να μην πλήττουν δικαίους και
αδίκους. Να υπάρξει μέριμνα ώστε να έχουν πρόσβαση στις
ποσοστώσεις οι νέοι αγρότες. Οι ειδικευμένοι οργανισμοί, η ATE, οι
Συνεταιρισμοί, η Πολιτεία να πληροφορούν και να καθοδηγούν
τεχνικά τους αγρότες.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπεται ότι θα μπεί σε νέα
διαδικασία μεταρρυθμίσεων για την μετά το 2000 εποχή. Οι δύο
βασικοί μοχλοί που κινούν για τη νέα μεταρρύθμιση είναι δύο:

- οι τάσεις και πιέσεις για παραπέρα απελευθέρωση του διεθνούς
εμπορίου

- η προσεχής διεύρυνση της Ε.Ε. προς την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη.

Πιστεύουμε ότι η Ε.Ε. δεν θ' αφήσει ποτέ τη γεωργία της στο έλεος
των δυνάμεων της παγκόσμιας αγοράς. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε
κοινωνική καταστροφή και ερήμωση ολόκληρων περιοχών. Κάτι
τέτοιο θα μείωνε την στρατηγική και γεωπολιτκή ισχύ της Ευρώπης.
Εμείς με άλλες χώρες και κοινωνικές δυνάμεις θ' αγωνιστούμε για μια
κοινή αγροτική πολιτική που θα λειτουργεί όχι μόνο με εμπορική
λογική αλλά και με κοινωνική λογική και με τις αρχές της
αλληλεγγύης.

Θ'

αγωνιστούμε

ιδιαίτερα για να αποτραπεί η

επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ σημαίνει
κατάργηση της Κοινοτικής αλληλεγγύης. Αυτό δεν μας συμφέρει. Δεν
πρέπει να πέσουμε στην παγίδα αυτή.

Οι τάσεις πάντως που διαφαίνονται σήμερα στην ΚΑΠ προϊωνίζουν
διεύρυνση και εμβάθυνση πολλών από τις αρχές που εγκαινίασε η
μεταρρύθμιση του 1992. Πολλοί προβλέπουν ότι η στήριξη των
προϊόντων θα γίνεται στο μέλλον με λιγότερη από όσο σήμερα
παρέμβαση στο σχηματισμό των τιμών του παραγωγού και με
γενίκευση των άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Προβλέπεται
ακόμη

ότι

θα

προγράμματα

δοθεί
καθώς

μεγαλύτερη
και

στα

έμφαση

στα

προγράμματα

διαρθρωτικά

ολοκληρωμένης

αγροτικής ανάπτυξης που θα είναι προσαρμοσμένα σε τοπικά και
περιφερειακά χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες. Προβλέπεται τέλος ότι
θα θεσπιστούν αυστηρές οικολογικές προδιαγραφές και αυστηροί
κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Οι αλλαγές αυτές κάνουν αναγκαία και τη δική μας προετοιμασία
ώστε

να

αντλήσουμε

τα

μέγιστα

οφέλη

από

αυτές να

μη

μετατραπούμε σε παθητικούς θεατές των εξελίξεων.

Κυβερνητική Στρατηγική και Κατευθύνσεις Πολιτικής

Η μακρόπνοη στρατηγική μας για τον αγροτικό χώρο συνοψίζεται
στις εξής γενικές κατευθύνσεις πολιτικής.

• Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.
• Επενδύσεις στις υποδομές και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
υπαίθρου.
• Ανασυγκρότηση των δημόσιων και άλλων οργανισμών.
• Αξιοποίηση και ορθολογισμός της παραγωγής.
• Κοινωνική προστασία.

Επενδύσεις στο Ανθρώπινο δυναμικό

Κορμός, σπονδυλική στήλη μιας πολυδύναμης αγροτικής ανάπτυξης
είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση του
επαγγελματία αγρότη του 2000 με πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες,
με ικανότητα να παίρνει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις, να
έχει πληροφόρηση και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις.. Θα του
δώσουμε τα εφόδια, το επαγγελματικό κύρος, την κατοχύρωση και
την ασφάλεια για να προασπίσουμε έτσι τη δυναμική του γεωργικού
μας τομέα και να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις.

