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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Υπό την πίεση των διεθνών ανακατατάξεων και της τάσης προς φιλελευ

θεροποίηση και άνοιγμα των αγορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες 

χώρες τροποποιούν ριζικά τις αγροτικές πολιτικές τους προς μικρότερη στήρι

ξη, και με διαφορετικά μέσα, της γεωργίας τους. Μοχλό πίεσης γι' αυτές τις 

τροποποιήσεις αποτελούν οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. 

Παράλληλα, αναπτύσσεται και ένας γόνιμος προβληματισμός για την α

νάγκη διαφύλαξης της βιωσιμότητας των τοπικών γεωργιών, για λόγους αυτο

δυναμίας και ποιοτικών επιλογών στον κρίσιμο τομέα της διατροφής, προστα

σίας και διαχείρισης του αγροτικού χώρου, βιωσιμότητας των αγροτικών κοινο

τήτων και διαφύλαξης της πολιτιστικής και βιολογικής κληρονομιάς του αγρο

τικού τομέα. 

Αυτές οι αντίρροπες τάσεις και θεωρήσεις δημιουργούν ισχυρές πιέσεις 

αλλά και κάποιες νέες ευκαιρίες για την ελληνική γεωργία. Όμως, για να αντε

πεξέλθει η γεωργία μας στις προκλήσεις των καιρών θα πρέπει να αναπτύξει 

δυναμικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της θέσης της στις αγορές και για 

την αξιοποίηση των άλλων, μη εμπορεύσιμων, αγαθών που προσφέρει. 

Δεδομένης της σημασίας της για την εθνική οικονομία και κοινωνία, εί

ναι απαραίτητο στο άμεσο μέλλον να επικεντρωθεί η γεωργική πολιτική στην 

εμψύχωση και κινητοποίηση όλων των φορέων του τομέα για την ενεργητική 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών. 

Ελπίζεται ότι η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τα θέματα αυτά και συμ

βάλλει έτσι στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου για την αγροτική πο

λιτική, πέραν από την αυτονόητη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μάρτιος 2006 
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Η μελέτη αυτή διαμορφώθηκε σε ένα διάστημα συνεχών και μεγάλων 
αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει 
η γεωργία διεθνώς, και ενώ ταυτόχρονα οι θεωρητικοί προβληματισμοί επη
ρέαζαν και επηρεάζονταν από τις εξελίξεις. Γι' αυτό μπορεί να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι ορισμένες παρουσιάσεις είναι πρωθύστερες (οι προβληματισμοί 
διατυπώνονται ενώ οι αλλαγές στην πολιτική έχουν ήδη επέλθει) ή ότι ορισμέ
να κεφάλαια δεν είναι πια επίκαιρα (π.χ. η εξέλιξη του αγρονομισματικου συ
στήματος μέχρι τη νομισματική ενοποίηση). 

Εντούτοις είναι πεποίθηση μου ότι η παράλληλη παρουσίαση προβλημα
τισμών και εξελίξεων και η θεώρηση των πολιτικών σε αρκετό βάθος χρόνου 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση σημερινών θεμάτων που συζητούνται. Και 
ότι η σύνθεση ενός μεγάλου (και φαινομενικά ετερόκλητου) πληροφοριακού 
υλικού βοηθεί στο να φανούν διασυνδέσεις που δεν είναι ορατές με πιο εστια
σμένη θεώρηση. 

Στόχος είναι να φανεί ότι οι εθνικές γεωργίες, και η ελληνική μεταξύ αυ
τών, υφίστανται μεγάλες πιέσεις από συγκυρίες τις οποίες ελάχιστα μπορούν 
να επηρεάσουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και περιστάσεις που ανοίγουν ελπι
δοφόρες προοπτικές. Η αξιοποίηση τους όμως απαιτεί συντονισμένες προσπά
θειες στο επίπεδο της κοινωνικής, συλλογικής και ιδιωτικής διαχείρισης. 

Σε όλο το διάστημα είχα την πολύτιμη συνεργασία της κ. Π. Τονικίδου 
σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την αναζήτηση και επεξεργασία πρωτογε
νών στοιχείων από τις Υπηρεσίες και πληροφοριών από το Διαδίκτυο. Στην αρ
χική φάση είχα τη βοήθεια της κ. Μάνιας Ηλιακοπούλου, βοηθού ερευνών με 
σύμβαση. Εξαιρετική συνεργασία και βοήθεια είχα επίσης από όλα τα στελέχη 
του Υπουργείου Γεωργίας με τα οποία ήρθα σε επαφή, και ιδιαίτερα από τους 
κκ. Ν. Αμπαδογιάννη, Γ. Μέρμηγκα, Δ. Μουτσάτσο, Παύλο Πέζαρο, Παν. Σάρρο, 
Μαρλένα Τίκωφ. Η μακροχρόνια συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ανάπτυξης 
της υπαίθρου του ΟΟΣΑ με έφερε κοντά στους διεθνείς προβληματισμούς και 
το κλίμα που διαμορφώνουν και μου έδωσε πρόσβαση σε μη συμβατική βιβλιο
γραφία. Ο συνάδελφος κ. Ηλίας Πούπος με βοήθησε στο άγνωστο για μένα θέ
μα του «κοινωνικού κεφαλαίου». Η ευθύνη της σύνθεσης και ερμηνείας του υλι
κού είναι βέβαια δική μου. 

Η εργασία δεν θα είχε μπορέσει να ολοκληρωθεί χωρίς την κατανόηση 
και ενθαρρυντική διάθεση του νυν Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΕΠΕ, Καθ. Κ. 
Προδρομίδη, της Διευθύντριας Διοικητικού, κ. Β. Μπουσούνη, που διευκόλυνε 
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πς επαφές μου με τον ΟΟΣΑ, και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και ιδίως 
των κ. Ελ. Χαλβαδάκη και Στ. Δαφνιά, που αναζήτησαν με προθυμία για λογα
ριασμό μου το πληροφοριακό υλικό που δεν κυκλοφορεί πια σε έντυπη μορφή. 
Επίσης, οι εσωτερικοί κριτές με βοήθησαν σημαντικά στη συμπλήρωση κάποιων 
κενών και στη βελτίωση του κειμένου. Οι γραμματείς, κ. Β. Καπονικολου και Μ. 
Παπαδουκάκη, με την καλή διάθεση και υπομονή τους βοήθησαν σε όλες τις 
φάσεις διαμόρφωσης του κειμένου και των πινάκων. Η υπεύθυνη εκδόσεων κ. 
Β. Δεδεγιάν και η μακροχρόνια συνεργάτις για την επιμέλεια κειμένου κ. Ε. 
Σουλτανάκη συνέβαλαν καθοριστικά στο εκδοτικό αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ 
όλους, καθώς και όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους στο ΚΕΠΕ, του ερευ
νητικού, υποστηρικτικού και διοικητικού προσωπικού, για την υποστηρικτική 
τους στάση σε αυτή την εργασία και για την εξαιρετική συναδελφική σχέση 
μιας ολόκληρης ζωής. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΧΑΚΗ 

Ιανουάριος 2006 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο μέσον μιας διαρκούς αναθεώρη

σης του θεσμικού του πλαισίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και ενώπιον μεταβαλλόμενων πραγ

ματικών συνθηκών (τεχνολογικές εξελίξεις, νέες χώρες που εισέρχονται στον 

διεθνή ανταγωνισμό). 

Ταυτόχρονα βρίσκεται και ενώπιον μιας αλλαγής αντιμετώπισης εκ μέ

ρους αυτών που διαμορφώνουν πολιτική, αλλά και εκ μέρους της κοινής 

γνώμης και της επιστημονικής σκέψης. Ειδικά η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται 

εν μέσω ενός καταιγισμού αιτιάσεων ότι απολαμβάνει ενός προστατευτικού 

και ενισχυτικού καθεστώτος που είναι άδικο και απαγορευτικό για τις γεωρ-

γίες άλλων χωρών, και μάλιστα των λιγότερο ανεπτυγμένων ενώ στο εσωτε

ρικό της Ένωσης επιβαρύνει τον καταναλωτή και τον φορολογούμενο υπέρ 

μιας τάξης που δεν είναι πλέον ασθενής. Εξάλλου, αυτό το καθεστώς κατη

γορείται ότι ενθαρρύνει την εντατικοποίηση που έχει βλαβερή επίδραση στο 

περιβάλλον. Παράλληλα, η συνεχής διεύρυνση προς ασθενέστερες οικονομι

κά χώρες καθιστά την αρχική φιλόδοξη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ), που 

στόχευε στο να δημιουργήσει «συγκρίσιμο» εισόδημα για τους γεωργούς της, 

μη εφαρμόσιμη πλέον, εφόσον οι νέες χώρες είναι τόσο πολλές και με τόσο 

μεγάλο γεωργικό τομέα. 

Στην ιδεολογική αυτή επίθεση κατά της γεωργίας και της υποστηρικτι-

κής πολιτικής αντιπαρατίθενται άλλα επιχειρήματα, όπως του στρατηγικού 

χαρακτήρα του τομέα ως παραγωγού τροφίμων. Εξαιτίας αυτού καμία χώρα 

δεν μπορεί να αφεθεί έκθετη στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς ή σε πο

λιτικού χαρακτήρα πιέσεις, ούτε και να αποδεχθεί την απώλεια τεχνογνωσίας, 

επενδεδυμένου κεφαλαίου και βαθμού ελέγχου (επιλογών) που συνεπάγεται η 

δραστική συρρίκνωση του. 

Επίσης, προβάλλονται τα επιχειρήματα του μεγέθους της απασχόλησης 

που εξαρτάται από τον τομέα, ιδίως όταν ληφθούν υπόψη οι συνδεόμενες με 

αυτόν δραστηριότητες, η αγροτική ανάπτυξη (αφού είναι ο κατ' εξοχήν κλά

δος που προσιδιάζει στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές), η διαμόρ

φωση και διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος, και το σύστημα κοινωνι

κών και πολιτιστικών αξιών που συνδέονται με την ύπαιθρο και τη γεωργία. 

Ακόμη, η οικονομική του σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εντός 

της Κοινότητας, και για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες μέσα σε κάθε 

χώρα. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναθεώρησης αξιών και πολιτικών, η ελλη
νική γεωργία καλείται να αυτοεξετασθεί και να αξιολογήσει την θέση της ως 
ενός ασθενούς εταίρου σε μια κοινότητα ισχυρών γεωργιών που έχουν ανα
πτύξει τεχνολογικό και εμπορικό προβάδισμα. Στη συνέχεια να χαράξει μια 
στρατηγική που θα της επιτρέψει να προσαρμοσθεί με τις λιγότερες δυνατές 
απώλειες, ώστε να παραμείνει ένας ζωντανός τομέας με θέση στην ελληνική 
και σε επιλεγμένες ξένες αγορές, αλλά και με ισχυρή συνεισφορά στα ιδιαίτερα 
δημόσια αγαθά που αποτελούν τη συμπληρωματική προσφορά της γεωργίας. 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει με κάποια λεπτομέ
ρεια τους διεθνείς προβληματισμούς, διότι αυτοί διαμορφώνουν το κλίμα μέ
σα στο οποίο αποκρυσταλλώνονται οι γεωργικές πολιτικές. Στη συνέχεια να δεί
ξει τις κύριες αλλαγές που έχουν ήδη επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο, με ενδεί
ξεις γι' αυτές που αποτελούν το νέο κύμα αναμόρφωσης της ΚΑΠ. Στο τρίτο 
κεφάλαιο γίνεται μια μακροσκοπική θεώρηση της σημασίας του τομέα για την 
εθνική οικονομία και μια ανασκόπηση της πορείας του την περασμένη δεκα
ετία. Στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνονται κάποιες μακροχρόνιες προτεραιό
τητες πολιτικής που έχουν ως γνώμονα τη διατήρηση της βιωσιμότητας του 
τομέα ενώπιον των δύσκολων συνθηκών που προμηνύονται. Στο Παράρτημα 
1 δίνεται η Κοινή Οργάνωση των Αγορών κατά προϊόν όπως ισχύει μέχρι τώ
ρα, και οι κύριες αλλαγές που επέρχονται με την πρόσφατη αναθεώρηση. Στο 
Παράρτημα 2 δίνεται η αναλυτική μορφή ορισμένων πινάκων που παρουσιά
ζονται στο κείμενο συνοπτικά. Το θέμα της Διεύρυνσης δεν έχει θιγεί καθό
λου, διότι αποτελεί αντικείμενο άλλων μελετών στο ΚΕΠΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1.1. Η αμφισβήτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) 

Οι βασικές κατευθύνσεις από τις οποίες δέχεται αμφισβήτηση η ΚΑΠ 

είναι οι σχέσεις διεθνούς εμπορίου, το περιβαλλοντικό κίνημα σε συνδυασμό 

με το κίνημα των καταναλωτών, και οι δημοσιονομικές θεωρήσεις σε συνδυα

σμό με τη Διεύρυνση. 

