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γύρω από τη Μεταρρύθμιση των Μεσογειακών Προϊόντων

Σύντομα το Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ καλείται να ψηφίσει τους κανονισμούς 
σχετικά με τα νέα καθεστώτα γιά τα βαμβάκι, ελαιόλαδο, καπνό. Τα προϊόντα αυτά 
μετέχουν με 25-30% στην συνολική αξία της γεωργικής μας παραγωγής, ενώ 
απορροφούν σχεδόν το 60% των κονδυλίων που εισπράττει η χώρα μας από το 
Γεωργικό Ταμείο της ΚΑΠ . Σε κοινοτικό επίπεδο η σχέση αυτή είναι ακόμη πιό 
εντυπωσιακή. Η Κ ΑΠ  διαθέτει το 12% των κονδυλίων της συνολικά γιά τα εν λόγω 
προϊόντα, που καλύπτουν όμως μόλις το 3% της αξίας γεωργικής παραγωγής στην 
ΕΕ. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους.

Το πρώτο μεγάλο διακόβευμα αυτής της μεταρρύθμισης αφορά στους 
χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτοί έχουν διασφαλιστεί στα σημερινά επίπεδα, κατά 
χώρα και κλάδο, μέχρι και το 2013. Στη χώρα μας κατοχυρώθηκαν, και το 
επιβεβαιώνουν τα σχέδια κανονισμών της Ε.Επιτροπής, 1.517 εκ.Ευρώ σε ετήσια 
βάση (βαμβάκι 591 εκ.Ευρώ,ελαιόλαδο 555εκ.Ευρώ, καπνός 371 εκ. Ευρώ). Τα ποσά 
αυτά καλύπτουν το 37% των χρηματικών πόρων που διαθέτει συνολικά η ΕΕ γιά τα 
τρία Μεσογειακά Προϊόντα, ενώ το μερίδιο της χώρας στην ΕΕ, σε όρους αξίας 
παραγωγής, είναι 30%. Οι αριθμοί και εδώ μιλούν μόνοι τους.

Οι όποιες αμφισβητήσεις γιά το χρονικό ορίζοντα των ρυθμίσεων είναι 
επικοινωνιακά εφευρήματα χωρίς βάση. Η απόφαση του 2003, πέραν των άλλων 
επιβάλει επίσης να θεσπιστούν «μακροπρόθεσμες προοπτικές γιά τους τομείς αυτούς 
σύμφωνα με τον παρόντα δημοσιονομικό τους φάκελο και το νέο πλαίσιο γεωργικών 
δαπανών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Οκτώβριο 
2002». Η απόφαση ευθέως παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προσδιόρισε 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΚΑΠ  μέχρι και το 2013. Οι αποφάσεις των ηγετών 
της ΕΕ ανατρέπονται μόνο από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και ,οχι από εκθέσεις 
ρουτίνας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Το δεύτερο μεγάλο διακύβευμα, που κατά κανόνα ξεχνάμε στις συζητήσεις μας, 
αφορά στη συμβατότητα των επιδοτήσεων με τούς κανόνες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Ο τρόπος και τα συστήματα με τα οποία πληρώνονται 
σήμερα οι επιδοτήσεις στα βαμβάκι, ελαιόλαδο, καπνό, τις κατατάσσει κατά 100% 
μειούμενες. Το ισχύον καθεστώς προδιαγράφει γιά το μέλλον σταδιακές και 
δραστικές περικοπές των επιδοτήσεων.

Η μεταρρύθμιση του Ιουνίου 2003 και οι προτάσεις της Επιτροπής, διαμόρφωσαν 
ασφαλείς, συγκεκριμμένες και μετρήσιμες προϋποθέσεις ώστε το 100% των 
επιδοτήσεων των Μεσογειακών Προϊόντων να μπουν στο απυρόβλητο του ΠΟΕ. Δεν 
περικόπτονται οι επιδοτήσεις. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής τους.

Το τρίτο μεγάλο διακύβευμα αφορά στη λειτουργικότητα των νέων συστημάτων. Η  
επιδότηση που εισπράττουν οι παραγωγοί με τα ισχύοντα καθεστώτα είναι τελείως 
απρόβλεπτες. Εξαρτώνται από τους όγκους παραγωγής σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο. Τα ισχύοντα συστήματα είναι ευάλωτα σε παρατυπίες και αδιαφάνιες σε 
διαμεσολαβήσεις και παραγοντισμούς.