Θα διευκολύνουμε τους νέους αγρότες για να αναλάβουν και να
διατηρήσουν την λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συνθήκες
οικονομικής

σταθερότητας

και

χρηματοδοτικής

ασφάλειας,

αξιοποιώντας με αποτελεσματικότητα τα κοινοτικά μέτρα όπως οι
ενισχύσεις εγκατάστασης, η επαγγελματική κατάρτιση, το καθεστώς
πρόωρης συνταξιοδότησης και η εξασφάλιση, γι' αυτούς, όσο το
δυνατόν περισσότερων δικαιωμάτων παραγωγής, με ανατροπή του
καθεστώτος της άναρχης κατανομής των ποσοστώσεων που
αποκλείει τους νέους.

Στα νομοσχέδια του Υπουργείου Γεωργίας προωθούμε όλα τα μέτρα
που αποτέλεσαν τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις για τους νέους
αγρότες. Θα είμαι συγκεκριμένος:
- διευκολύνουμε την εγκατάσταση των νέων αγροτών με ειδικά
φορολογικά κίνητρα που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της
γεωργίας μας

- τροποποιούμε το σύστημα κινήτρων ώστε να διευκολύνεται η
ένταξη στα επενδυτικά προγράμματα επενδυτών όπως οι νέοι
αγρότες που ενώ έχουν αδυναμία να συνεισφέρουν στην επένδυση
από δικούς τους πόρους, υπόσχονται την δημιουργία βιώσιμων και
οικονομικά αποτελεσματικών μονάδων.

-

στα

πλαίσια

φορολογικών

ελαφρύνσεων

που

προωθούμε,

απαλλάσσουμε τους νέους αγρότες από το φόρο μεταβίβασης
γεωργικής γής.

- επεκτείνουμε το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης και
δημιουργούμε μηχανισμό αξιοποίησης και διαχείρισης αγροτικής γης
για την εξασφάλιση βιώσιμων εκμεταλλεύσεων ιδιαίτερα για τους
νέους αγρότες.

- κατοχυρώνουμε την επαγγελματική κατάρτιση και πληροφόρηση
των

αγροτών

και

ανασυγκροτούμε

τους

οργανισμούς

που

υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ενημέρωση
και αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές.

Επενδύσεις στις υποδομές και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
υπαίθρου

Η στρατηγική απάντηση της Κυβέρνησης στο αγροτικό πρόβλημα
εκφράζεται

στο

Κοινοτικό

Πλαίσιο

Στήριξης

και

έχει

δύο

κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι οι ειδικές δράσεις για τη Γεωργία που
περιλαμβάνονται στο Εθνικό και το Περιφερειακό σκέλος του
Προγράμματος για τις οποίες θα διατεθεί το 14%

του συνολικού

ΚΠΣ. Η δεύτερη είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της
γεωργίας μέσα από πολλές άλλες συμπληρωματικές δράσεις και
έργα που προβλέπονται για τις περιφέρειες της χώρας συνολικότερα.
Οι πόροι που η επενδυτική μας πολιτική θα κατευθύνει συνολικά στη
περιφέρεια φθάνουν τα 2,7 τρις δρχ., το ένα τρίτο περίπου του
συνόλου των πόρων του Δεύτερου Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης για
την χρηματοδότηση της γεωργίας, της αλιείας και την βελτίωση των
υποδομών και της ποιότητας ζωής γενικά στην περιφέρεια. Οι πόροι
αυτοί θα κάνουν και τη γεωργία μας πιο ανταγωνιστική, αλλά και θα
δημιουργήσουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις της υπαίθρου με όλο
τον εθνικό χώρο και τη διεθνή αγορά και θα βελτιώσουν αισθητά την
ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Ανασυγκρότηση των δημοσίων και άλλων οργανισμών

Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε σχέδια νόμου:

- εξασφαλίζουμε
εκσυγχρονισμό

την
και

κατάλληλη
την

θεσμική

ανασυγκρότηση

πλαισίωση
των

για

τον

οργανισμών

υποστήριξης της αγροτικής μας οικονομίας που καλούνται πλέον να
δραστηριοποιηθούν στα πεδία της έρευνας και των εφαρμογών.