Οι διεθνείς πιέσεις μέσω των μηχανισμών του Παγκόσμιου Οργανι

σμού Εμπορίου (ΠΟΕ ή WTO, τέως GATT) περιλαμβάνουν τις αιτιάσεις των 

αναπτυσσόμενων χωρών για περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές των ανε

πτυγμένων για τα γεωργικά προϊόντα (ενώ από αυτές ζητείται διαρκώς να 

ανοίγουν τις αγορές τους για τα βιομηχανικά) αλλά και τις ακόμη πιο έντονες 

αιτιάσεις των ανεπτυγμένων εξαγωγικών χωρών για περιορισμό των ευκαιριών 

τους για διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη1. Μία μάλιστα από τις πιο έντονες κα

τηγορίες υπήρξε ότι η Κοινότητα με την εξαγωγική πολιτική της που διευκό

λυνε τη διοχέτευση πλεονασμάτων στη διεθνή αγορά (πλεονασμάτων που 

ήσαν συστηματικά για πολλά προϊόντα για όσο διάστημα στηριζόταν απεριό

ριστα η παραγωγή) συντέλεσε στη συνεχή πτώση των διεθνών τιμών2. 

1. Αυτό το αποκαλούν αρνητικές επιπτώσεις των εθνικών πολιτικών στις άλλες 
χώρες (negative spill-over effects), παραβλέποντας το γεγονός ότι η κατάργηση αυτών 
των πολιτικών, που ήσαν ως τώρα γενικά αποδεκτές και έχουν διαμορφωθεί από 
πολλές δεκαετίες σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, θα σήμαινε απώλεια πραγματικής 
παραγωγικής δραστηριότητας και θέσεων εργασίας στις χώρες αυτές. Πράγματι, όλες 
οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν γεωργική πολιτική, διότι είναι γενικά γνωστό ότι ενώ στα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξης ο γεωργικός τομέας, που είναι και ο επικρατέστερος, επι
δοτεί την ανάπτυξη των άλλων τομέων και ιδίως της βιομηχανίας, σε μεταγενέστερα 
στάδια καθίσταται αναγκαία η αντίστροφη στήριξη (Βλ. και Orden, Diaz-Bonilla, 2005). 

2. Σε θεωρητικό επίπεδο το επιχείρημα είναι απλό και δίνεται συνοπτικά και 
στο κεφ. 1.6. (1): σε ένα ανοικτό σύστημα οι ενθαρρυντικές ή συσταλτικές πολιτικές 
μιας μεγάλης χώρας έχουν επίδραση στις διεθνείς τιμές. Και η Κοινότητα, εφόσον 
εφαρμόζει ενιαίες πολιτικές, αποτελεί πράγματι μια πολύ μεγάλη χώρα. Για το πώς 
μπορεί να λειτουργεί στην πράξη ο σχετικός μηχανισμός δίδεται μια ερμηνεία στη 
μελέτη για τη ζάχαρη (ΚΕΠΕ, 1994, κεφ. Β.1 και Β.1.1.). Εντούτοις το μέγεθος αυτής 
της επίδρασης σε σχέση με άλλους παράγοντες και η επίπτωση στις φτωχές χώρες 
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Η αντίδραση για λόγους περιβαλλοντικούς αναπτύχθηκε παράλληλα, 

ως συνέπεια της συνειδητοποίησης των επιπτώσεων που η σύγχρονη γεωργία 

εμφάνισε για το περιβάλλον, και εντάθηκε εξαιτίας των επανειλημμένων 

διατροφικών κρίσεων που σημειώθηκαν στην Ε.Ε. Το περιβαλλοντικό και το κί

νημα των καταναλωτών ενώθηκαν με ένα ξεχωριστό κίνημα κοινωνικής ευαι

σθησίας εναντίον του απάνθρωπου χειρισμού των εκτρεφόμενων ζώων. Τα 

κινήματα αυτά, έπειτα από πολλές ζυμώσεις, κατέληξαν να επικεντρώνουν την 

κριτική τους στις πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη της παραγωγής, ακο

λουθώντας τη θεωρητική συλλογιστική των «αποτυχιών της πολιτικής» (policy 

failures) κατ' αναλογίαν προς τις «αποτυχίες της αγοράς» (market failures). 

Αγνοούν βέβαια το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός και οι ανάγκες για επιβίωση, 

σε συνδυασμό με τις τεχνικές εξελίξεις, οδηγούν αναγκαστικά στην εντατικο

ποίηση, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλους τους τομείς. 

Η τρίτη πηγή αμφισβήτησης εστιάζει στο κόστος της ΚΑΠ (σε συνδυα

σμό και με τη Διεύρυνση). Πολύ περισσότερο που έχει διαπιστωθεί ότι ένα 

σχετικά μικρό μέρος της κοινωνικής δαπάνης καταλήγει στους γεωργούς (ένα 

20-30% κατά τον ΟΟΣΑ - OECD, 1998b, pp. 70-71), διότι αυτή, υποστηρίζοντας 

την ανάπτυξη του τομέα, διαχέεται και προς τις βιομηχανίες των εισροών. 

Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος της αναλώνεται στη διαχείριση της πολιτικής 

και των προϊόντων. Στη συλλογιστική αυτή προστέθηκαν θεωρήσεις που αφο

ρούν τα εισοδήματα των γεωργών σε σχέση με άλλες πιο ευπαθείς ομάδες, 

τις συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος που πολλοί από αυτούς έχουν ανα

πτύξει, τις ανισότητες εντός του γεωργικού τομέα και την επίδραση της ΚΑΠ 

στην όξυνση τους (παραβλέποντας τη μειονεκτική θέση των γεωργών σε σχέ

ση με το σύνολο της κοινωνίας και τις μακροχρόνιες βελτιώσεις που ήταν 

αποτέλεσμα της ΚΑΠ - βλ. Παχάκη, 2000). 

Έτσι, στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου ακούστηκαν αιτιάσεις για 

την «ομηρία της κοινωνίας στο αγροτικό λόμπυ» και για οργανωμένες ομάδες 

είναι λιγότερο σαφή, δεδομένου ότι η Κοινότητα έχει προτιμησιακές συμφωνίες με 
πολλές ομάδες χωρών και για πάρα πολλά προϊόντα, ώστε στην πράξη να διαμορ
φώνονται όροι ανταλλαγών πολύ καλύτεροι από τις διεθνείς τιμές. Ειδικά για τη ζά
χαρη μάλιστα η Κοινότητα υποστηρίζει ότι οι φτωχότερες χώρες διευκολύνονται από 
τις υψηλές τιμές που επικρατούν στο εσωτερικό της (βλ. κεφ. Π. 1.6. Ζάχαρη-Νεότερες 
εξελίξεις). Γενικότερα πάντως, η Κοινότητα έχει αναγνωρίσει «τυχόν δυσμενείς επιπτώ
σεις στις φτωχές γεωργικές χώρες» (κεφ. 2.4.1. τέλος) και έχει υιοθετήσει εδώ και 
πολλά χρόνια δραστικές πολιτικές περιορισμού των πλεονασμάτων της. 
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συμφερόντων που έχουν πολιτική επιρροή και πιέζουν για τη διατήρηση προ

νομίων - αιτιάσεις που ενισχύθηκαν από τις κατά καιρούς δυναμικές κινητο

ποιήσεις των παραγωγών. Και βαθμιαία δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό κλίμα ε

ναντίον των αγροτών και της στήριξης τους μέσω της ΚΑΠ, που προετοίμασε 

και στηρίζει τη ριζική αναδίπλωση της (βλ. «Fall in public confidence in the 

CAP», The E uro baro meter opinion poll, May-June 2001, EC, DG for Agriculture, 

Newsletter, No 38, Oct. 2001. Επίσης Bilal, 1999). 

Άλλωστε η ΚΑΠ είχε ανέκαθεν πολέμιους μεταξύ των πιο «φιλελεύθε

ρων» κρατών της Κοινότητας, όπως η Μεγ. Βρετανία, που υποστήριζαν τις άμε

σες εισοδηματικές ενισχύσεις για κάλυψη των κοινωνικών στόχων της πολιτι

κής, παραβλέποντας ότι η ΚΑΠ δεν είχε στόχους μόνον κοινωνικούς αλλά και 

αναπτυξιακούς. Την εποχή που πρωτοδιαμορφώθηκε, η Ευρώπη ήταν ισχυρά 

ελλειμματική σε τρόφιμα, η δε μικρή χρονική απόσταση από το τέλος του 

πολέμου καθώς και η αστάθεια των διεθνών τιμών σε πολλά βασικά προϊόντα 

συνέβαλλαν ώστε η διατροφική ασφάλεια να είναι πιο σημαντικός στόχος από 

την εξασφάλιση φθηνότερων πηγών εφοδιασμού - ένας στόχος που ποτέ δεν 

ήταν κυρίαρχος στη Μεγ. Βρετανία που αισθανόταν πάντα εξασφαλισμένη χά

ρη στις προνομιακές σχέσεις της με τις χώρες της Κοινοπολιτείας. Και πράγ

ματι, η αρχική ΚΑΠ με την ισχυρή στήριξη στην παραγωγή επέτυχε θεαματικά 

αναπτυξιακά αποτελέσματα και έκανε την Κοινότητα μια από τις μεγάλες 

γεωργικές δυνάμεις με ισχυρή παρουσία στις παγκόσμιες εξαγωγές (Fennel, 

1997, t. 3.7, p. 71). Τώρα το διεθνές ισοζύγιο της Κοινότητας για τα γεωργικά 

προϊόντα είναι σχεδόν ισοσκελισμένο, με μικρή μόνον υπεροχή των εισαγωγών, 

ενώ ταυτόχρονα η Ε.Ε. εισάγει από τις αναπτυσσόμενες χώρες (με όλες τις 

ομάδες των οποίων έχει προτιμησιακές συμφωνίες) περισσότερα γεωργικά 

προϊόντα από όσα εισάγουν όλες μαζί οι χώρες που πρωτοστατούν στις 

διαμαρτυρίες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία). 

Με αυτή την πολιτική η Κοινότητα ανέπτυξε ένα τεχνικά και επιστημο

νικά προηγμένο γεωργικό τομέα, ο οποίος ως προς τη φυσική παραγωγικότητα 

φθάνει ή και ξεπερνά τις χώρες που έχουν ευνοϊκότερες εδαφοκλιματικές 

συνθήκες (π.χ. στην παραγωγή ζάχαρης ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης)3. 

3. Βέβαια η Κοινότητα δεν δέχεται οι αγρότες της να έχουν εισοδήματα πα
ρόμοια με αυτά των φτωχών χωρών ούτε και να καταλυθεί ο θεσμός της οικογε
νειακής εκμετάλλευσης (η οποία στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερο μέγεθος από των 
άλλων εξαγωγικών χωρών). Αυτό όμως συνεπάγεται κάποιο κόστος, που αντιπρο
σωπεύεται από την ΚΑΠ. 
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Εκτός από κλαδική, η ΚΑΠ ήταν και η πρώτη μορφή πολιτικής για την 

περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη, διότι τότε οι αγρότες ήταν πολύ ασθε

νέστεροι και είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα για τις περιφερειακές περιοχές. 

