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Το διάγραμμα της κλίμακας παραγωγικής διαδικασίας έχει σαν στόχο 
να επισημανθούν ,οι δραστηριότητες εκείνες που μπορούν να αναληιρ- 
θούν από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις άμεσα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, χωρίς να δημιουργηθούν αντιδράσεις από τους παραγω
γούς - αγρότες προερχόμενες είτε από την άγνοια είτε από μικροϋ- 
πολογισμούς και μ,ικροσυμωέροντα είτε από τις καταβολές, τη νοοτρο
πία, και τις συνήθειες ή ακόμη και από την αβεβαιότητα και ανασωά- 
λεια που τυχόν θα αισθανόταν από την συλλογική δράση.
Όταν λέμε παρσ,γωγική διαδικασία ενοούμε εκείνες τις ενέργειες που 
λαμβάνουν χώρα σε μια χρονική περίοδο και συντελούν στην δημιουρ
γία ενός προϊόντος που προορίΓεται είτε για κατανάλωση είτε για 
την εκ νέου παραγωγή (μηχανήματα, εργαλεία, κ,λ,π,) αγαθών.
Την παραγωγική αυτή κλίμακα για τα αγροτικά προϊόντα - Τρόφιμα, 
από μεθολογι?:ή σκοπιά για πληρέστερη κατανόηση και αφοσίωση την 
διακρίνουμε σε τέσσαρα τμήματα - στάδια.
Έτσι τις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες τις κατατάσομε σ' 
ένα από τά τέσσαρα αυτά τμήματα, (στάδια.).,
- Στο πσώτο τμήμα ΛΒ που το ονομάζουμε "εισροές",

Στο δεύτερο τμήμα ΒΓ που το ονομάζουμε '"Καλλιεργητικό
Στο τρίτο τμήμα ΓΛ που το ονομάζουμε "Συλλεκτικό - Συσκευαστι
κό - Μεταποιητικό",
Στο τέταρτο τμήμα AF που το ονομάζουμε 'Εμπορικό",

Θα εξετάσουμε τώρα ποιές από αυτές τις παραγωγικές δραστηριότητες 
που για λόγουςμεθολογικούς τις κατατάξαμε σε τμήματα, μπορούν 
άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να αναληφιθούν από συνεται
ριστικές οργάνωσεις, και από ποιοι βαθμού. Τι αντιστάσεις θα συ
ναντήσουμε στην υλοποίησή τους ή ποιά συναίνεση και ανταπόκριση 
θα βρουν από τους παραγωγούς.
Επίσης θα εξετάσουμε αν από οικονομική και κοινωνική σκοπιά είναι 
συμωέρουσα από κάθε άποφη η ανάληφη τέτοιων παραγωγικών δραστηριο
τήτων από τους συνεταιρισμούς.
Τέλος θα δ ι ερευνήσουμε ποιά πολιτι?ίή πρέπει να χαράξουμε, τι απο
φάσεις και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για την επιτυχία του μοντέ
λου που προωθούμε,

Στο πρώτο τμήμα A Β,
Κατατάσσουμε τα απαραίτητα παραγωγικά μέσα που εισρέουν (μπαίνουν)

/



2

στη γεωργική επιχείρηση, και της παρέχουν την δυνατότητα να καλ
λιέργησε I . ; ,
Αυτά τα παραγωγικά μέσα κατά ενδεικτική απαρίθμηση είναι 5

.. .···..*'7ϊΟΓ'· Γ*-51 ν ■ ̂  · ' ·« * ; ■ ·
Τα Λιπάσματσ , .

- Τα φυτοφάρμακά , . σ
Τα μηχανήματα και εργαλεία 
Οι σπόροι και γενικά το γεννητικά υλικό
Τα χρήματα Πίστη 

τ Οι τεχνικές συμβουλές
Η γεωργική 'Ερευνα,, κ.λ.π.»