Η μεταρρύθμιση θα καθιερώσει πληρωμές απευθείας στους παραγωγούς, βασισμένες 
σε αντικειμενικά και σταθερά κριτήρια. Οι πληρωμές θα είναι προβλέψιμες και θα 
μειωθούν οι καθυστερήσεις και η γραφειοκρατεΐα.

Το τέταρτο μεγάλο διακύβευμα αφορά στην ποιότητα της μεταρρύθμισης. Καταρχήν 
η καταβολή των επιδοτήσεων χωρίς πρόστιμα επιβάλει το σεβασμό ολιγάριθμων 
αλλά βασικών οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ασφάλεια τροφίμων, την δημόσια υγεία, την μεταχείριση των ζώων.

Παράλληλα δίδονται κίνητρα γιά την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών προϊόντων και 
την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών πρακτικών. Το νέο σύστημα δίνει στους 
δικαιούχους σημαντικά περιθώρια παραγωγικών επιλογών, μέσω της μερικής 
αποδέσμευσης των επιδοτήσεων από το είδος και τον όγκο παραγωγής. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις και θέσεις των καπνοκαλλιεργητών της χώρας μας, η πλήρης αποσύνδεση 
των επιδοτήσεων του καπνού δεν θα επηρεάσει τις περιζήτητες από το εμπόριο και τη 
βιομηχανία ποικιλίες. Γιά τις άλλες προ βλέπεται υποκατάσταση καλλιέργειας χωρίς 
να θιγούν οι επιδοτήσεις.

Σήμερα τα μείζονα ελληνικά συμφέροντα, στα τρία βασικά μας προϊόντα, δείχνουν 
απόλυτα εξασφαλισμένα. Υπάρχει από την άλλη πλευρά έδαφος ώστε να 
ικανοποιηθούν και ορισμένα εφαρμοστικού χαρακτήρα ελληνικά αιτήματα. Προσοχή 
όμως τα ελάσσονα να μην περιπλέξουν και να μην καθυστερήσουν αποφάσεις γύρω 
από τα μείζονα και άκρως συμφέροντα. Προσοχή επίσης σε άκαιρες και άκριτες 
συμμαχίες και στα περιλάλλητα και άκρως εποικοινωνιακά μέτωπα. Η διπλωματία 
και η σύνθεση οδηγούν σε απείρως καλύτερα αποτελέσματα. Θυμίζουμε, χάριν 
παραδείγματος, ότι η κατοχύρωση το 2002 της φέτας από το Συμβούλιο, επιτεύχθηκε 
και με την υποστήριξη Σουηδίας, Φινλανδίας, Ολλανδίας. Το μεσογειακό μέτωπο δεν 
αρκούσε. Το ίδιο περίπου ίσχυσε και γιά την αύξηση της εθνικής μας ποσόστωσης 
γάλακτος τον Ιούνιο του 2003, όπου η χώρα μας έλαβε 120 στούς 170 χιλ. τον. που 
συνολικά διενεμήθηκαν.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει όχι μόνο να ψηφιστεί άμεσα αλλά 
και να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό, προς το συμφέρον των αγροτών και της 
ελληνικής γεωργίας. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν.



o
l i

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4.04.04 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 37

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φέρνει την καταστροφή της ελληνικής γεωργίας, 
όπως πολλοί αρέσκονται να πιστεύουν. Σύντομα η κυβέρνηση θα κληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωρ
γίας να αποδείξει τη διαπραγματευτική της ικανότητα και βασισμένη στα κεκτημένα του Ιουνίου του 2003 
να διασφαλίσει τις επιδοτήσεις στα μεσογειακά προϊόντα έως το 2013.

Η αλήθεια για τα μεσογειακά προϊόντα

θ  ΓΡΑΦΕΙ Ο Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΠΡ. Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Υ πάρχει λόγος να επιζη
τούμε την ένταξη των 
τριών μεγάλων μεσο

γειακών προϊόντων, που 
είναι το βαμβάκι, το ελαιόλα
δο και ο καπνός, στη μεταρ
ρύθμιση της ΚΑΠ; Εντάχθη
καν τελικά ισότιμα με τα 
άλλα;