Ακόμη, αποτέλεσε τον πρώτο μηχανισμό διακρατικής αναδιανομής των ωφε

λειών που θα προέκυπταν από την ένωση των οικονομιών4. 

Και σε αυτούς τους ρόλους υπήρξε τόσο σημαντική, ώστε αποτέλεσε 

ισχυρό όπλο για την προσέλκυση και άλλων εταίρων, μεταξύ και των λιγότερο 

ισχυρών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, Φινλανδία) που δεν είχαν να κερδίσουν 

από την έκθεση τους στον ισχυρό ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισμό. 

Αυτές οι γενεσιουργοί αιτίες της ΚΑΠ και τα μακροχρόνια επιτεύγματα 

της τείνουν να λησμονούνται τώρα ενώπιον επιχειρημάτων του τύπου «αποτε

λεσματική κατανομή των πόρων» και «ευημερία του καταναλωτή από τις φθη

νότερες τιμές», που πηγάζουν από θεωρητικά υποδείγματα στατικού χαρακτή

ρα και περιορισμένου αριθμού παραγόντων που λαμβάνονται υπ' όψιν (βλ. 

συνοπτική παρουσίαση του διευρυνόμενου" κύκλου αντεπιχειρημάτων σχετικά 

με το ελεύθερο εμπόριο στο Λαμπροπούλου, 2005, κεφ. 1.2). 

Φυσικά και η ΚΑΠ με την ορμητικότητα της σύντομα ξεπέρασε τους ανα

πτυξιακούς της στόχους και εν μέρει τους κοινωνικούς (πολλοί αγρότες έπα

ψαν να είναι φτωχοί και αδύναμοι, ενώ αναπτύχθηκαν και άλλες περιφερεια

κές και κοινωνικές πολιτικές) και άρχισε να παρουσιάζει παρενέργειες (πλεο

νάσματα, υψηλό κόστος διαχείρισης, περιβαλλοντική επιβάρυνση, ποιότητα 

των προϊόντων, σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα). Αυτές οι παρενέργειες άρχι

σαν να αντιμετωπίζονται με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως από το 1988 

και στη συνέχεια το 1992, με αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό των πλεο

νασμάτων, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα κ.ά. 

Και οι νέες προκλήσεις της διεύρυνσης και παγκοσμιοποίησης γίνεται 

προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με επιλεγμένη αναδιάταξη των πολιτικών και 

όχι με γενικευμένη απαξίωση και κατάργηση της, όπως επιχειρείται από 

ορισμένες πλευρές (π.χ. εκστρατεία στον βρετανικό τύπο με σύνθημα «scrap 

the CAP»). 

Πράγματι, στα πλαίσια του επίσημου και ανεπίσημου κοινωνικο-πολιτι-

κού διαλόγου οι Υπηρεσίες της Κοινότητας με τη συμπαράσταση των εκπρο

σώπων της γεωργίας, αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων, άρχισαν να ανα-

4. Είναι γνωστή η άποψη ότι η ΚΑΠ υπήρξε το αναπτυξιακό αντάλλαγμα που 
επέτυχε η Γαλλία με τον μεγάλο αγροτικό τομέα, απέναντι στη Γερμανία που ανέμενε 
οφέλη από την επέκταση του ισχυρότερου βιομηχανικού τομέα της. 
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συγκροτούν το ιδεολογικό οπλοστάσιο τους, με την προβολή και ανάδειξη της 

έννοιας της πολυλειτουργικότητας και του ευρωπαϊκού μοντέλου γεωργίας 

και της ανάγκης να διατηρηθεί αυτό ακμαίο σε κάθε χώρα, ώστε να εξακο

λουθήσει να επιτελεί τους πολλαπλούς ρόλους του (E.C., 423/1998, Devisch, 

1999, Sturges 1999, p. 9). 

1.2. Πολυλειτουργικότητα - Έννοια, πλαίσιο συζήτησης 

Η πολυλειτουργικότητα είναι μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή των επιχει

ρημάτων για την ιδιαιτερότητα της γεωργίας. Δηλαδή για τον στρατηγικό 

χαρακτήρα της για τις εθνικές οικονομίες, για την αδυναμία της να παράγει 

εισοδήματα συγκρίσιμα με τους λοιπούς τομείς μιας σύγχρονης οικονομίας 

(οπότε φθίνει και οδηγεί στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και τον συνωστισμό 

των πόλεων) και για την ανάγκη να υποστηρίζεται για να διατηρεί ένα μέγε

θος αναγκαίο για τους εθνικούς στόχους και για να εξασφαλίζουν οι λειτουρ

γοί της ένα αποδεκτό επίπεδο εισοδήματος. 

Επειδή αυτό το συλλογιστικό πλαίσιο, που δίνει έμφαση στη δυνατότη

τα άσκησης ανεξάρτητης πολιτικής από κάθε χώρα, δεν είναι πλέον επίκαιρο 

στα πλαίσια των διεθνών διαλόγων, αναπτύσσεται ένα νέο, το οποίο εστιάζει 

στο ότι: «Η γεωργία μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους στις κοινωνίες μας, επι

πρόσθετους της πρωταρχικής λειτουργίας της να παράγει τρόφιμα και υφα

ντικές ίνες, αλλά ενώ υπάρχουν σαφείς αγορές για τα τρόφιμα και τις ίνες, 

οι άλλες λειτουργίες, περιλαμβανομένης της συμβολής στη βιωσιμότητα της 

οικονομίας των αγροτικών περιοχών και της παροχής περιβαλλοντικών ωφε

λειών, μπορεί να αφορούν υπηρεσίες για τις οποίες οι αγορές είναι ατελείς, ή 

δεν υπάρχουν ή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί». Το θέμα της πολυλειτουργικό-

τητας δεν είναι νέο, αλλά η έμφαση που δίνεται στις «λοιπές λειτουργίες της 

γεωργίας έχει αυξήσει τη σημασία του για την άσκηση πολιτικής» (OECD, AGR/ 

CA(98)9, «Multifunctionality: a framework for policy analysis», par. 1.1., p. 4.). 

Η πολυλειτουργικότητα είναι μια γενική έννοια στην οποία μπορούν να 

χωρέσουν πολλές επιμέρους λειτουργίες. Το Υπουργικό Ανακοινωθέν του ΟΟΣΑ 

του 1998 (doc. SG/COM/NEWS(98)22) εντοπίζει τα διάφορα περιβαλλοντικά 

οφέλη και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Σε 

άλλα έγγραφα έχουν αναφερθεί η επισιτιστική ασφάλεια (food security), η 

πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με την άσκηση της γεωργίας, θέματα 

κοινωνικής συνοχής, κ.ά. Οι διαστάσεις (σημασία) της γεωργίας για κάθε χώ

ρα δεν είναι οι ίδιες, γι' αυτό και η πολυλειτουργικότητα δεν έχει σαφές 
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περιεχόμενο. Αυτό είναι ο ένας από τους λόγους που ο συμβολικός όρος «πο-

λυλειτουργικότητα» δεν έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους διεθνείς εταί

ρους (στα πλαίσια της χρόνιας αντιπαράθεσης για την αντιμετώπιση της 

γεωργίας). Αντιτείνεται μάλιστα ότι όλοι οι κλάδοι είναι πολυλειτουργικοί, 

έχουν δηλαδή θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις (δημιουργούν 

απασχόληση, επηρεάζουν το περιβάλλον, προμηθεύουν κρίσιμης σημασίας 

αγαθά, όπως π.χ. η ενέργεια). Εντούτοις, επί της ουσίας, υπάρχει συμφωνία 

για τη σημασία της γεωργίας στον κρίσιμο τομέα της διατροφής, στη δια

χείριση του αγροτικού χώρου και στην απασχόληση και οικονομική βιωσι

μότητα μικρών και απομακρυσμένων κοινοτήτων. Πράγματι, στα πλαίσια της 

GATT '94 (Συμφωνία για τη Γεωργία) έχουν αναγνωριστεί ως θεμιτοί οι προ

βληματισμοί για «μη εμπορικά θέματα που αφορούν τη γεωργία» (non-trade 

concerns of agriculture, ή NTCs): Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι τα «μη εμπο

ρικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τη συνεχή διαδικασία 

αναθεώρησης της γεωργικής πολιτικής» ενώ στο Προοίμιο αναφέρονται ως 

τέτοια «μεταξύ άλλων, η επισιτιστική ασφάλεια, η προστασία του περιβάλ

λοντος» (ΑΙΕ/22, 1998, Norway, ρ. 3, 2, Lankoski, 2000, ρ. 5). 

Η συζήτηση συνεχίζεται στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, ο οποίος περιλαμβάνει 

και χώρες που αμφισβητούν τη χρησιμότητα του όρου. Και εκεί όμως στο 

προαναφερθέν υπουργικό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι: 

«Beyond its primary function of supplying food and fibre, agricultural 

activity can also shape the landscape, provide environmental benefits such as 

land conservation, the sustainable management of renewable natural resources 

and the preservation of biodiversity, and contribute to the viability of many rural 

areas. In many OECD countries because of its multifunctional character, agri

culture plays a particularly important role in the economic life of rural areas». 

Βλέπουμε δηλαδή ότι ο όρος πολυλειτουργικότητα, που χρησιμοποιεί

ται για να χαρακτηρίσει τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις της γεωργίας, 

έγινε έμμεσα αποδεκτός από τον ΟΟΣΑ. Οι θέσεις που εκφράζονται στον 

ΟΟΣΑ είναι σημαντικές, διότι εκεί γίνονται επιστημονικές αντιπαραθέσεις και 

επεξεργασίες για θέματα γενικότερα από τα εξειδικευμένα που απασχολούν 

τον ΠΟΕ. Επίσης ο ΟΟΣΑ είναι ταγμένος στην υπηρεσία της ανάπτυξης, τα 

δε τελευταία χρόνια αναπτύσσει σημαντικούς προβληματισμούς για την ανά

πτυξη των αγροτικών περιοχών ξεχωριστά. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και ο FAO από πλευράς του έχει εισα

γάγει την έννοια του «πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και της 

γης» (multifunctional character of agriculture and land - MFCAL) στα πλαίσια 
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του διαλόγου για την «διατηρήσιμη γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου» (su

stainable agriculture and rural development - SARD), που στοχεύει στο να ανα

δείξει τις πιθανές σχέσεις συνέργειας ή και αντίθεσης μεταξύ της ανάπτυξης 

και της διατηρησιμότητας (sustainable development approach). (FAO, 1999, 

Issue Paper, prepared for the FAO/Netherlands conference «The multifunctional 

character of agriculture and land», Maastricht, Netherlands 12-17 Sept. 1999 -

από Lankoski, 2000, p. 12). 

Ο FAO ξεκαθαρίζει ότι η δική του προσέγγιση είναι ανεξάρτητη από τη 

συζήτηση για το διεθνές εμπόριο, και εξετάζει τις συνέργειες και αντισταθμί

σεις (trade-offs) που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η βιώσιμη αγροτική 

ανάπτυξη στο εσωτερικό μιας χώρας. 

Αντίθετα, στον ΟΟΣΑ ο σχετικός προβληματισμός αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της υποχρέωσης που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη μέσω της GATT 

για μειώσεις τόσο της προστασίας στα σύνορα όσο και της εσωτερικής στή

ριξης. Όπως και για στροφή από τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την αύξηση 

της παραγωγής προς μέτρα που δεν επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. Πολλές 

χώρες προβληματίζονται μήπως η συνεχής μείωση της στήριξης και η προο

δευτική απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου οδηγήσουν σε δραστική συρ

ρίκνωση του τομέα και μείωση όλων των θετικών εξωτερικών επιδράσεων της 

γεωργίας. Ενώ κάποιες άλλες ανησυχούν μήπως οι πρώτες, με το πρόσχημα 

της πολυλειτουργικότητας, προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα δημόσια αγαθά 

μέσω συνεχιζόμενης προστασίας και ενθάρρυνσης της παραγωγής των εμπο

ρεύσιμων (OECD, 2001, Multifunctionality, Towards an Analytical Framework, 

pp. 14-15). 