Εδώ μπαίνουν τέσσαρα ερωτήματα °
Πρώτο % Ποιες από τις παραγωγικές αυτές δραστηριότητες μπορούν 

να αναληοθούν από τις συνεταιριστικές οργανώσεις»
Δεύτερο ; Από ποιου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις»

Πρωτοβάθμιες ,(Συνεταιρισμοί) ,» Δευτεροβάθμιες (Ενώσεις 
Συνεταιρισμών), Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις»

Τρίτο ? Ποιά είναι η στάση των αγροτών για συνεταιριστικοποίηση 
9 !αυτών των δραστηριοτήτων»

Τέταρτο ; Ποιά είναι τα οικονομικά.· κοινωνικά, κ»λ»π. πλεονεκτήμα
τα από την συνεταιριστικοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών, 
Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση στα πάρα πάνω 
ερωτήματα

Όλες οι δραστηριότητες που περιέχονται στο πρώτο τμήμα μπορούν.· ·.· . ' ; ; \·ί ' · ί · - * ί!·και πρέπει να αναληωθούν από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
Οι αγρότες σε μεγάλο ποσοστό που κατ"εκτίμηση (ρθάνει στο 90% 
αποδέχονται όπως οι δραστηριότητες,αυτές αναληωθούν από τις Σ»0.

Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν, αντιρρήσεις ή αντιδράσεις.
'Ετσι 5

' ' |.! · · ’ ’ ·*Η παραγοπ/ή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων ή οι αγορές τους από το 
εξωτερικό θα πρέπει να γίνεται μόνο από ένα κρατικό συνεταιρι
στικό φορέα στην πρώτη φάση, από'συνεταιριστικό μόνο φορέα στην 
τελική φάση.
Η κατασκευή μηχανημάτων και γεωργικών εργαλείων ή η αγορά τους 
από το εξωτερικό θα πρέπει επίσης να γίνεται μόνο από ένα κρατι-
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κό συνεταιριστικό Φορέα στην πρώτη φάση από συνεταιριστικό φο
ρέα στην τελική φάση.
Ο φορέας αυτός θα πωλεί τα μηχανήματα και γεωργικά εργαλεία 
στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις ή τις Ενώσεις.
Το κόστος κατασκευής ή το κόστος απόκτησης, διάθεσης αυτών 
των μηχανημάτων και εργαλείων πρέπει να επιδοτείται σε μεγάλο 
ποσοστό από το κράτος, όταν αγοράζονται από Συνεταιριστικές Ορ- 
γανώσεις.
Η πίστη ? :αι τα χρηματοδοτικά αναπτυξιακά προγράμματα ασκούνται 
και εφαρμόζοτναι τόσο από την Α.Τ.Ε., που άμεσα μετατρέπεται 
σε Κρατικοσυνεταίριστική Τράπεζα„ όσο και από τις Σ .0. όλων 
των Βαθμών.
Ειδικότερα ?
Η βραχυπρόθεσμη πίστη πρέπει να χαράζεται και να εφαρμόζεται 
μόνο από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς.

Τα μεσοπρόθεσμα δάνεια θα χορηγούνται από τις ενώσεις
Τα μακροπρόθεσμα μεγάλα επενδυτικά δάνεια θα χορηγούνται 
από την Α.Τ.Ε.
Οι τεχνικές συμβουλές σε συνδυασμό με τη γεωργική έρευνα σε 
επίπεδο νομού πρέπει να ανάληοθούν από την Ε.Γ.Σ. και την 
Γεωργι?ιή Υπηρεσία του Νομού.

Στόχος άμεσος και πολιτική καθοδηγητική γραμμή μας πρέπει να 
είναι ότι η συνετάιριστικοποίηση αυτού του τομέα να συντελεστεί 
μέσα σε τρία το πολύ χρόνια.

- Δεύτερο τμήμα Β Γ (2)
Είναι το καλλιεργητικό τμήμα.
Η καλλιέργεια, ο-ήμέρα των γεωργικών προϊόντων γίνεται σε ατομικές 
εκμεταλλεύσεις (νοικοκυριά).
Οι Συνεταιρισμοί, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, δεν καλλιεργούν 
γεωργικά προϊόντα.
Εκτιμούμε ότι η συνεταιριστική οργάνωση των καλλιεργειών είναι το 
δυσκολώτερο τμήμα της παραγωγικής κλίμακας, και θα συναντήσει τις 
περισσότερες αντιδράσεις εφαρμογής της από τους αγρότες.
Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται -
α. Σε λόγους ιστορικούς
β. Σε λόγους ψυχολογικούς
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γ. Σε λόγους απειρίας και έλλειψης παραδείγματος 
δ» Σε λόγους οικονομικούς.
Για να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις,, δυσπιστίες και δυσκολίες πρέ
πει να στηριχθούμε και να χρη σ ι μοτίσι ήσούμε τις παρακάτω αρχές ;

Την πλήρη ενημέρωση των αγροτών. . ...
- , Το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Την απόδειξη της οικονομικής οχοέλειας.
Την αποωυγή της γενίκευσης και της προώθησης θεμάτων που δεν 
έχουν περάσει στη συνείδηση των αγροτών καί δεν έχουν την πλή
ρη συναίνεσή τους.