Αυτή η ερώτηση θα πρέ
πει να απαντηθεί καιαρχήν 
και από όσους υποστήριζαν 
ότι η νέα ΚΑΠ θα φέρει κα
ταστροφές στην ελληνική γε
ωργία, ενώ αργότερα άρχι
σαν οι καταστροφολογίες και 
οι αντιρρήσεις Υια δήθεν πα
ράλειψη τω ν  μεσογειακών 
προϊόντων από τη μεταρρύθ
μιση. Η προηγούμενη κυβέρ
νηση πίστεψε στην αναγκαι
ότητα της μεταρρύθμισης ώ 
στε να·επιβιώσει η ΚΑΠ, να 
διασφαλιστούν τα συμφέρο
ντα των Ελλήνων αγροτών, 
να ανταποκριθεί η αγροτική 
μας οικονομία στις προκλή
σεις τω ν καιρών. Κινήθηκε 
ώστε να ενταχθούν και τα λε
γάμενα εθνικά μας προϊόντα 
ισότιμα στη μεταρρύθμιση. Οι 
στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν 
και η συμφωνία του Ιουνίου 
κρίθηκε μία μεγάλη ελληνι
κή και ευρωπαϊκή επιτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
που έχει την αποκλειστική 
θεσμική αρμοδιότητα της νο
μοθετικής πρωτοβουλίας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν πε
ριέλαβε, κατά πάγια τακτική 
της, τα μεσογειακά προϊόντα 
στο βασικό κορμό τω ν προ- 
τάσεών της για τη μεταρρύθ
μιση της ΚΑΠ. Αυτό συνέβη 
και στις προηγούμενες με
γάλες μεταρρυθμίσεις π.χ. 
του 1999, του 1992 και πα- 
λαιότερα.

Ελληνική προεδρία
Η ελληνική προεδρία με 

πρωτοβουλίες αλλά και προ
σωπικές παρεμβάσεις του τό- 
ιε πρωθυπουργού Κ. Σημίτη 
ενέταξε τα μεσογειακά προϊ
όντα με απόλυτα θετικό τρό
πο στις αποφάσεις του Ιουνί
ου 2003. Αποφάσεις που δε
σμεύουν από τότε την Ευρω
παϊκή Επιτροπή και το Συμ- 
3ούλιο.

Με τις αποφάσεις εκεί
νες διασφαλίστηκαν οι χρη
ματοδοτήσεις στα σημερινά 
ιούς επίπεδα μέχρι και το 
2013 (στο πλαίσιο, δηλαδή, 
ιων γεωργικών δαπανών που 
εγκρίθηκαν από το Ευρω-

Γ Ισότιμα στη μεταρρύθμιση τα εθνικά μας προϊόντα μετά την επιτυχία του Ιουνίου 

Γ Διασφαλισμένες οι χρηματοδοτήσεις στα σημερινά επίπεδα έως και το 2013 - ·

πάϊκό Συμβούλιο τω ν  Βρυ
ξελλώ ν  το ν  Οκτώβριο του 
2002) .

Διασφαλίστηκε, επίσης, 
ίση μεταχείριση τω ν  μεσο
γειακών με τα άλλα προϊό
ντα ως προς τις αρχές και τις 
μεθόδους που θα ισχύσουν 
κατά τη μεταρρύθμιση.

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε

Γ
Η εμμονή σε φαντασιώ
σεις κινδυνεύει να απο
προσανατολίσει τους 
στόχους της ελληνικής 
αντιπροσωπείας

V
από την 1η Μαΐου απο
φασίζουν 25 κράτη - μέ
λη και οι νέοι συσχετι
σμοί μπορεί να επιφυ
λάσσουν καθυστερήσεις

τέλος να καταθέσει προτά
σεις εντός του φθινοπώρου 
2003.

Ποιο το αντικείμενο των δια
πραγματεύσεων;

Οι προτάσεις της Επιτρο
πής τηρούν, ως προς το χρη
ματοδοτικό σκέλος, κατά 
γράμμα τα συμφωνηθέντα του 
Ιουνίου 2003 και τα όσα ί- 
σχυσαν γενικότερα στη με
ταρρύθμιση. -

Ειδικότερα, οι χρηματο
δοτήσεις τω ν  μεσογειακών 
προϊόντων κατά χώρα και 
κλάδο αντιστοιχούν στους 
ΜΟ της τριετίας 2000 - 2001 
- 2002. Αυτό σημαίνει 4.110 ε- 
κατ. ευρώ τον χρόνο για το 
σύνολο τω ν  τρ ιών κλάδων 
στην Ε.Ε. Εξ αυτών 1.157 ε- 
κατ. ευρώ το χρόνο (37% του 
συνόλου) κατοχυρώνονται 
στη χώρα μας (βαμβάκι 591 ε-

θ  0 κ. Ανδρέας Κόρακας, πρώην γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Γεωργίας

κατ. ευρώ, ελαιόλαδο 555 ε- 
κατ. ευρώ, καπνός 371 εκατ. 
ευρώ).