Βλέπουμε ότι κατά βάσιν ο διάλογος είναι πολιτικός και σε αυτόν επι

στρατεύονται εκατέρωθεν επιχειρήματα που αντλούν τόσο από την οικονομική 

θεωρία, όσο και από την πολιτική πρακτική και τις εμπειρίες κάθε χώρας. 

1.3. Διαφορές στάσης απέναντι στην πολυλειτουργικότητα 

Στα πλαίσια του ΠΟΕ αλλά και του ΟΟΣΑ γίνονται αισθητές ομαδοποιή

σεις χωρών σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στην πολυλειτουργικότητα και 

ιδίως στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων. Μεταξύ των 

ανεπτυγμένων χωρών οι διαφορές φαίνεται να σχετίζονται βασικά με τις προβλε

πόμενες απώλειες ή οφέλη από τη σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου. 

Οι υποστηρικτές της συλλογιστικής των «μη εμπορικών ενδιαφερόντων» 

(NTC) αναγνωρίζουν το ενδιαφέρον για τη διατροφική ασφάλεια (κυρίως για 
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τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες), τα περιβαλλοντικά θέματα (με μεγαλύτερη 

έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις), τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, 

και την ασφάλεια των τροφίμων (που έχει εισαχθεί στις συζητήσεις μεταγενέ

στερα, μετά τις διατροφικές κρίσεις στην Ευρώπη και τη διαμάχη για τους 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς). Υποστηρίζουν όμως ότι αυτά απο

τελούν ξεχωριστές επιδιώξεις και τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την 

απελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένες 

και στοχευμένες πολιτικές που δεν θα επηρεάζουν (ενθαρρύνουν) την παρα

γωγή και το εμπόριο των εμπορεύσιμων προϊόντων (specific, targeted, de

coupled policies). Τη θέση αυτή λαμβάνουν κυρίως οι εξαγωγικά προσανα

τολισμένες χώρες, όπως η Ομάδα CAIRNS5 και οι ΗΠΑ. Οι χώρες αυτές 

έχουν γενικά χαμηλό βαθμό στήριξης προς τη γεωργία τους και αγωνίζονται 

δυναμικά για βελτιωμένη πρόσβαση στις ξένες αγορές, πλήρη κατάργηση των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων και ελαττωμένη εσωτερική στήριξη (Lankoski and 

Miettinen, 2000, ρ.15). 

Οι χώρες που προβάλλουν τη συλλογιστική της πολυλειτουργικότητας, 

αντίθετα, επιχειρηματολογούν ότι η περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου 

μειώνει τη δυνατότητα τους να διατηρήσουν τις μη εμπορικές λειτουργίες της 

γεωργίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι αυτές είναι «συνδεδεμένες» με αυ

τήν (Moutsatsos, 1999). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει μερικές χώρες με οριακές 

συνθήκες γεωργίας, υψηλό κόστος και υψηλό βαθμό στήριξης, όπως η Νορ

βηγία και η Ελβετία- χώρες ισχυρά ελλειμματικές σε τρόφιμα, όπως η Ιαπω

νία, που δεν επιθυμεί να γίνει περισσότερο ελλειμματική- και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση που περιλαμβάνει τόσο εξαγωγικές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιρ

λανδία, Ολλανδία, Ισπανία) όσο και εισαγωγικές (Αυστρία, Φινλανδία, Γερμα

νία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμ. Βασίλειο), είναι όμως ταγμέ

νη στη διατήρηση αυτοδύναμης γεωργικής πολιτικής. Στην ομάδα των χωρών 

που εμφανίστηκαν στο Σιάτλ και ως «φίλοι της πολυλειτουργικότητας» ανή

κουν ακόμη η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Νότιος Κορέα6. 

5. Η Ομάδα CAIRNS περιλαμβάνει 18 χώρες από τις ανεπτυγμένες που είναι ση
μαντικοί εξαγωγείς όσο και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Μεταξύ αυτών οι: Αργεντινή, 
Αυστραλία, Βραζιλία, Ινδονησία, Καναδάς, Κολομβία, Μαλαισία, Μπαλί, Νέα Ζηλανδία, 
Νησιά Φίτζι, Νότιος Αφρική, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Χιλή. 

6. Στην 5η σύνοδο του ΠΟΕ στο Κανκούν του Μεξικού (Σεπτ. 2003) Νοτιο-
κορεάτης πρώην βουλευτής και ηγέτης ομοσπονδίας αγροτών αυτοκτόνησε μπροστά 
στον χώρο της Συνόδου διακηρύσσοντας ότι ο «ο ΠΟΕ σκοτώνει τους αγρότες». Χι
λιάδες άλλοι αγρότες διαδηλώνουν επίσης, διακηρύσσοντας ότι κάθε χώρα έχει το 
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Τα σχετικά θέματα συζητούνται εντός της Επιτροπής για τη Γεωργία 

του ΠΟΕ με τη διαδικασία «Ανταλλαγής Αναλύσεων και Πληροφοριών» (Analy

sis and Information Exchange ή AIE process). Για την πρώτη ομάδα, ιδίως για 

την Ομάδα CAIRNS και τις ΗΠΑ, τα μέτρα που προβλέπονται στο «πράσινο 

κουτί» (Παράρτημα 2) της Συμφωνίας για τη Γεωργία αποτελούν αποτελεσμα

τικά και επαρκή μέσα για την επιδίωξη των μη εμπορικών στόχων. Μάλιστα οι 

ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η εφαρμογή αυτών των πολιτικών δεν έχει εξαντληθεί 

από όλες τις χώρες και αν δεν υπάρξουν μελέτες και συμπεράσματα από την 

εφαρμογή τους δεν μπορεί να συζητηθεί διεύρυνση του πράσινου κουτιού (ΑΙΕ/34, 

1998, USA). Οι δε χώρες CAIRNS είναι ιδιαίτερα καχύποπτες απέναντι στην 

συλλογιστική της πολυλειτουργικότητας, διότι την βλέπουν ως πρόσχημα για 

συνέχιση της προστασίας που θα τους στερήσει «ευκαιρίες για εμπόριο». 

Η άλλη ομάδα, αντίθετα, τονίζει ότι το πράσινο κουτί δεν είναι επαρ

κές· ότι μερικές από τις μη εμπορικές λειτουργίες της γεωργίας είναι συνδε

δεμένες με την παραγωγή (coupled)1 και ότι το πράσινο κουτί θα πρέπει να 

διευρυνθεί με μερικές ενισχύσεις «συνδεδεμένες» για να μπορέσει να διατη

ρηθεί η γεωργία και σε περιοχές οριακές από άποψη συνθηκών και κόστους. 

Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ευελιξία 

στη διαμόρφωση της εσωτερικής πολιτικής. Η συλλογιστική της πολυλει-

τουργικότητας, άλλωστε, συνδέεται κυρίως με τη δυνατότητα σχεδιασμού 

εσωτερικών υποστηρικτικών πολιτικών, διότι και αυτές υπόκεινται σε δεσμεύ

σεις μείωσης7. 

δικαίωμα να προστατεύει την προσφορά τροφίμων στην επικράτεια της και ότι οι 
αγρότες δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών της Δύ
σης. Ενώ άλλοι, αντίθετα, διαδηλώνουν ισχυριζόμενοι ότι οι επιδοτήσεις που προσφέ
ρουν οι κυβερνήσεις των πλουσίων χωρών στους αγρότες τους δεν επιτρέπουν στους 
φτωχούς αγρότες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής να είναι ανταγωνιστικοί 
(ΕΛΕΥΘΕΡΟπΠΙΑ, 12-9-2003). 

7. Εδώ μπορεί να αναφερθεί η αρχή των «φώτων της τροχαίας» που χρησιμο
ποιήθηκε στη Συμφωνία για τη Γεωργία (GATT 1994) για την ταξινόμηση των εσωτερι
κών πολιτικών στήριξης, ανάλογα με τη σημασία τους για το διεθνές εμπόριο: 

Πολιτικές που επηρεάζουν σημαντικά το διεθνές εμπόριο και οφείλουν να στα
ματήσουν αμέσως περιελήφθησαν στο «κόκκινο κουτί». Καμιά από τις υπάρχουσες πο
λιτικές πάντως δεν απαγορεύτηκε ή προγραμματίστηκε να καταργηθεί στα πλαίσια της 
Συμφωνίας. 

Στο «πορτοκαλί ή κεχριμπαρένιο κουτί» (amber box) περιελήφθησαν πολιτικές 
που χρειάζονται περιορισμό ή μείωση διαχρονικά, όπως η στήριξη των τιμών αγοράς, 

27 



Μέσω της επιχειρηματολογίας της πολυλειτουργικότητας είναι υπό 

διαπραγμάτευση και ο ρυθμός αφοπλισμού, δηλαδή της περαιτέρω μείωσης 

των πολιτικών του πορτοκαλί και του μπλε κουτιού, δεδομένου ότι έχει συμ

φωνηθεί ήδη ο «μακροχρόνιος σκοπός ουσιαστικών προοδευτικών μειώσεων 

της στήριξης και προστασίας, που θα καταλήξουν σε θεμελιώδη μεταρρύθμι

ση» (Chapeau to article 20 of the Agreement on Agriculture - AIE / 28, 1998, 

New Zealand, p. 4. sub. 4). 

Η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα μη εμπορικά ενδιαφέ

ροντα, ως εξωτερικότητες της γεωργίας, είναι συνδεδεμένες με αυτήν ή μπο

ρούν να ξεχωριστούν και να επιδιωχθούν με ανεξάρτητες πολιτικές (Meister, 

2001)· με ποιες πολιτικές είναι οικονομικότερο να επιδιωχθούν (cost-effecti

veness ή cost-benefit analysis8)- και, ποιες πολιτικές έχουν λιγότερες ή καθό-

οι άμεσες πληρωμές που συνδέονται με την ποσότητα της παραγωγής, οι επιδοτήσεις 
των εισροών. Αυτές οι πολιτικές ποσοτικοποιούνται σε ένα δείκτη «συνολικού μέτρου 
στήριξης» (Aggregate Measurement of Support, AMS) που υπόκειται σε υποχρέωση 
βαθμιαίας μείωσης (κατά 20% στο διάστημα 1995-2000 σε σχέση με την περίοδο 
βάσης 1986-1988) (Lankoski, ρ. 10). 

Αντίθετα, στο «πράσινο κουτί» (Annex 2, AIE/ 34 USA, ρ.1) περιελήφθησαν πολιτι
κές που θεωρούνται καθόλου ή ελάχιστα στρεβλωτικές του εμπορίου, δεν συμμετέχουν 
στον υπολογισμό του συνολικού μέτρου στήριξης και έτσι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
μείωσης. Ως τέτοιες αναφέρονται: η εγχώρια επισιτιστική βοήθεια, τα περιβαλλοντικά 
προγράμματα, οι αποσυνδεδεμένες από την ποσότητα της παραγωγής εισοδηματικές ενι
σχύσεις, οι τοπικές ή περιφερειακές ενισχύσεις, τα προγράμματα ασφάλισης εισοδή
ματος ή εξασφάλισης κατώτατου εισοδήματος (income insurance and income safety nets) 
η ενίσχυση επενδύσεων, τα προγράμματα δημόσιας αποθεματοποίησης για λόγους επισι
τιστικής ασφάλειας. Προβλέπεται δηλαδή το είδος των μέτρων που γίνονται αποδεκτά για 
την επιδίωξη των συγκεκριμένων μη εμπορικών στόχων που έχουν αναγνωρισθεί από τη 
σύμβαση. Και πάλι κατά την εφαρμογή τους δεν πρέπει να δίνονται ενισχύσεις μεγαλύτερες 
από το κόστος των συγκεκριμένων στόχων ή την απώλεια εισοδήματος που προκαλούν, 
ώστε να μην αποτελούν ενθαρρύνσεις της παραγωγής (no over-compensation). 