Τα ρήματα που πρέπει να ακολουθήσουμεστο τμήμα αυτό πρέπει να εί 
ναι προσεχτωιά, μελετημένα σε Βάθος και αναλυμένα.
Η συνεταιριστική Οργάνωση της καλλιέργειας μπορεί να γίνει κάτω 
από την ερής διάκριση των καλλιεργειών, που τις διακρίνουμε σε 
δύο κατ'αρχήν μεγάλες ομάδες.
Α. Στην πρώτη όπου η'καλλιέργεια ενός-προϊόντος γίνεται με τη 

χρήση, μηχανικών μέσων σε μεγάλες εκτάσεις και το ποσοστό 
εργασίας είναι μικρό.
Ενδεικτικά τέτοιες καλλιέργειες είναι ;

Η καλλιέργεια Δημητριακών<
Η καλλ,ιέργεια του θάμβακος.
Η καλλιέργεια των τεύτλων.
Η καλλιέργεια των πατατών.,
Η καλλιέργεια της ντομάτας.
Η καλλιέργεια των καρπουζιών, κ„λ..π._.

Όλες οι παραπάνω καλλιέργειες μπορεί να οργανωθούν σε συνε
ταιριστική Βάση. ■ , .
Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν κολλά, προβλήματα να λυθούν . Η κα
τανομή του πλεονάσματος εδώ θα μπορούσε να γίνει με δύο, κρι
τήρια ανάλογα με την ποσότητα,κα,ι ποιότητα της εργασίας που 
πρόσφερε κάθε παραγωγός, και την ποσότητα και ποιότητα της γης 
που διαθέτει μόνο για την καλλιέργεια στο συνεταιρισμό·.
Πιστέυουμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε την αρχή του παραδείγμα
τος σε συνδυασμό με την αρχή της πειθούς, και με την χορήγηση
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κινήτρων στους παραγωγούς που θα θελήσουν να παραχωρήσουν την 
χρήση των χωραφιών τους στο συνεταιρισμό*, για ομαδική ?ιαλλιέρ~ 
γεια,- τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά,

Β . Στη δεύτερη κατηγορία όπου ο Βαθμός εκμηχάνησης δεν είναι με
γάλος και το ποσοστό εργασίας είναι μεγαλύτερο για την παρα
γωγή του προϊόντος.
Τέτοιες καλλιέργειες είναι οι δενδρώδεις π,χ. η καλλιέργεια 
ροδα’ίίνων. βερυκόκων, εσπεριδοε ίδιον, ελαιοδένδρων„ εν μέρε ι η 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κ .λ .π ..
Εδώ εκτιμούμε ότι θα έχουμε προβλήματα για την συνεταιριστική 
καλλιέργεια που οφείλονται σε υποκειμενικούς και αντιιιειμβνι- 
κούς λόγους. Προβλήματα από. την ανομοιομορφία των μονάδων, στην 
ποιοτική κατάσταση των δένδρων, την έκταση,, κ.λ.π. .
Για τις καλλιέργειες αυτές σε συνεταιριστική Βάση, υπάρχουν 
δυσκολίες αναφορικά με το βαθμό αποδοχής της συνεταιριστικής 
καλλιέργειας από τους αγρότες. Εδώ τα βήματα πρέπει να είναι 
πιό προσεκτικά και μεθοδικά για να είναι αποτελεσματικά.
Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να προωθηθεί η ιδέα όπως .ορισμένες 
εργασίες από την καλλιέργεια αυτών των ~οοΙ°όντων να αναληωθούν 
από τις συνεταιριστικές οργανώσεις π,χ. τα σκαλίσματα, οι (.δε
κασμοί , κ.λ.π. όπου δηλαδή το είδος της εργασίας επιτρέπει την 
χρήση μηχανών.
Με τον επαγωγικό αυτό τρόπο και με την χρησιμοποιήση το:>ν παρα
πάνω αρχών που αναωέραμε, και στις καλλιέργειες αυτές θα προω
θηθεί η συνεταιριστική οργάνωση εκεί όπου πράγματι είναι αναγ
καία και συναντά τη συναίνεση.
Οι δραστηριότητες του τμήματος αυτού αφορούν κυρίως πρωτοβάθ
μιες συνεταιριστικές οργανώσεις δηλαδή από τους Συνεταιρισμούς,
Χρειάζεται βαθειά μελέτη και ανάλυση της κατάστασης και πολύ 
προσεκτικά βήματα.
Στον τομέα της πρωτογενούς κτηνοτροφικής παραγωγής και ανάλο
γα με την κατηγορία της κτηνοτροφικής παραγωγής, αιγοπροβατο- 
τροφία,βοοτροφία, πτηνοτροφία, μπορούμε να προωθήσουμε την 
παραγωγή σε συνεταιριστική βάση. 'Ετσι,
α. Η αναπαραγωγή των ξώων, ιδιαίτερα των βοειδών μπορεί να 