Αυτά δεν τα αμφισβήτησε 
κανείς μέχρι σήμερα ούτε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ού
τε στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

Με δεδομένες τις χρη
ματοδοτήσεις κατά κλάδο και 
χώρα, τα άλλα θέματα αφο
ρούν κυρίως σε θέματα κα
τανομής των χρηματικών πό
ρων στο εσωτερικό τω ν  εν
διαφερομένων χωρών. Συ
νοπτικά είναι τα ακόλουθα 
κατά κατηγορία:

α. Η μετατόπιση (ή όχι) 
σχετικά μικρού τμήματος των 
χρηματικών πόρων κατά κλά
δο και στο εσωτερικό κάθε 
χώρας, προς συνοδευτικά 
προγράμματα αγροτικής α
νάπτυξης σας συγκεκριμέ
νες παραγωγικές περιοχές.

Η ελληνική πλευρά στο

θέμα αυτό ζητεί τη χρησιμο
ποίηση όλων των διαθέσιμων 
πόρων του βαμβακιού για να 
δοθούν·; άμεσες ενισχύσεις 
στους παραγωγούς και σε ε
πιπλέον στρέμματα. Η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει 
από καιρό έτοιμη να ικανο
ποιήσει το αίτημα αυτό.

β. Ο ποσοσηαίος επιμε- 
ρισμός των επιδοτήσεων α
φενός σε συνδεδεμένες με 
την παραγωγή συγκεκριμέ
νου προϊόντος στρεμματικές 
ενισχύσεις, αφετέρου σε α- 
ποσυνδεδεμένες που προ
σφέρουν τη δυνατότητα στον 
αγρότη, να επιλέγει την ο
ποιαδήποτε γεωργική παρα
γωγική δραστηριότητα της α- 
ρεσκείας του.

Τα ποσοστά που προτεί- 
νονται για ελαιόλαδο και βαμ
βάκι είναι λογικά και από
λυτα αποδεκτά.

θ  Τα ποσοστά που προτείνονται για βαμβάκι και ελαιόλαδο είναι λογικά και απόλυτα αποδεκτά

Η πρόταση της Επιτρο
πής για πλήρη αποσύνδεση 
στον καπνό αποκλίνει από 
το γενικό κανόνα. Την πρό
ταση όμως της Επιτροπής την 
αποδέχονται και υποστηρί
ζουν οι Ελληνες καπνοκαλ- 
λιεργητές, ενώ δεν την απο
δέχεται το καπνεμπόριο και 
η μεταποίηση.

γ. Οι περίοδοι υίιοχρεω- 
τικής εφαρμογής τω ν νέω ν 
καθεστώτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει το 2005 για τα τρία 
μεσογειακά προϊόντα, ενώ  
για τα άλλα έχει αποφασιστεί 
το 2007 με προαιρετική έ 
ναρξη το 2005 ή 2006.

Το ζήτημα έχει -πέραν της 
συμβολικής- κυρίως πρακτι
κή και νομική διάσταση. Το 
ζήτημα είναι πόσο σύντομα 
θα υπάρξει ετοιμότητα για την 
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη 
χώρα μας. Από την άλλη με
ριά, το ισχύον καθεστώς για 
τον καπνό λήγει το 2005.

Είναι τελικώς διασφαλισμέ
νος ο χρονικός ορίζοντας ε
φαρμογής των νέων καθε
στώτων μέχρι και το 2003; 
Τι μπορεί να τον ανατρέψει;

Ανατροπές μακροπρόθε
σμης πολιτικής γίνονται μό
νον όταν διαμορφωθούν α
φενός κατάλληλο κλίμα, νέ
ες ανάγκες ή προβλήματα, α
φετέρου νέοι πολιτικοί συ
σχετισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή από τη Συνθήκη έχει 
την αποκλειστική αρμοδιό
τητα της νομοθετικής πρω
τοβουλίας. Δ ε ν  έχει ανάγκη 
επιμέρους άρθρα Κ ανονι
σμών για να ασκήσει όποτε το 
κρίνει σκόπιμο και εφικτό το 
προνόμιό της αυτό.