- δημουργούμε σύγχρονους οργανισμούς ελέγχου και πληρωμών
ώστε να παύσουν οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων
και να διασφαλισθεί η διαφάνεια. Η πάταξη των καταστρατηγήσεων
και κάθε είδους νοθείας είναι πρώτιστο μέλημα.

- επιδιώκουμε την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, προϋπόθεση για
την ένταξη της οικογενειακής εκμετάλλευσης στην αγορά, για την
αλλαγή δομών και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων.

Είναι ανάγκη να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις

της

διεθνούς

αγοράς

καθιστώντας

ισχυρή

την

ανταγωνιστική τους θέση χωρίς ζημιές και επιβαρύνσεις για το
κοινωνικό σύνολο.

Προωθούμε, με σχέδιο νόμου, την ρύθμιση χρεών με προϋποθέσεις:

• την ύπαρξη προγραμμάτων ανασυγκρότησης που ενισχύουν τη
βιωσιμότητά τους και την οικονομική εξυγίανση

• την

εφαρμογή

των

κανόνων

της

σύγχρονης

διοίκησης

με

επιχειρηματικά κριτήρια προς όφελος των μελών

• την συνένωση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Αξιοποίηση και ορθολογισμός της παραγωγής

Ένας άλλος άξονας της πολιτκής μας στον αγροτικό τομέα αφορά
στην αξιοποίηση της παραγωγής. Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην
αξιοποίηση όλων των κρίσιμων παραγόντων που βελτιώνουν τη
θέση μας στο διεθνή ανταγωνισμό, όπως η ποιότητα, η ταυτότητα, η
εξειδίκευση, η διασύνδεση προϊόντων με την προσφορά υπηρεσιών,
η ένταξη της εμπορικής λειτουργίας στη λογική των διεθνών δικτύων,
η προστασία των καταναλωτών.

Ενισχύουμε με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε
σχέδια νόμου του Υπουργείου Γεωργίας το σύστημα πιστοποίησης
της

ποιότητας

και

κατοχύρωσης

των

προϊόντων

ονομασίας

προέλευσης, την οικολογική γεωργία και την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων. Στόχος μας η ποιοτική γεωργία. Κρίσιμος παράγοντας
οικονομικής βιωσιμότητας στην Ελλάδα θα είναι όλο και περισσότερο
η

επιτυχημένη

διασύνδεση

πρωτογενούς

παραγωγής

και

βιομηχανίας τροφίμων καθώς και η πρόσβαση υψηλής ποιότητας
προϊόντων κυρίως στα διεθνή εμπορικά δίκτυα διανομής.

Κοινωνική Προστασία

- Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων που αναφέρεται στη μεταξέλιξη του ΟΓΑ σε Ταμείο
κύριας ασφάλισης καταρτίσθηκε και σύντομα ψηφίζεται από τη
Βουλή. Ο ΟΓΑ μετατρέπεται

σε ισότιμο, αυτόνομο και βιώσιμο

οργανισμό. Το νέο σύστημα οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις
συγκρίσιμες με αυτές των άλλων ταμείων.

Η συνεισφορά του κράτους και του κοινωνικού συνόλου είναι
ιδιαίτερα σημαντική ενώ περιλαμβάνεται η χορήγηση αυτοτελούς
σύνταξης στην αγρότισα. Με το ίδιο σχέδιο νόμου αναβαθμίζεται η
περίθαλψη των αγροτών.

- Θα διευρύνουμε την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛΓΑ

-Τ α μητρώα των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι
μέλημά μας. Η ΠΑΣΕΓΕΣ που έχει αναλάβει το έργο σε συνεργασία

με το Υπουργείο θα κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς για να
αντισταθμιστούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν από την ψήφιση του
νόμου.