γίνει από συνεταιριστική οργάνωση.
β, εητρόφή των Γώων ; αιγοπρόβατα σε οργανωμένους βοσκοτό-
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πους, Υοειδή σς μικτή μορφή μονάδας .ανοιχτής και ενσταυλισ- 
μένης. ■ , ; . ■· "·,· '?· ■

Τρίτο τμήμα-Γ~ Λ (3).
Στο τμήμα ' υτό κατατάσουμε τις τΐάραγων ικές εκείνες δραστηριότητες 
της κλίμακας της παραγωγικής διαδικασίας που αρχίζουν από τη συλ
λογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση- τη συντήρηση, μέχρι τη συσκευα- 
,σία, τη μεταποίηση του προϊόντος, ετοίμου πλέον προς διάθεση στην 
αγορά.
.Όλες οι πιό πάνω εργασίες θα πρέπει, να αναληωθούν από τις Συνε
ταιριστικές οργανώσεις, οι παραγωγοί θέλουν και επιδιώκουν όπως 
οι εργασίες αυτές αναληφθούν από τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
τους.
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα πρέπει άμεσα να κινηθούν και 
ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση για να αποκτήσουν την ανα
γκαία υποδομή, ώστε να μπορούν να αναλάβουν το τμήμα αυτό της πα
ραγωγικής κλίμακας.
Τα ερωτήματα που μπαίνουν εδώ είναι α
1. Ποια έργα υποδομής πρέπει να' κατασκεύασθούν από τις πρωτοβάθ

μιες συνεταιριστικές οργανώσεις (Συνεταιρισμοί).
2. Ποια από τις δευτεροβάθμιες (Ανώσεις).
3. ΤΤοιά από τις τριτοβάθμιες (Κεντρικές Κλαδικές).
Όχει διαπιστωθεί 'μί-α τάση από τις διοικήσεις των συνεταιρισμών, 
να επιδιώκουν να δημιουργήσουν στο συνεταιρισμό τους μονάδες συ- 
σκευασίας και μ ε τ α π ο ίη σ η ς  μεγέθους πολύ μεγαλύτερου από την παρα
γωγική δυναμικότητα της περιφέρειας του συνεταιρισμού τους, τ’ην 
τάση αυτή πρέπει να την ανατρέφουμε, γιατί οδηγεί ;
Πρώτο γ Στην σπατάλη πόθων και δυνάμεων..
Λεύτερο ? Στον ιμπεριαλισμό του συνεταιρισμού που δημιούργησε 

την μονάδα έναντι των ά,λλων συνεταιρισμών της περιο
χής /και

Τρίτο ? Την μη ισόρροπη ανάπτυξη των συνεταιρισμών μέσα στην 
ίδια περιφέρεια.

Ο κανόνας που θέτουμε είναι .» .
Η συνεταιριστική πρωτοβάθμια οργάνωση (Συνεταιρισμός) δεν πρέπει 
να κατασκευάζε.ι μεταποιητική ή συσκευαστική μονάδα που να βεπερνά 
και να υπερκαλύπτει την παραγωγική δυναμικότητα της περιφέρειας
του.
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Αν οιχο'Όμι,κοί καθαρά λόγοι επιβάλλουν την δημιουργία μονάδας που 
θα καλύπτει την παραγωγή μιας ευρύτερης περιοχής από επαρχία ή Νο
μό τότε η μονάδα θα δημιουργηθεί από την αντίστοιχη Κεντρική Κλα
δική Συνεταιριστική οργάνωση, σε συνεργασία των Γνώσεων της περι
φέρειας»
Τέλος άν η μονάδα καλύπτει την παραγωγική δυναμικότητα ενός προϊ
όντος όλης της επικράτειας τότε αυτή πρέπει·να δημιουργηθεί μόνο 
από την αντίστοιχη Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Οργάνοχτη.
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να κινη
θούν και να προγραμματίσουν τις παραγωγικές επενδύσεις σ'αυτόν 
τον τομέα» Πρέπει να αξιοποίήσουν κατά πρώτο λόγο τις .επιχορη
γήσεις τής ΕΟΚ, που δίνονται με τον Κανονισμό 355 και τους άλ
λους αναπτυξιακούς κανονισμούς, και μετά να καταωεύγουν στις Εθνι
κές Επιδοτήσεις του Νόμου 1262/1982»
Τα κομματικά μας στελέχη που δρούν στις συνετάιριστικές οργανώσεις 
ιεραρχημένα και προγραμματισμένα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ώστε 
μέσα σε τρία το πολύ χρόνια να έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρό
γραμμα, των Σ„0» ώστε το ωάσμα αυτό των δραστηριοτήτων να έχει 
αναληιοθεί από τις Σ.Ο.