Δέσμευση
Πολύς λόγος έγ ινε για 

κάποια διάταξη που αφορά 
τα άλλα προϊόντα της μεταρ
ρύθμισης, αλλά και ανάλογο 
άρθρο που προτείνεται για τα 
μεσογειακά. Πρόκειται για 
δέσμευση της Επιτροπής να 
εκπονήσει εκθέσεις στο τέ
λος του 2009 για την πορεία 
εφαρμογής τω ν καθεστώτων 
και αν υπάρξει ανάγκη να 
κάνει προτάσεις διορθωτι
κών αλλαγών, προφανώς κα
θαρά εφαρμοστικού περιε
χομένου.

Εμμονή σε τέτοιου είδους 
ζητήματα από «φοβική» προ
διάθεση ή επικοινωνιακές α
νάγκες, οδηγεί σε σπατάλη 
διαπραγματευτικού χρόνου 
χωρίς κανένα όφελος.

Τον Απρίλιο 
οι τελικές
αποφάσεις
Τι προβλέψεις μπορείί
να κάνει κάποιος για 
την έκβαση της δια
πραγμάτευσης και ποια 
η ουσία και η επίπτωση 
των αλλαγών στην ελ
ληνική γεωργία;

Η διαπραγμάτευση θα εί
χε λήξει προ πολλού αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο έδινε τη γνωμο
δότηση έναν μήνα, έστω, 
νωρίτερα. Η διαπραγμά
τευση είναι σήμερα ώρι
μη να κλείσει. Οι όποιες 
διορθωτικές κινήσεις ελ
ληνικού ενδιαφέροντος, 
από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, είναίώριμες 
και απόλυτα εφικτές. Εχει 
γίνει ήδη από πολύ και
ρό η απαραίτητη ζύμωση 
και προεργασία.
Η διαπραγμάτευση πρέ
πει να κλείσει τον Απρί
λιο. Η αναβολή του Μαρ
τίου ήταν ατυχής. Ας γι
νόταν τουλάχιστον μία 
σε βάθος ημιτελική δια
πραγμάτευση.
Η εμμονή σε φαντασιώ
σεις και φοβίες κινδυ
νεύει να αποπροσανα
τολίσει τους στόχους της 
ελληνικής αντιπροσω- 
πίας.
Η εμπλοκή σε διαπραγ
μάτευση για ασήμαντα 
και στατιστικά αβέβαια 
ποσά, κινδυνεύει να α
νοίξει ευρύτερη δημο
σιονομική συζήτηση με 
απρόβλεπτες συνέπειες. · 
Η ελληνική αντιπροσω- 
πία δεν πρέπει να ακο- 

; λουθήσειενδεχόμενες - 
πολιτικά- καιρόόκοπικές 
ακρότητες, άλλων με
γάλων μεσογειακών χω-„ a 

• ρών, οι οποίες μπορεί να 
-επιδιώξουν μεγαλύτερα 

κομμάτια στις πίτες. 
Πρέπει όμως τελικά να 
μιλήσουμε, πέραν από τη 
'διαπραγμάτευση, και για 

' την ουοία και ποιότητα 
της μεταρρύθμισης όπως 
αυίή προδιαγράφεται.

. Α,ιϊτό είναι ένα θέμα μιας 
ξεχωριστής πιο ενδια
φέρουσας συζήτησης.

-Δ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα ΚΑΠ, πολύτιμη προίκα
ν Αλλάζει ριζικά ίο  σύοτημα υπολογισμού και πληρωμής επιδοτήσεων 

ν Αμεση προτεραιότητα η εφαρμογή και αξιοποίησή της

ΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΡΑΚΑΣ*

Η εφαρμογή και αξιοποί
ηση της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 

είναι για τη χώρα μας άμεση 
και πρώτη προτεραιότητα. 
Αυτό υποχρεώνει σε συγκε
κριμένες εφαρμοστικές απο
φάσεις και οργανοδιοικητι- 
κές προσαρμογές που πρέπει 
να διεκπεραιωθοόν εντός του 
έτους2004.

Μια ακόμη άμεση προτε
ραιότητα είναι η ψήφιση το 
ταχύτερο δυνατόν στο Συμ
βούλιο Γ εωργίας της ΕΕ, τω ν 
λεπτομερών κανονισμών που 
αφορούν στο βαμβάκι, ελαι
όλαδο και καπνό. Η υιοθέτη
ση των σχετικών κανονισμών 
είναι πιο εφικτή τώρα που το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε 
ξέδωσε τη γνωμοδότησή του 
με πολύ μεγάλη δυστυχώς κα
θυστέρηση (12 Μαρτίου).