Ως ενδιάμεση κατηγορία, για να καταστεί δυνατή η επίτευξη της συμφωνίας, δη
μιουργήθηκε το «μπλε κουτί» (blue box) για τις εισοδηματικές ενισχύσεις ή αντισταθμί
σεις που προβλέπονται από προγράμματα περιορισμού της παραγωγής (E.U. compen
sation payments, U.S. deficiency payments). Δεν συμμετέχουν ούτε αυτές στον υπολο
γισμό του «συνολικού μέτρου στήριξης». Γι' αυτό είναι οι πρώτες που υπόκεινται σε 
πίεση για περιορισμό ή κατάργηση στις προσεχείς διαπραγματεύσεις (Lankoski, ρ. 10). 

8. Οι χώρες CAIRNS, όταν πρόκειται να αξιολογηθούν τα οφέλη και τα κόστη 
συγκεκριμένων εσωτερικών πολιτικών στήριξης, θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνονται 
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λου επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο ώστε να είναι συμβατές με τη συμ

φωνία9. 

Φυσικά, τα ερωτήματα αυτά επιδέχονται πολλές διαφορετικές απαντή

σεις. Για κάθε εξωτερικότητα και για κάθε μορφή της οι απαντήσεις δεν είναι 

ποτέ μονοσήμαντες. Σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα υπάρχουν πάντα 

πολλές εναλλακτικές δυνατότητες (βλ. OECD, 2003, Multifunctionality. The Po

licy Implications). Δεν γίνεται όμως πολλή συζήτηση για την εφικτότητα και το 

κόστος εφαρμογής των εξειδικευμένων πολιτικών σε σχέση με την αποτελε

σματικότητα τους (π.χ. για τη δημιουργία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης 

στις αγροτικές περιοχές). Εκείνο δε που δεν συζητείται σχεδόν καθόλου, αν 

και τίθεται από ορισμένες χώρες, είναι οι μακροχρόνιες συνέπειες για μια χώ

ρα της δραστικής συρρίκνωσης της γεωργίας, που θα μπορούσε να προκα

λέσει η πλήρης απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. 

1.4. Η συζήτηση για τους τρεις μη εμπορικούς σκοπούς που είναι γενικά 

αποδεκτοί 

7.4.7. Η διατροφική ασφάλεια 

Υποστηρίζεται σθεναρά από πολλές χώρες ότι η εθνική παραγωγή εί

ναι ο βασικός από τους τρεις πυλώνες που στηρίζουν την επισιτιστική ασφά-

υπ' όψιν και τα κόστη στις άλλες χώρες από τον ενδεχόμενο περιορισμό ευκαιριών 
εμπορίου (spill-over effects). Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ΗΠΑ (ΑΙΕ/34, 1998, 
USA, par. 7). 

9. Όλες οι χώρες έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στον ΠΟΕ τα μέτρα του πρά
σινου κουτιού που λαμβάνουν (AIE/34 USA, ρ. 2, subscript 3). Γίνεται αποδεκτό ότι κάθε 
χώρα μπορεί να προσδιορίζει η ίδια τα μη εμπορικά ενδιαφέροντα που είναι σημαντικά 
γι' αυτήν, πρέπει όμως να εντοπίσει τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η ως τώρα 
μείωση της ενίσχυσης και της προστασίας σε αυτά και να λάβει μέτρα που είναι ειδικά 
ως προς τους σκοπούς και τις περιοχές και στοχευμένα ως προς τα επιδιωκόμενα απο
τελέσματα. Με βάση τις αναγγελίες των χωρών για μέτρα του πράσινου κουτιού, μεταξύ 
των NTC's έχουν εμφανιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές ενισχύσεις για αγροτικές κοι
νότητες και για ιδιαίτερα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία τους (rural amenities), για στόχους 
βιοποικιλότητας, για περιβαλλοντικές υπηρεσίες, κ.ά. (ΑΙΕ/34, 1998, USA, ρ. 1. par. 4). Πα
ραδείγματα μέτρων που έχουν αναγγελθεί το έτος 1995 και 1996 είναι: υπηρεσίες υπο
δομής, όπως έρευνα και ανάπτυξη, αποσυνδεδεμένες εισοδηματικές ενισχύσεις, από
συρση γης και παραγωγών, ενίσχυση επενδύσεων, περιβαλλοντικά προγράμματα, προ
γράμματα τοπικής βοήθειας, δημόσια αποθεματοποίηση, έλεγχος ασθενειών. 
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λεία κάθε χώρας (μαζί με το αξιόπιστο και βασισμένο σε κανόνες διεθνές 
εμπόριο και τη δημόσια διαχείριση αποθεμάτων ασφαλείας) (Ohga, 1999). Και 
αυτό, όχι μόνο για χώρες με χρόνια συναλλαγματικά προβλήματα, διαρθρω
τικά ελλειμματικές σε τρόφιμα, με ειδικές διατροφικές συνήθειες, όπως είναι 
πολλές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (για τις οποίες έχει σημασία και 
η μόνιμη επισιτιστική βοήθεια), αλλά για όλες τις χώρες, και ιδίως εκείνες που 
αντιμετωπίζουν ειδικές συνθήκες. Έτσι η Νορβηγία και η Φινλανδία έχουν 
επισημάνει τις ακραίες κλιματικές συνθήκες, το πολύ μικρό ποσοστό καλλιερ
γήσιμης γης, τη μεγάλη διασπορά και χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού τους, 
που καθιστούν απαραίτητη τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας όχι μό
νο σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Άλλες χώρες και μάλιστα η Ιαπωνία 
που είναι εξαιρετικά πολυπρόσωπη και υψηλά ελλειμματική (βαθμός αυτοπρο-
μηθείας 50% στα τρόφιμα) θεωρούν απαραίτητη τη διατήρηση ενός ικανού 
βαθμού αυτοπρομηθείας για λόγους εθνικής αυτοδυναμίας (self-reliance). Η 
Ιαπωνία έχει επισημάνει ότι αντιμετωπίζει ολιγοπωλιακές συνθήκες στη διεθνή 
αγορά για προϊόντα που εισάγει σε μεγάλες ποσότητες, όπως τη σόγια. Έχει 
μάλιστα δυσάρεστες εμπειρίες από επανειλημμένες απαγορεύσεις εξαγωγών 
σε χρονιές ελαττωμένης παραγωγής, για προστασία της εσωτερικής κατανά
λωσης των εξαγωγικών χωρών (Ohga, 1999). Όπως επίσης και από την περιο
ρισμένη δυνατότητα επιλογής της ποιότητας του εισαγόμενου προϊόντος (υπο
χρεωτική αποδοχή του γενετικά τροποποιημένου). 

Στις ανεπτυγμένες χώρες και μάλιστα στην Ε.Ε. η επισιτιστική ασφά
λεια παίρνει μια νέα μορφή, αυτήν της «ασφάλειας των τροφίμων» και της «δυ
νατότητας επιλογών». Ο όρος προστέθηκε βαθμιαία στα παραδείγματα των 
μη εμπορικών στόχων, υπονοώντας αρχικά τις συνθήκες παραγωγής και δια
κίνησης των προϊόντων τρίτων χωρών στις οποίες δεν επικρατούν τα υγειο
νομικά πρότυπα της Κοινότητας. Αργότερα όμως επεκτάθηκε στο να υπονοεί 
προϊόντα ανεπτυγμένων χωρών που ενδεχομένως εγκυμονούν άγνωστους προς 
το παρόν κινδύνους (μεταλλαγμένα). Η διατήρηση ικανού βαθμού αυτοδυ
ναμίας με εγχώρια παραγωγή, σε συνδυασμό με την απαίτηση για λεπτομερή 
σήμανση και ανιχνευσιμότητα των διακινούμενων προϊόντων, εξασφαλίζει με
γαλύτερο βαθμό ευελιξίας και επιλογών. 

Στα πλαίσια των ίδιων προβληματισμών έχει επισημανθεί ο αυξημένος 
κίνδυνος διάδοσης ασθενειών και μολύνσεων στα παραγωγικά συστήματα και 
στους καταναλωτές από τις αυξημένες διεθνείς ανταλλαγές, και αντίστοιχα η 
δυνατότητα απομόνωσης και εύκολων προσαρμογών σε ένα πλήρως αποκεν-
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τρωμένο διεθνές παραγωγικό σύστημα10. Είναι φανερό ότι η συγκέντρωση 

της παραγωγής σε λιγότερα μεγάλα συστήματα και ο παροπλισμός ή η απο

διάρθρωση των τοπικών συστημάτων μειώνει την ευελιξία του συνολικού συ

στήματος και αυξάνει την ευαισθησία του σε μεγάλες διαταραχές. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω συλλογιστικής, η διατροφική ασφάλεια συν

δέεται αν όχι με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων οπωσδήποτε όμως 

με τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και ευελιξίας (Burrell, 2001, 

par. 79, p. 18). Η οποία, με τη σειρά της, προϋποθέτει τη διατήρηση των πό

ρων σε καλή κατάσταση και ετοιμότητα, και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας, 

που συνδέεται με ένα επαρκές, ειδικευμένο και ενεργό ανθρώπινο δυναμικό. 

Η Νορβηγία (Norwegian Ministry of Agriculture, 1999) έχει επισημάνει πολύ 

ορθά ότι η παραγωγική ικανότητα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μακροχρόνιας 

και δαπανηρής διαδικασίας που έχει συντελεστεί σε όλες τις χώρες δια μέσου 

των αιώνων (αλλά και με τις μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών) 

και που η αποδιάρθρωση της υπό την πίεση του διεθνούς εμπορίου θα είχε 

μη αντιστρέψιμα αποτελέσματα. Η συρρίκνωση και, μακροχρονίως, η περιθω

ριοποίηση της τοπικής γεωργίας, η απαξίωση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, 

η απώλεια της τεχνογνωσίας και του βιολογικού κεφαλαίου των τοπικών ποι

κιλιών θα καθιστούσε τη χώρα πλήρως εξαρτημένη σε αυτόν τον νευραλγικό 

τομέα και με περιορισμένο το φάσμα των επιλογών της. Θα έχανε έτσι την 

«κυριαρχία» της στο θέμα της διατροφής1 1. 

Αλλά και από αναλύσεις σε επίπεδο FAO προκύπτει ότι η καλύτερη 

πολιτική για την αντιμετώπιση παντός είδους κρίσεων, οικολογικών, οικονομι

κών ή πολιτικών, είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής, με παραγω

γή σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και με ένα ευρύ σύνολο εξαγω-

10. Εδώ είναι σκόπιμο να επισημανθεί σαν καίριο παράδειγμα η αποφυγή όλων 
των διατροφικών κρίσεων που συντάραξαν πρόσφατα την Ε.Ε. από την ελληνική αγο
ρά (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, διοξίνες, αφθώδης πυρετός) χάρις στο σχετικά απο
μονωμένο, ολοκληρωμένο, παραδοσιακό παραγωγικό μας σύστημα που έδειξε όλη την 
απαιτούμενη ευελιξία και απορρόφησε τις απότομες μετατοπίσεις της ζήτησης. 