Οι ευθύνες μας απέναντι στους αγρότες

Η δημόσια συζήτηση που συνοδέυσε τις πρόσφατες κινητοποιήσεις
ανέδειξε σαν ένα από τα κεντρικά δομικά προβλήματα της χώρας το
αγροτικό ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τις θέσεις της στο
προεκλογικό της πρόγραμμα, στις προγραμματικές δηλώσεις και
πρόσφατα στις ανακοινώσεις του Υπουργού Γεωργίας. Για την
Κυβέρνηση

παραμένει

επαγγέλματος,

κλειδί

η

αναγνώριση

του

αγροτικού

η είσοδος νέων αγροτών σ'ένα ανταγωνιστικό

αγροτικό τομέα και η στρατηγική αναδιάρθρωσης στον ορίζοντα του
2000 .

Στις προγραμματικές δηλώσεις

μιλήσαμε για την ανάγκη

να

διαμορφώσει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του
αγροτικού κόσμου τη νέα αγροτική πολιτική που θα μας επιτρέψει να
αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση της
αγοράς. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που
πρέπει να συζητηθούν στο πλαίδιο του εθνικού θεσμικού διαλόγου
που αρχίζει.

Η κυβέρνηση είναι όμως ταυτόχρονα υποχρεωμένη να αναζητά και
να βρίσκει συνολικές λύσεις που θα αντιμετωπίζουν επί μέρους
κλαδικά αιτήματα.

Το δίλημμα που ανέδειξαν οι κινητοποιήσεις, πρώτα διάλογος και
μετά απελευθέρωση των δρόμων, ή πρώτα απελευθέρωση και μετά
διάλογος είχε μια επί της ουσίας απάντηση.

Ο ισότιμος διάλογος όπως ο σημερινός είναι ο δρόμος για το
συμφέρον των αγροτών, για το συμφέρον της χώρας και σ'αυτό το
δρόμο θα συναντηθούμε όλοι.

Οφείλουμε να προσανατολίσουμε τις πολιτικές μας για την ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των
σημερινών πλεονεκτημάτων του χώρου αυτού που δεν σχετίζονται
πάντα με αυτά του παρελθόντος.

Οι δυνάμεις που εξωθούν σε προσαρμογή της πολιτικής στις νέες
συνθήκες είναι πολύ ισχυρές. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι η γεωργία
και ο χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει δεν είναι μόνο ανέφικτο. Είναι
ανεύθυνη στάση!

Η περίοδος των επόμενων ετών δεν είναι εύκολη.
ούτε χωρίς ελπίδα.
προσπάθεια,

Ο ρυθμός επιτυχίας

στρατηγικές

προσαρμογής,

Δεν είναι όμως

απαιτεί

στρατηγικές

συνολική
που

επιτυχία εφαρμόστηκαν σε άλλους τομείς της οικονομίας.

με
Η

κυβέρνηση θα φέρει τις προτάσεις της και το Συμβούλιο Αγροτικής
Πολιτικής πρέπει να συζητήσει τις στρατηγικές αυτές, βλέποντας
μπροστά, ολοκληρωμένα και με προοπτική.

Ο αγώνας για την βελτίωση της ανταγωνιστικής μας θέσης με
ανασύνταξη των δυνάμεων μας για την αναδιοργάνωση της γεωργίας

είναι αναπόφευκτος. Είμαι αισιόδοξος ότι ο αγώνας αυτός με την
συμβολή όλων θα έχει καλή έκβαση.

Είμαι βέβαιος ότι η συλλογική σας γνώση, η εμπειρία και το
ενδιαφέρον σας, θα βοηθήσει την προσπάθεια της κυβέρνησης και
θα οδηγήσει με επιτυχία τον κοινωνικό διάλογο στην εξειδίκευση της
ενδεδειγμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωργίας και την
διασφάλιση της ζωντάνιας στην Ελληνική ύπαιθρο.