Σε σχέση με τα τρία βα
σικά μεσογειακά προϊόντα 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
όσον αφορά τα συμφέροντα 
της χώρας μας και τω ν  άλ
λω ν παραγωγικών χωρών, 
το μείζον έχει ήδη επιτευχθεί 
με τις ομόφωνες αποφάσεις 
Συμβουλίου και Επιτροπής 
ΕΕ στις 26 Ιουνίου του 2003 
επί ελληνικής προεδρίας (Ση
μείο 2.5. του κειμένου τω ν α
ποφάσεων). Οι αποφάσεις 
αυτές Πρώτον: Κλείδωσαν 
στα ισχύοντα επίπεδα κατά 
συγκεκριμένο και μετρήσι
μο τρόπο τις χρηματοδοτή
σεις ανά παραγωγό χώρα και 
κλάδο. Δεύτερον: Επιβάλ
λουν οι μεταρρυθμίσεις τω ν

καθεστώτων στα προϊόντα 
αυτά να γίνουν στη βάση των 
ίδιων αρχών και προσεγγί
σεων που ίσχυαν για τα άλ
λα προϊόντα.

Χρηματοδότηση
Ως προς τις χρηματοδο

τήσεις τω ν τριών αυτών ελ
ληνικών προϊόντων, ήδη α- 
ποτυπώνονται, με αντικειμε
νικό και ακριβοδίκαιο τρόπο 
στο σχέδιο κανονισμών που έ
χουν καταιεθεί στο Συμβούλιο. 
Έχουν ως εξής (σε ετήσια βά
ση): βαμβάκι 591εκατ. ευρώ, 
ελαιόλαδο 545 εκατ. ευρώ, 
καπνός 378 εκατ. ευρώ. Ως 
προς τα προτεινόμενα συστή
ματα διανομής των επιδοτή
σεων, αυτά σε μεγάλο βαθμό 
σέβονται τις  αρχές που ε 
φαρμόστηκαν συνολικά στη 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

Να θυμίσουμε γενικότε
ρα ότι οι αβεβαιότητες σχετι
κά με την επιβίωση της ΚΑΠ 
και τω ν επιδοτήσεών της ε- 
ξέλειπαν μετά από τις ιστορι
κές αποφάσεις αφενός στο 
Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ

V
Αμεση προτεραιότητα 
είναι η ψήφιση, 
το συντομότερο, 
των λεπτομερών 
κανονισμών για 
βαμβάκι, λάδι και καπνό 

τ
0ι επιδοτήσεις θα 
πληρώνονται στο εξής 
απευθείας στους 

παραγωγούς χωρίς 
ενδιάμεσους και 
μεσάζοντες

τον Οκτώβριο 2002, αφετέρου 
στο Συμβούλιο Γ εωργίας της 
ΕΕ τον Ιούνιο 2003 στο Λου
ξεμβούργο επί ελληνικής προ
εδρίας.

Οι αποφάσεις αυτές προι
κοδότησαν την ΚΑΠ  με ε 
παρκή χρηματοδότηση μέχρι 
τουλάχιστον και το έτος 2013. 
Αυτό σημαίνει για τη χώρα 
μας, συνολικό ύψος γεωργι

κών επιδοτήσεων περίπου 27 
δισ. ευρώ για τα επόμενα 10 
χρόνια τουλάχιστον. Σημαί- 
v a  ακόμη αύξηση (δόθηκε μό
νο στην Ελλάδα) της εθνικής 
ποσόστωσης αγελαδινού γά
λακτος κατά 18% από 700 σε 
820 χιλ. τν. Ο βαθμός αυτοε- 
φοδιασμού της χώρας από 
70% ανέβηκε σε 82%.

Επιδοτήσεις
Η «προίκα» της νέας ΚΑΠ 

δεν είναι μόνο χρηματοδοτι
κή. Το νέο σύστημα υπολογι
σμού και πληρωμής των επι
δοτήσεων αλλάζει ριζικά. Η 
ριζική αυτή αλλαγή αφορά 
στο περίπου 90% τω ν γεωρ
γικών επιδοτήσεων που κα
ταβάλλει η ΚΑΠ στους αγρό
τες της χώρας μας..