11. Η απώλεια της αυτοδυναμίας στον τομέα της διατροφής δεν είναι πολύ επί
καιρο να συζητείται ως πρόβλημα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ, αντίθετα, η 
επιδίωξη μεγαλύτερης αυτοδυναμίας στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της 
άμυνας, δεν αμφισβητείται. Όμως η ανάγκη διατήρησης της «κυριαρχίας επί της 
διατροφής» (food sovereignty) υπάρχει στη βάση της συλλογιστικής πολλών χωρών που 
δεν αναμένουν να ευνοηθούν από την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου. 
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γικών χωρών που μπορούν να υποκαταστήσουν η μια την άλλη (Norwegian 

Ministry of Agriculture, 1999, «Food security» p. 11). Αυτήν ακριβώς την αρχή 

εξυπηρετούσε μέχρι τώρα το διεθνές σύστημα, που δεχόταν τις πολιτικές στή

ριξης της εθνικής γεωργίας12. 

Η σύνδεση της διατροφικής ασφάλειας με την εγχώρια παραγωγή γί

νεται προσπάθεια να συνδεθεί και με τη διεθνή νομοθεσία για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, συγκεκριμένα με το «Δικαίωμα στην τροφή». Η προσέγγιση αυτή, 

δηλαδή από την άποψη του «δικαιώματος» στη διατροφική ασφάλεια, που κα

θιστά υποχρεωτική για τα κράτη τη φροντίδα για εξασφάλιση της, θεμελιώνει 

την υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα κάθε κράτους να λαμβάνει μέτρα πρό

ληψης πιθανών απειλών από κρίσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μάλιστα η 

συζήτηση προβλέπει την άσκηση πολιτικής σε περιοχές «υψηλού αλλά και χα

μηλού δυναμικού, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλος και αξιόπιστος εφοδια

σμός σε επίπεδο νοικοκυριού, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο». Η αναμόρ

φωση των αγροτικών πολιτικών, που συζητείται στα πλαίσια του ΠΟΕ, θα μπο

ρούσε να καταλήξει σε συρρίκνωση της παραγωγής σε πολλές περιοχές και 

έτσι να θέσει σε κίνδυνο τη διατροφική ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο13. 

12. Μάλιστα είναι με πρωτοβουλία και υποστήριξη των ΗΠΑ που η γεωργία 
εξαιρέθηκε από τις συζητήσεις για τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) 
το 1947 (Potter, 1998). 

13. Οι χώρες που έχουν επιχειρηματολογήσει σε αυτή τη βάση (Νορβηγία, Φιν
λανδία) τεκμηριώνουν τη θέση τους και με τα εξής (Norwegian Ministry of Agriculture: «Food 
security and the role of domestic production» paper for WTO - AIE, 1999, preliminary draft): 

Στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υιοθετήθηκε 
από τα Ηνωμένα Έθνη το 1948, στο άρθρο 25-1 μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
«Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-
being of himself and of his family, including food, clothing, housing and 
medical care». 
Η Σύνοδος Κορυφής για τη Διατροφή του 1996 ετόνισε ότι η πρόσβαση σε 
επαρκή και κατάλληλη τροφή είναι ανθρώπινο δικαίωμα για τον καθένα. Ο 
στόχος 7.4. του Προγράμματος Δράσης που υιοθετήθηκε επιτάσσει: 
«To clarify the content of the right to adequate food... and to give particular 
attention to implementation and full and progressive realization of this right as 
a means of achieving food security for all...» 
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πιο πάνω στόχου 7.4. έλαβε χώρα 
διεθνής διάσκεψη για το δικαίωμα στη διατροφή τον Δεκέμβριο του 1997 στη 
Ρώμη, υπό την αιγίδα του Ανωτάτου Επιτρόπου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στα Συμπεράσματα αναφέρεται: 
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Ο αντίλογος σε αυτή την επιχειρηματολογία περιλαμβάνει απόψεις όπως: 

Η δυνατότητα του εμπορίου να εφοδιάζει όλες, ακόμη και τις διαρ

θρωτικά ελλειμματικές χώρες, με το ελάχιστο κόστος. 

Η δυνατότητα διαχείρισης αποθεμάτων ασφαλείας για έκτακτες κατα

στάσεις. 

Η δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τις ευπαθείς ομάδες. 

Η αντιμετώπιση επιδημιών με τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονο-

μικής προστασίας (τα οποία όμως τίθενται σε τόσο αυστηρή πειθαρχία 

μέσω της αντίστοιχης συμφωνίας του ΠΟΕ - SPS Agreement - ώστε 

είναι σχεδόν αδύνατον να εφαρμοσθεί προληπτική παρά μόνο κατα

σταλτική πολιτική, βλ. Henson, 1999). 

Οι τράπεζες γενετικού υλικού για τη διατήρηση επιθυμητών ποικιλιών. 

Σε γενικότερο επίπεδο προβάλλονται τα επιχειρήματα: 

του συμφέροντος του καταναλωτή από τις φθηνότερες τιμές (χωρίς 

βέβαια να συζητούνται τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα της ανακα

τανομής της παραγωγής, σε μια εποχή που είναι πρακτικά αδύνατον 

να διατηρηθεί η πλήρης απασχόληση). 

της αποτελεσματικότερης κατανομής των πόρων στο παγκόσμιο σύ

στημα και του κέρδους από αυτήν (χωρίς όμως να συνιστάται σύ-

«Α human rights approach to food and nutrition is fundamentally different from 
basic-needs oriented approaches to development. It introduces a normative 
basis which is obligatory and thus requires a legislative response at the State 
level. This contrasts with the optional nature of recommendations and norms 
enunciated by such international conferences as the 1996 World Food Summit 
and the 1995 World Summit for Social Development». 
Σε μια μεταγενέστερη διάσκεψη για τα ίδια θέματα υπό την αιγίδα του Ανω
τάτου Επιτρόπου, τον Νοέμβριο 1998, αποφασίστηκε ότι σε όλα τα Κράτη θα 
πρέπει να συστηθεί να αναπτύξουν στρατηγικές για την υλοποίηση και εξασφά
λιση του δικαιώματος στην τροφή σε εθνικό επίπεδο. 
Εξάλλου, η Υποχρέωση 3 της Διακήρυξης της Ρώμης (της Διάσκεψης Κορυ
φής για την τροφή του 1996) τονίζει τη σημασία της παραγωγής τροφίμων 
ακόμη και σε περιοχές χαμηλού δυναμικού και δηλώνει: 
«We will pursue participatory and sustainable food, agriculture, fisheries, 
forestry and rural development policies and practices in high and low potential 
areas, which are essential to adequate and reliable food supplies at the hou
sehold, national, regional and global level, and combat pests, drought and de
sertification, considering the multifunctional character of agriculture». 
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στημα αποζημίωσης αυτών που πλήττονται ή αναδιανομής του πα

γκόσμιου κέρδους, όπως υπάρχει σε κάποιο βαθμό στα πλαίσια των 

κρατών ή των πολιτικο-οικονομικών ενοτήτων όπως η Ε.Ε.). 

Στα πλαίσια αυτά τίθεται και το θέμα του αν η διατήρηση της εθνικής 

γεωργίας είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να επιτυγχάνεται η επισιτιστική 

ασφάλεια. Το οποίο, βέβαια, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να απαντηθεί, 

ιδίως αν ληφθεί υπ' όψιν ότι με το κόστος αυτό επιτυγχάνονται οι πολλαπλές 

λειτουργίες της γεωργίας και όχι μόνο μια μεμονωμένη. Και πολύ περισσότε

ρο, αν ληφθούν υπ' όψιν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα είχε η περι

θωριοποίηση της εθνικής γεωργίας, δηλαδή η απώλεια της ετοιμότητας, των 

επιλογών και της αυτοδυναμίας σε αυτό τον κρίσιμο τομέα. 

1.4.2. Η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών 

Η συζήτηση επικεντρώνεται στο πόσο σημαντική είναι πια η γεωργική 

απασχόληση για τις αγροτικές περιοχές, ποιες άλλες δραστηριότητες μπο

ρούν να είναι βιώσιμες σε τέτοιες περιοχές και με ποιο κόστος μπορεί να επι

τευχθεί διεύρυνση της παραγωγικής τους βάσης (βλ. προβληματισμό για την 

«ανάπτυξη της υπαίθρου» στις σχετικές δημοσιεύσεις του ΟΟΣΑ). 

Σε άλλο επίπεδο συζητείται το αν η γεωργική απασχόληση είναι «συν

δεδεμένη» με την παραγωγή εμπορεύσιμων ή μπορεί να συνδεθεί με την πα

ραγωγή μη εμπορεύσιμων/δημόσιων αγαθών. Επίσης, το αν τα δημόσια αγα

θά της γεωργίας (ιδίως τα περιβαλλοντικά) θα μπορούσαν να παράγονται και 

από μη γεωργούς και με ποιο κόστος. 

Αντίθετα, δεν αμφισβητείται ότι οι αγροτικές περιοχές, με τα ιδιαίτερα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, αποτελούν 

κοιτίδες αξιών, τις οποίες οι σύγχρονες κοινωνίες εκτιμούν όλο και περισσό

τερο διότι τείνουν να γίνουν δυσεύρετες. Μάλιστα για τις περισσότερες χώ

ρες η διατήρηση του πληθυσμού σε όλη την έκταση του εθνικού χώρου απο

τελεί ιδιαίτερο στόχο πολιτικής για λόγους εθνικής ασφάλειας ή πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ενώ και για εκείνες που δεν αποτελεί τέτοιον στόχο (π.χ. Αυ

στραλία), η διατήρηση εύρωστων και ανταγωνιστικών κοινοτήτων στον αγρο

τικό χώρο αποτελεί αναμφισβήτητη επιδίωξη. 

Το πόσο σημαντική είναι η γεωργική απασχόληση για τις αγροτι

κές περιοχές συναρτάται (αντίστροφα) με το πόσο ανεπτυγμένη είναι μια 

χώρα. Σε όλες τις χώρες όμως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τις λεγόμε-
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νες «κυρίως αγροτικές περιφέρειες» (predominanlty rural regions κατά τον 

ΟΟΣΑ)14. 

Για τις περιοχές αυτές, και ιδίως τις «απομακρυσμένες», έχει γίνει απο

δεκτό ότι η δημιουργία εναλλακτικών απασχολήσεων και η ενσωμάτωση σε 

αυτές του σημερινού γεωργικού πληθυσμού με τη συγκεκριμένη ηλικιακή και 

μορφωτική διάρθρωση είναι πολύ δύσκολη (Rabinowitz, 2002). Σε αυτές τις 

περιοχές, η γεωργική απασχόληση αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής 

απασχόλησης και επομένως της βιωσιμότητας των σχετικών κοινοτήτων (E.C. 

423/1998, par. 10, ρ. 4). Πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπ' όψιν οι συνδεόμε

νες με τη γεωργική παραγωγή δραστηριότητες (upward and downward lin

kages), πολλές από τις οποίες εδρεύουν επίσης στις αγροτικές περιοχές. Σε 

χώρες όπου έχουν γίνει σχετικές έρευνες καταδεικνύεται αυτή η σπουδαιό

τητα (OECD 1998, Agricultural Policy Reform and the Rural Economy in OECD 

Countries, Annex, pp. 102-103, Annex, table 7). Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα 

γεωργικά νοικοκυριά με την αλληλεγγύη που παρουσιάζουν μεταξύ των μελών 

τους αποτελούν δεξαμενές κοινωνικής συνοχής, που απορροφούν πολλούς κρα

δασμούς της αναδιάρθρωσης και εμποδίζουν τα προβλήματα υποαπασχόλησης 

να γίνουν εκρηκτικά και να επιδεινώσουν αυτά των αστικών περιοχών (OECD 

1998). Τέλος, η σημασία της γεωργικής απασχόλησης πρέπει να εκτιμηθεί σε 

συνάρτηση και με τη συνολική ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και τα προβλή

ματα αναδιάρθρωσης που παρουσιάζει (βλ. και Αθανασίου, 2005). 

Ακόμη, έχει επισημανθεί ότι η σταθερότητα στη γεωργική απασχόληση 

των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα, 

προλαμβάνοντας μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. 