Τέταρτο τμήμα A Ε (4)
Στο τμήμα αυτό κατατάσσουμε τις παραγωγικές εκείνες δραστηριότη
τες που αρχίζουν από τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τε
λειώνουν στη διάθεση (πώληση) τους στην εσωτερική και εξωτερική α
γορά.
Το σημερινό ποσοστό διακίνησης και εμπορίας των αγροτιών προϊό
ντων από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Στόχος μας πρέπει.να είναι ώστε οι συνεταιριστικές οργανώσεις μέ
σα σε μια πενταετία να έχουν πλησιάσει στο 90% στις πωλήσεις για 
τις εξωτερικές αγορές και το<50% για την εσωτεοική αγορά»
Οι αγρότες μας επιθυμούν, όπως οι εμπορικές αυτές δραστηριότητες 
να αναλη(οθούν από τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις. Δυσπιστούν 
όμως στο εάν αυτές είναι σε θέση να (οέρουν σε πέρας αυτές τις δρα
στηριότητες , ,
Εκτιμούμε ότι το τμήμα αυτό της κλίμακας της παραγωγικής διαδικα
σίας είναι από τα πιό σπουδαία γιατί εδώ διαμορφώνονται οι τιμές 
και οι όροι εμπορίου με επιπτώσεις και στον παραγωγό και στον κα 
ταναλωτή αλλά σε τελική ανάλυση στην Εθνική Οικονομία»
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Είναι γνωστοί ‘ό'ί υπάρχοντες μηχανισμοί Διακίνησης - εμπορίας των 
αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά καί πως λειτουργούν αυ - 
τοίο
Για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής κατάστασης και την εΓυ- 
γ ίανση της προτείνουμε ;
Α. Για την .διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, στην ε

σωτερική αγορά την δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Διανο
μή ς Αγαθών,

... Οι "Κοινωνικές11 αυτές Επιχειρήσεις^ δημιουργούνται σε κάθε 
. χωριό και πόλη (Κοινότητα - Αήμρ),, ...... ·

Λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά, κριτήρια. Είναι άριστα ορ
γανωμένες1 και συγκροτημένες πάνω στις σύγχρονες επιχειρημα- 
τικές λειτουργικές αρχές. ··.; ;.ο; ■·
Σε κάθε ’ Κοινώνική Επιχε ίρηση: συμμετέχουν οι πιό κάτω Κοινω
νικοί; φορείς % "  < ' . >·■ .·;· .... ' .'μ-· - .
α. 0 αντίστοιχος βαθμού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Δήμος - Κοινότητα).
β. 0 Σύνδεσμος Καταναλωτοόν της περκοέρειας της Κοινωνικής 

Επιχείρησης.
γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ~ της έδρας της Κοινιονικής Επι

χείρησης. , .
Η Κοινωνική Επιχείρηση εδράζεται νομικά πάνω στις Βασικές και 
πάγιες αρχές και διατάζεις των Συνεταιρισμών.
Κάθε Κοινωνική Επιχείρηση είναι αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα, 
έχει οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια,
’Ολες όμως οι "Κοινωνικές Επιχέιρήσείς" που θα ιδρυθούν ανά 
τη χώρα θα έχουν τους ίδιους οργανωτικούς και λειτουργικούς 
κανόνες„
Οι ’Κοινωνικές Επιχειρήσεις" για την λειτουργική τους και μόνο 
υποστήριξη, θά συνδέονται με ένα πληροφοριακό συντονιστικό 
και διανεμητικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί σύγχρονους ηλεκτρονι
κούς εγκεφάλους. °ο πληροφοριακό αυτό δίκτυο θα μπορούσε να 
υπαχθεί σε Πανελλαδικού επιπέδου φορέα με την συμμετοχή των 
παρακάτω Ίίοινωνικών ιοορέων ?
1. Της ΓΑΣΕΓΕΣ
2. Της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
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3. Της Γ.Σ.Ε.Ε.
4. Της ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.
5. Της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών»
θέματα του φορέα αυτού που θα πρέπει να συζητηθούν πλατεία 
στά πλαίόία των παραπάνω οργανώσεων είναι ·