Οι επιδοτήσεις θα πλη
ρώνονται στο εξής απευθείας 
στους παραγωγούς χωρίς εν
διάμεσους και μεσάζοντες. Το 
νέο σύστημα εγγυάται: Πρώ
τον μία ενιαία, σταθερή και 
προβλέψιμη ετήσια εισοδη
ματική πληρωμή στον δικαι
ούχο στη βάση ιστορικών του

δικαιωμάτων και ανεξάρτη
τα από το η  και το πόσο πα
ράγει. Δεύτερον συμπληρω
ματικές ενισχύσεις ανάλογα 
με την επιδοτούμενη δραστη
ριότητα που θα επιλέγει εκά- 
στοτε ο παραγωγός και πάλι 
ανεξάρτητα από την ποσότη
τα που παράγει. Η νέα ΚΑΠ 
που αποφασίστηκε τον Ιούνιο 
του 2003 ήταν μία μεγάλη ελ
ληνική και ευρωπαϊκή επιτυ
χία.

Η νέα ΚΑΠ θα συμβάλει 
ώστε:

Γ Το σύστημα επιδοτήσε
ω ν να γίνει διαφανές, αντι
κειμενικό, απλούστερο και 
προβλέψιμο για τον αγρότη.

Γ Οι επιδοτήσεις να πλη
ρώνονται απευθείας στους πα
ραγωγούς χωρίς τη μεσολά
βηση ενδιάμεσων (π.χ. εκ
κοκκιστήρια, ελαιοτριβεία, 
καπνεμπόριο κ.ά.).

τ Το κράτος να διαφορο
ποιεί σε ορισμένες περιπτώ
σεις ή περιοχές ενισχύσεις ή 
κανόνες με βάση κοινωνικο
οικονομικά ή περιβαλλοντι
κά κριτήρια.
* τ Ο παραγωγός να έχει 

σημαντική ελευθερία παρα
γωγικών επιλογών ανάλογα 
με τα κελεύσματα της αγοράς, 
ποιοτικά και ποσοτικά.

τ Ο δικαιούχος να ενοι
κιάζει ή μεταβιβάζει τα πα
ραγωγικά του δικαιώματα κα
τά τη βούλησή του.

ν Να ενισχυθεί - υπάρ
χουν και ειδικά κίνητρα - η 
ποιοτική γεωργία και οι πα
ραγωγικές πρακτικές που σέ
βονται το περιβάλλον, τη δη
μόσια υγεία, την ασφάλεια 
τω ν  τροφίμων.
* Ο Α. Κόρακας είναι η. Γεν. Γοαμ- 
ματέας του υπουργείου Γεω ργίας

1

Νεα εποχή
• ν

για την 
ελληνική
γεωργία

. ·

Η νέα ΚΑΠ θα βάλει την 
ελληνική γεωργία στη νέα 
εποχή. Η εφαρμογή και α
ξιοποίησή της απαιτεί ε
πιλογές πολιτικής και ση
μαντική τεχνική, διοικητι
κή και οργανωτική προ
σπάθεια.
Στο υπουργείο Γεωργίας 
εκπονήθηκε ειδικό Σχέ
διο Δράσης για την ε 
φαρμογή της νέας ΚΑΠ 
που παραδόθηκε στη νέα 
πολιτική ηγεσία.
Η σημερινή κυβέρνηση 
ξεκινάει στο θέμα της νέ 
ας ΚΑΠ με ένα σοβαρό 
μειονέκτημα που η ίδια ως 
αντιηολπευόμενη Νέα Δη
μοκρατία δημιούργησε. Η 
τέω ς αξιωματική αντιπο
λίτευση πέρα από σηορα- 
δικές γενικόλογες ρητο
ρείες δεν ασχολήθηκε κα
θόλου με το θέμα. Ακόμη 
και το προεκλογικό της 
πρόγραμμα που εκδόθη- 
κε τον Ιούλιο, αμέσως με
τά τις αποφάσεις για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ,
αγνοείτελείως αυτές τ ις .

,
,ατ, ... 
πτώσεις τους. Η Ν.Δ. κα
τά τη διάρκεια τω ν συζιι- ■ 
τήσεων και διαπραγμα
τεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, 
που διάρκεσαν πάνω από 
ένα χρόνο δεν παρουσίασε 
συγκροτημένες και τεκ
μηριωμένες απόψεις για 
να αιτιολογήσει τις όποι 
ες αόριστες αντιρρήσεις 
της. Ήταν απούσα τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, ακόμη και κα
τά τη διάρκεια της «σκιώ
δους προεδρίας της».
Της ευχόμαστε καλή δύ
ναμη για το.καλό της γε
ωργίας μας.
“  ί
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Πρόσκληση για 
επενδύσεις στην Ηπειρο