Είναι φανερό ότι η γεωργική απασχόληση συνδέεται με τη γεωργική 

παραγωγή και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την παραγωγή δημόσιων αγα

θών (π.χ. τοπίου) παρά μόνον οριακά και συμπληρωματικά. Άλλωστε τίθεται 

και το θέμα της κοινωνικής καταξίωσης. Όπως επισημαίνει η Νορβηγία, οι 

γεωργοί αντλούν υπερηφάνεια και κοινωνικό κύρος από την επίγνωση ότι πα

ράγουν υψίστης σπουδαιότητας αγαθά - τα τρόφιμα. Δεν πρόκειται να έχουν 

την ίδια αυτοεκτίμηση αν αισθάνονται ότι απλώς συντηρούνται ώσπου να 

14. Βλ. OECD, 1994, «Creating rural indicators for shaping territorial policy», p. 48, 
4.11, όπου ως κυρίως αγροτικές περιφέρειες ορίζονται εκείνες όπου πάνω από το 50% 
του πληθυσμού ζουν σε αγροτικές κοινότητες, δηλαδή σε κοινότητες με πυκνότητα 
πληθυσμού κάτω από 150 κατ./τ.χμ. Στην Ελλάδα, 41 από τους 52 νομούς εμπίπτουν 
σε αυτόν τον ορισμό. Βλ. επίσης, Terluin and Post (eds) 2000 και Terluin, 2001. 
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αποσυρθούν βαθμιαία ή ότι αποζημιώνονται για να βελτιώσουν κάποιες εξωτε-

ρικότητες, ενώ η κύρια παραγωγή θα θεωρείται καταδικασμένη. Από τέτοια 

ψυχολογική θέση είναι αδύνατον να αναπτυχθεί δημιουργικότητα και αντα

γωνιστικότητα. 

Αν όμως η τοπική/εθνική κοινωνία δείξει ότι επιθυμεί τη διατήρηση της 

τοπικής παραγωγής και την στηρίξει, και ταυτόχρονα δείξει ότι εκτιμά πράγ

ματι τα δημόσια αγαθά που συμπαράγονται, και δημιουργήσει δομές που να 

αποδίδουν συμπληρωματικά εισοδήματα στους γεωργούς, τότε θα μπορέσει 

να αμβλυνθεί το αίσθημα κοινωνικής υποβάθμισης και να μεταφερθεί ομαλά 

μέρος της γεωργικής απασχόλησης από την παραγωγή εμπορεύσιμων στην 

παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών, (π.χ. καλλιέργειες για διάσωση τοπικών 

ποικιλιών ή φυλών ζώων, φυτώρια για αναδασώσεις, εμπλουτισμό ή αποκατά

σταση τοπικών οικοσυστημάτων, προαγωγή της τοπικής βιοποικιλότητας, βελ

τίωση του τοπίου, αναδασώσεις, αποκατάσταση υγροβιότοπων, έργα και δεν-

δροφυτεύσεις για αποφυγή της διάβρωσης και για βελτίωση του υδατικού ισο

ζυγίου). Γι' αυτά όλα θα χρειαστεί βέβαια η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και 

σχετική καθοδήγηση του γεωργικού πληθυσμού. Και, επιπλέον, κίνητρα και 

όχι απλές αποζημιώσεις, τα οποία θα δείξουν την αξιολόγηση της κοινωνίας 

για τα εναλλακτικά αυτά αγαθά. 

Μια άλλη συλλογιστική γραμμή υποστηρίζει ότι η γεωργία είναι μια 

παραδοσιακή, φυσική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές (όπου λίγες 

από τις σύγχρονες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν, εφόσον δεν 

προσφέρονται τα αναγκαία πλεονεκτήματα της συγκέντρωσης - economies of 

agglomeration) και έχει διαμορφώσει δια μέσου των αιώνων τον κοινωνικό 

ιστό και τις παραδόσεις ενός τόπου. Επιπλέον, διαθέτει μια φυσική διαφορο

ποίηση που συνδέεται με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και με το βιολογικό 

κεφάλαιο των τοπικών ποικιλιών, ενώ και ο νωπός χαρακτήρας πολλών από 

τα προϊόντα συνηγορεί για αποκεντρωμένη παραγωγή, κατά το δυνατόν κοντά 

στην κατανάλωση (Pachaki, 1999). Επομένως, έχει λόγους να διεκδικεί τη 

βιωσιμότητα της με ανάδειξη της σημασίας της φυσικής διαφοροποίησης και 

των κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών που έχει δημιουργήσει με την τοπική 

κοινωνία, όπως και των πελατειακών δεσμών με άλλες κατηγορίες καταναλω

τών (niche markets). Συνεπώς πρέπει να εσωτερικεύσει αυτές τις εξωτερικό-

τητες με τρόπο εμφανή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τις υποστηρίζει 

όταν θέλει. Στη συλλογιστική αυτή βασίζεται η προσπάθεια ανάδειξης των 

διαφοροποιήσεων με κατοχύρωση και προστασία των ονομασιών (ποικιλιών, 

προελεύσεων, τρόπων παραγωγής), ενώ γίνεται προσπάθεια και σε εμπορικό 
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επίπεδο για σύνδεση των προϊόντων με τους τόπους παραγωγής και τις πα
ραδόσεις τους (image building). 

Ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου στη
ρίζεται ακριβώς στην αξιοποίηση των τοπικών διαφοροποιήσεων και στην 
ενσωμάτωση των εξωτερικοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή (ιδιαίτερα 
καλλιεργητικά συστήματα, τα οποία συνδέονται με ολόκληρη την κοινωνική 
οργάνωση των αντίστοιχων χωριών, όπως π.χ. οι κλιμακωτοί ορυζώνες στην 
Ιαπωνία) για τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας και νέων ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων πέραν της τιμής. 

Και αυτή η προσπάθεια όμως αμφισβητείται από ορισμένες πλευρές, 
με το επιχείρημα ότι τείνει να δημιουργήσει μη γνήσιες διαφοροποιήσεις για 
ομοειδή προϊόντα, με σκοπό να ελαττώσει τον ανταγωνισμό. Η απάντηση είναι 
ότι οι κατοχυρώσεις γίνονται επί τη βάσει πραγματικών στοιχείων που εξε
τάζονται. Όσο για τη δημιουργία «εικόνας» αυτό είναι μια γνωστή τεχνική 
προώθησης για όλα τα προϊόντα και είναι γενικά αποδεκτή, εφόσον βασίζεται 
και αυτή σε πραγματικά στοιχεία. 

Μια άλλη στρατηγική στα πλαίσια της ίδιας συλλογιστικής (που απο
σκοπεί στην εσωτερίκευση των εξωτερικοτήτων, ώστε να τις ενισχύσει η κοι
νωνία), είναι ο θεσμός που έχει αποκληθεί «γεωργία υποστηριζόμενη από την 
τοπική κοινωνία» (Community supported agriculture ή CSA). Αυτός αποτελεί 
μια εταιρική σχέση (partnership) μεταξύ ενός αγροκτήματος ή ομάδας αγρο
κτημάτων και μιας ομάδας υποστηρικτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να στηρί
ζουν τις εκμεταλλεύσεις με το να αγοράζουν ένα σημαντικό μέρος της παρα
γωγής τους. Τέτοιου είδους διευθετήσεις πρωτοεμφανίστηκαν στην Ιαπωνία 
τη δεκαετία του 70 από μια πρωτοβουλία γυναικών που ανησύχησαν για τη 
μείωση της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης. Ο θεσμός όμως μεταφέρ
θηκε και στην Αμερική, όπου το 1999 λειτουργούσαν πάνω από 1000 τέτοιες 
εκμεταλλεύσεις στις Η ΠΑ και τον Καναδά. 

Παραλλαγή της ίδιας στρατηγικής είναι και οι συμφωνίες που ονομά
ζονται στην Μεγ. Βρετανία «Conservation, amenity and recreation trusts ή 
CARTs», όπου τα μέλη υποστηρίζουν τη διαχείριση των συμβαλλομένων εκμε
ταλλεύσεων κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει τα δημόσια αγαθά που είναι 
επιθυμητά (τοπίο, προσπελασιμότητα, ερασιτεχνικές δραστηριότητες). Ταυ
τόχρονα διατηρείται και η γεωργική δραστηριότητα. Το 1994 τα CARTs αριθ
μούσαν 4 εκατ. μέλη, 4.500 προσωπικό διαχείρισης, και κύκλο εργασιών άνω 
των 110 εκατ. λιρών ετησίως (OECD 2001, Multifunctionality, p. 87, Box III. 5). 
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Είναι φανερό ότι η πρώτη δράση είναι παράδειγμα ενσωμάτωσης των 

εξωτερικοτήτων στην αξία της παραγωγής, ενώ η δεύτερη παράδειγμα απο

συνδεδεμένης συνεισφοράς για τη διατήρηση ορισμένων δημόσιων αγαθών. 

Και τα δύο δείχνουν τη διάθεση υποστήριξης της τοπικής παραγωγής από την 

τοπική κοινωνία, όταν υπάρξει κατάλληλη ευαισθητοποίηση αλλά και ειλικρι

νής διάθεση από μέρους των παραγωγών να σεβαστούν τις προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες παρέχεται. 

1.4.3. Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

Στα πλαίσια της πολυλειτουργικότητας επισημαίνονται κυρίως οι ευερ

γετικές επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον, ενώ οι αρνητικές συζητού

νται στα πλαίσια της κριτικής της σύγχρονης γεωργίας. Τονίζονται τέσσερα 

κυρίως στοιχεία: 

1) Ότι η γεωργία είναι από αιώνες ο διαχειριστής του μέγιστου μέρους 

του αγροτικού χώρου. Και δεν είναι η γεωργική δραστηριότητα καθ' 

εαυτήν που δημιουργεί τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ο τρόπος που 

ασκείται τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά αυτός ο τρόπος, η υπερ-εντα-

τικοποίηση, δεν είναι ευθύνη μόνο των αγροτών αλλά και του κοινω

νικού συνόλου που εξωθεί σε αυτήν, υπό τη διαρκή πίεση για «εκσυγ

χρονισμό», «ανταγωνιστικότητα», «αύξηση της παραγωγικότητας». Και 

δεν είναι η γεωργία για διατροφή του τοπικού πληθυσμού, αλλά η 

γεωργία «για την ευρεία αγορά», δηλαδή για απόκτηση εισοδήματος 

(η ανάγκη για το οποίο δεν κορέννυται ποτέ) που οδηγεί στη υπερ-

εντατικοποίηση, δηλαδή στην επιδίωξη όλο και περισσότερου προϊό

ντος από σχετικά πεπερασμένους φυσικούς πόρους (βλ. και Redelift et 

al., 1999, p. 3). Η υπερεντατικοποίηση είναι καθολικό φαινόμενο, για 

πολλούς κλάδους, με τις σχετικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περι

βάλλον. 

2) Από αιώνες οι γεωργικές εργασίες και υποδομές συμβάλλουν στη 

συντήρηση ή και βελτίωση των εδαφικών πόρων (εξυγίανση παθογε-

νών εδαφών, ρύθμιση υδατικού ισοζυγίου, κλπ.) (E.C. 423/1998, par. 6, 

ρ.3). Η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας τώρα δεν πρό

κειται να οδηγήσει σε επαναφορά της γης σε κάποια φυσική κατά

σταση ή σε δάσωση (διότι οι ιδιοκτήτες θα επιθυμούν να είναι διαθέ

σιμη για εναλλακτική αξιοποίηση) αλλά σε παραμέληση της συντήρη

σης εδαφών και υποδομών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διά-
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βρώσης, τον περιορισμό της υδατοχωρητικότητας, αυξημένο κίνδυνο 
πυρκαγιών, ρύπανση από απορρίμματα και ανεξέλεγκτη οικιστική ανά
πτυξη (E.C. 423/1998, par. 17, ρ. 5). 