Ο συντονισμός και υποστήριξή των δράστη ριοτήτιον των -’κοι
νών ικών Επ ι χ ε ι ρή σεα)ν, ι
0 ?ιαθορισμός πλαίσιου άνωτάτων και κατωτάτων τιμών στα αγρο-

■■ τ ικά προϊόντα,
Δημιουργία παρεμβατικού μηχανισμού για την λειτουργία του 
π λαίσιου τιμών ,

Οι μαζικές αγορές Βιοτικών αγαθών από τις εξωτερικές αγο
ρές*.
0 εφοδιασμός τονν Κοινωνικοί Επιχειρήσεων με Βιομηχανικά 
καταναλωτικά αγαθά.

Για την ιδεολογικοπολιτική ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κατα
ναλωτικού Κινήματος στη χώρα μας, και την εδραίωση των κοινω
νικών Επιχειρήσεων'’ θα πρέπει να προωθήσουμε σταδικά το Κίνη
μα των Καταναλωτών”. ’Ετσι και κάθε χωριό, και πόλη της χώοας 
η δημιουργία "Συνδέσμων καταναλωτών' μπορεί να βοεί απήχηση 
στους κατοίκους και υποστήριξη από την οργάνωση.
Οι Σύνδεσμοι σε επίπεδο Νομού συγκροτούν την 'Ηνωση Συνδέσμων 
Καταναλωτών Νομού .............. Έ„Σν .ΚΑ." και σε Πανελλαδικό
επίπεδο την (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.) την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΏΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Στόχος για συζήτηση είναι όπως μέσα στην προσεχή 
διετία να έχει ολοκληρωθεί σ ’όλη τη χο)ρα η δημιουργία τ<ον "Κοι
νωνικών Επιχειρήσεων Διανομής Αγαθών" ώστε ένα μεγάλο ποσοστό 
καταναλωτικών αγαθών να διακινούνται μέσα απ'αυτές τις επιχει- 
ρήσεις.
Για την ε'-.ωτερική αγορά.
Το ύπαρχον σύστημα διακίνησης ·· πώλησης αγροτικών προϊόντων 
και ιδιαίτερα των οπωροκηπευτικών στην διεθνή αγορά είναι γνω
στό, όπως είναι γνωστή και η δυσλειτουργία του, καθώς και οι 
στρεβλές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί,
Για την εξυγίανση αυτής της νοσηρής κατάστασης που επικρατεί 
στις εξαγωγές προτείνουμε την ύπαρξη ενός Κρατικού - συνεται-

/



1 π -

'
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ριστικού φορέα εξαγωγών. Η ΑΓΡΓ5 μπορεί να παίζει αυτό το ρό
λο, αφού μετατραπεί σε κρατικοσυνεταιριστική οργάνωση, ανα
διοργανωθεί εκ Βάθρων και στελεχωθεί με ικανότατο και εμπει
ρότατο προσωπικό.
Κύριο έργο του φορέα αυτού θα είναι η ενιαία επαγωγική εμφάνι
ση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και ο συντονισμός της ε
παγωγικής προσπάθειας των Συνετάιριστικοίν οργανώσεων.
Η εκτέλεση των επαγωγικών συμβάσεων πρέπει να γίνεται με την 
φροντίδα, ευθύνη και επιμέλεια των Ενώσεων Γεωργικών Συνεται
ρισμών και των Κεντρικών Κλαδικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
0 κρατικοσυνεταιριστικός φορέας για να αποδώσει θετι?ίό έργο πρέ
πει να δημιουργήσει εμπορικό δίκτυο στα Μεγάλα Καταναλωτικά 
Κέντρα της Ευρώπης, καθώς και Αραβικές και Μεσογειακές Αφρικα
νικές χώρες.
Η ολοκλήρωση του επαγωγικού αυτού σχήματος πρέπει να έχει συ- 
ντελεστεί μέσα σ'ένα χρόνο.
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