ΦΡ. ΦΙΣΛΕΡ

Ελαστικότητα 
μόνο για το ελαιόλαδο

ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΟΙ

Κρίσιμος παράγοντας 
οι ενισχύσεις

Σ ε πρόσκληση ενδια
φέροντος για ένταξη 
σ το  μ έτρο που 

αφορά «Επενδύσεις στις 
γεω ργικ ές εκμεταλλεύ
σεις - Προβολή τοπικών 
προϊόντων» προχώρησε η 
Δ ιεύ θυ νση  Γ εω ρ γ ικ ή ς  
Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Το ανώτατο όριο προ
ϋπολογισμού της επένδυ
σης μπορεί να ανέλθει σε 
600.000 ευρώ ανά γεω ρ 
γική εκμετάλλευση νομι
κού προσώπου ή γεω ργι
κή εκμετάλλευση συνερ
γασίας.

Στόχοι του μέτρου εί
ναι:

ν Η ανασυγκρότηση

του παραγωγικού ιστού του 
αγροτικού χώρου της πε
ριφέρειας.

ν Η προώθηση της δια- 
φοροποίησης τω ν  δρα
στηριοτήτων στην εκμε
τάλλευση.

ν Η βελτίωση της οι
κονομικής κατάστασης των 
κατοίκων της υπαίθρου και 
ιδίως των γεωργών και των 
οικογενειών τους.

Γ Η προώθηση της πο- 
λυαπασχόλησης.

Οι φάκελοι υποψη
φιότητας θα υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση Γεωργικής 
Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου (οδός Αβέρωφ 6 
- Ιωάννινα), μέχρι τις 30 
Απριλίου 2004.

Μ ε εξαίρεση το ελαιόλαδο, όπου ενδέχεται να 
επιδείξει μεγαλύτερη ελαστικότητα, ο Επί

τροπος Γ εωργίας Φρ. Φίσλερ, δεν προτίθεται να α
ποδεχθεί ουσιαστικές τροποποιήσεις τω ν προτά- 
σεών του για την αναθεώρηση των μεσoγaακώv προϊ

όντων που τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 
μπαίνουν στο «τραπέζι» τω ν δια
πραγματεύσεων του Συμβουλίου 
υπουργών Γεωργίας. Αυτό προ
κύπτει, από τις δηλώσεις του στο 
Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
«EFE», όπου δίνεται σαφές δείγ- 

- μα τω ν προθέσεων του . Στην πε
ρίπτωση, που δεν επιτευχθεί συμ- 

θ  Φρ. Φίσλερ φωνία, το θέμα θα επανεξετασθεί
σπι σύνοδο του Απριλίου. Για το 

ελαιόλαδο ο κ. Φίσλερ εμφανίζεται, πρόθυμος να 
δείξει μια μεγαλύτερη ελαστικότητα με την προϋ
πόθεση, όμως, ότι οι αλλαγές που θα προταθούν 
δεν θα οδηγήσουν σε υπέρβαση τω ν  κοινοτικών 
δαπανών.

Β ασικός στόχος της 
χώρας μας στις κρί
σιμες διαπραγματεύ

σεις για την αναθεώρηση 
της ΚΟ Α  καπνού πρέπει να 
είναι, σύμφωνα με τους 
καπνεμπόρους, η κατά το 
δυνατόν μικρότερη απο- 
σύνδεση τω ν κοινοτικών 
ενισχύσεων από την παρα
γωγή. Η κυβέρνηση, στην 
επικείμενη διαπραγμάτευ
ση, θα πρέπει να επιδιώξει 
η συνδεδεμ ένη  με τη ν  
παραγωγή πριμοδότηση 
να είναι μεγαλύτερη από 
την αποσυνδεδεμένη, με 
στόχο τη διατήρηση του 
όγκου παραγωγής τουλά
χιστον των τριών βασικών 
ποικιλιών, στις οποίες η

χώρα μας έχει το συγκριτι
κό πλεονέκτημα ποιότη
τας. Αυτό επισήμανε η διοί
κηση του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Maaπoínσnς Καπνού στη 
νέα πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Α γροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
στη διάρκεια της συνάντη
σης που είχε με τον υπουρ
γό  και το ν  υφυπουργό, 
Σ .Τσ ιτουρ ίδη  και Αλ. 
Κοντό. Σε περίπτωση που 
επικρατήσουν οι θέσεις 
εκ ε ίν ε ς  που επ ιζητούν 
μεγάλη μέχρι και πλήρη 
αποσύνδεση των ενισχύσε
ων από την παραγωγή, η 
καπνοκαλλιέργεια στην 
Ελλάδα θα εγκαταλειφθεί.