3) Οι γεωργικές καλλιέργειες δημιουργούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα που 
στηρίζουν ειδική χλωρίδα και πανίδα (E.C. 423/1998, par. 17, ρ. 5). 
Άλλωστε, οι ίδιες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες, που έχουν δημιουρ
γηθεί και προσαρμοσθεί στα μικρο-περιβάλλοντα των διαφόρων πε
ριοχών, αποτελούν ένα βιολογικό κεφάλαιο που επιβιώνει μέσω της 
συνεχούς καλλιέργειας και που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί μόνο 
μέσω τραπεζών σπόρων. Ήδη έχουν χαθεί πολλές εξαιρετικές ποι
κιλίες που εκδιώχθηκαν από την αγορά διότι δεν ήταν «εύκολες στη 
διακίνηση», προτού ο καταναλωτής αντιληφθεί καν τις μακροχρόνιες 
συνέπειες (π.χ. αρωματικά βερύκοκα). 

4) Οι γεωργικές καλλιέργειες διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο τοπίο, το 
γεωργικό, που μαζί με τα λοιπά στοιχεία που συνδέονται με την παρα
δοσιακή γεωργική δραστηριότητα (αγροικίες, μύλοι, εξωκκλήσια, αρ
δευτικά κανάλια, φράχτες, αναβαθμοί) συνιστούν το αγροτικό πολιτι
στικό τοπίο που αποτελεί πολύτιμο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότη
τας κάθε τόπου (E.C. 423/1998, par. 15, ρ. 5). Το ενδιαφέρον για το 
γεωργικό τοπίο συνειδητοποιήθηκε μετά το γενικότερο ενδιαφέρον 
που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια για το τοπίο ως σημαντικό στοι
χείο της ποιότητας της ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και το 
οποίο κατέληξε στην υπογραφή της Σύμβασης της Φλωρεντίας τον Δε
κέμβριο του 2001, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Pa-
chaki 2002a, Λουλούδης κ.ά. 2005). 

Είναι φανερό ότι όλες οι πιο πάνω περιβαλλοντικές υπηρεσίες συνδέ
ονται με την άσκηση της δραστηριότητας, αν και όχι κατ' ανάγκην με την 
ποσότητα της παραγωγής. Συζητείται επομένως με ποιον τρόπο θα αποτιμη
θεί αυτή η συνεισφορά ώστε να ανταμειφθούν οι γεωργοί, και μάλιστα να 
δοθούν κίνητρα για να εξακολουθούν να παράγονται τα θετικά στοιχεία και 
αντικίνητρα για να περιοριστούν τα αρνητικά. Μια άποψη είναι ότι με την κα
τάργηση των ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή θα εκλείψει το 
κίνητρο για συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας και επομένως για εντατικο
ποίηση. Έτσι θα διορθωθεί η αποκαλούμενη «αποτυχία πολιτικής», ενώ ταυτό
χρονα θα απελευθερωθούν πόροι για τη θετική ενίσχυση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών. Αυτό αποκλήθηκε «πολιτική που αποδίδει διπλό μέρισμα» (double 
dividend policy) (βλ. Potter, 1999). Παράλληλα, η απελευθέρωση του διεθνούς 
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εμπορίου θα ανακατανείμει την παραγωγή προς περιοχές που έχουν περισσό

τερα φυσικά πλεονεκτήματα. 

Κατά την άλλη άποψη όμως η κατάργηση των ενισχύσεων και η απε

λευθέρωση του εμπορίου δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αποεντατικοποίηση 

αλλά σε όξυνση του ανταγωνισμού και της προσπάθειας για επιβίωση (Beau-

mond and Barnett 1999, p. 107). Πράγμα που θα οδηγήσει σε νέες μορφές 

εντατικοποίησης (όπως τα γενετικά τροποποιημένα) και σε υπερσυγκέντρωση 

της παραγωγής σε λιγότερες χώρες, όχι απαραιτήτως με ευνοϊκότερες φυ

σικές συνθήκες αλλά πιο ισχυρές τεχνολογικά και εμπορικά, που δημιουργούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά (κλασικό παράδειγμα η Ολλανδία 

με την παραγωγή μεσογειακών λαχανικών) (βλ. και Marsh, 1999, ρ. 230). Κα

θώς επίσης και στην εγκατάλειψη ή περιθωριοποίηση της γεωργίας σε άλλες 

μεγάλες περιοχές. Εξέλιξη με πολλαπλές σοβαρές συνέπειες, πέραν των πε

ριβαλλοντικών. Ακόμη και το τοπίο, όπως επισημαίνει εύστοχα η Νορβηγία, θα 

χάσει μέρος της σημασίας του αν χάσει την αυθεντικότητα του ως αντανά

κλαση μιας σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και γίνει 

ένα απλό γραφικό σκηνικό. Κατά την άποψη δε των περιβαλλοντιστών η αύ

ξηση του εμπορίου θα προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για 

μεταφορές και σχετική ρύπανση του αέρα και της θάλασσας (Redelift et al. 

1999, p. 2). [Εκτός του πλαισίου ΠΟΕ, το περιβαλλοντικό κίνημα γενικά εκφρά

ζεται υπέρ της αποκεντρωμένης παραγωγής και της ελαχιστοποίησης των με

ταφορών.] 

Από την οπτική της πολυλειτουργικότητας οι θετικές και αρνητικές 

εξωτερικές επιδράσεις πρέπει να εσωτερικευθούν, ώστε να αμείβεται η δρα

στηριότητα για τις θετικές και να έχει αντικίνητρα για τις αρνητικές. Για να 

καταστεί αυτό δυνατόν, αναπτύσσεται έρευνα για τη διαμόρφωση περιβαλλο

ντικών δεικτών για τη γεωργία (μεταξύ των οποίων και δείκτες για το γεωρ

γικό τοπίο), ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η συνεισφορά της. 

Συναφής με τους περιβαλλοντικούς δείκτες είναι και η τάση για καθο

ρισμό ορίων ή «επιπέδων αναφοράς» (reference levels) για τις βλάβες ή τις 

ωφέλειες στο περιβάλλον. Αυτά οριοθετούν τα δικαιώματα από τις υποχρεώ

σεις των αγροτών, και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ή δικαιώματα του κοινωνι

κού συνόλου. Μέχρι το επίπεδο αναφοράς οι αγρότες μπορούν να δημιουρ

γούν κοινωνικά κόστη (π.χ. περιβαλλοντική επιβάρυνση), εφόσον ενεργούν 

εντός του πλαισίου που θεωρείται ως «ορθή γεωργική πρακτική». Από το ση

μείο αυτό και πέρα οφείλουν να προλαμβάνουν ή να αποκαθιστούν τη βλάβη 

με δικό τους κόστος, χωρίς αποζημίωση. Δηλαδή έχει εφαρμογή η αρχή ο 
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«ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays principle ή PPP). Αντίστοιχα, οι περιβαλ

λοντικές ωφέλειες που προκύπτουν αζημίως για τον αγρότη ως εξωτερικό-

τητες, απολαμβάνονται και από το κοινωνικό σύνολο δωρεάν. Για αποτελέ

σματα όμως καλύτερα από αυτά, που έχουν κόστος για τον αγρότη, το κοι

νωνικό σύνολο οφείλει να τον αποζημιώνει ή ανταμείβει. Έχει δηλαδή εφαρ

μογή η αρχή «ο ωφελούμενος πληρώνει» (beneficiary pays principle ή ΒΡΡ). 

Είναι φανερό ότι τα «επίπεδα αναφοράς» είναι συμβατικά όρια, που ναι 

μεν βασίζονται σε τεχνικές αναλύσεις για το τι είναι «ορθή πρακτική», αλλά 

τελικά υιοθετούνται μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ αντιτιθέμενων κοινωνι

κών ομάδων. Αν δεν γίνει τέτοια διαπραγμάτευση, τότε ως όρια αναφοράς 

χρησιμεύουν αυτά που προκύπτουν στην πράξη από τη λειτουργία της αγο

ράς και του ανταγωνισμού. Αν το κοινωνικό σύνολο δεν θεωρεί αυτά τα επί

πεδα ως ανεκτά και ορίσει άλλα (target levels), τότε μπορεί είτε να επιρρίψει 

το κόστος στους αγρότες (επιβολή μέσω κανονιστικών διατάξεων), είτε να 

τους αποζημιώσει για αυτά τα ανώτερα επίπεδα. Η προσέγγιση αυτή δίνει ένα 

τρόπο κατανομής του κόστους παραγωγής ενός θετικού δημόσιου αγαθού ή 

αποφυγής ενός αρνητικού και ονομάζεται «προσέγγιση με βάση τα δικαιώ

ματα της ιδιοκτησίας» (property rights approach). Βασίζεται στον προσδιορι

σμό του επιπέδου κοινωνικού κόστους που μπορεί ο αγρότης να δημιουργεί 

(ή του οφέλους που δεν υποχρεούται να ξεπεράσει) στα πλαίσια της νόμιμης 

εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας του. Πέραν αυτών των ορίων, οφείλει μεν να 

πληρώνει για τις βλάβες, αλλά δικαιούται και να αμείβεται για τα οφέλη. 

Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική, διότι δείχνει ότι η ανταμοιβή των 

αγροτών για περιβαλλοντικές επιδόσεις καλύτερες από τα επίπεδα που δια

μορφώνει η αγορά δεν αποτελεί «στρέβλωση της αγοράς». Αποτελεί τη δη

μιουργία μιας οιονεί αγοράς για τα συμπαραγόμενα δημόσια αγαθά. Ο πα

ραγωγός αποφασίζει την παραγωγή εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων αγα

θών με βάση το σύνολο των επιλογών που διαθέτει, χωρίς αυτό να αποτελεί 

στρέβλωση15. 

15. Όταν η κοινωνία δεν αποδέχεται τα επίπεδα που προκύπτουν από την 
αγορά ως «επίπεδα αναφοράς» και θέτει αυστηρότερα με κανονιστικές διατάξεις, αν 
τα υψηλότερα αυτά επίπεδα δεν γίνουν αποδεκτά από το σύνολο των συμμετεχόντων 
στην αγορά (ανταγωνίστριες χώρες), αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες για τους πα
ραγωγούς της χώρας που επιβάλλει τα υψηλότερα πρότυπα. Με βάση την πιο πάνω 
διάκριση, μπορούμε να κατανοήσουμε τη διαμάχη γύρω από την «ευημερία των ζώων»: 
Η μεν Κοινότητα δέχεται ως επίπεδα αναφοράς τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης που 
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Στη θεωρητική της εκδοχή αυτή η ανάλυση δείχνει ότι ο οριακός παρα

γωγός του δημόσιου αγαθού θα αμειφθεί ακριβώς με το κόστος παραγωγής του 

αγαθού, ενώ οι υποοριακοί θα έχουν κέρδος, που όμως δεν αποτελεί «υπερ-

αντιστάθμιση» αλλά το γνωστό και γενικά αποδεκτό «πλεόνασμα παραγωγού», 

που αποτελεί και το κίνητρο για επέκταση της παραγωγής (Scheele, 1999). 

Η θεωρία αυτή δικαιολογεί επίσης και τη χορήγηση «συνδεδεμένων με 

την παραγωγή» ενισχύσεων, όταν το κοινωνικό αγαθό που είναι επιθυμητό εί

ναι ενσωματωμένο στην παραγωγή και μάλιστα στην ποσότητα της παραγω

γής (π.χ. ανάγκη διατήρησης της παραγωγής ορισμένων ποικιλιών μέχρι μια 

κρίσιμη μάζα που να εγγυάται την επιβίωση τους). 

1.5. Θεωρητική θεμελίωση και προβληματισμοί 

1.5.1. Βασικές έννοιες 

Από τότε που προέκυψε η ιδέα της πολυλειτουργικότητας γίνεται προ

σπάθεια για τη θεωρητική θεμελίωση της με βάση τις τρέχουσες θεωρίες του 

οικονομικού οπλοστασίου. Τα κύρια εννοιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιή

θηκαν είναι: 

Οι «εξωτερικότητες», δηλαδή τα κοινωνικά οφέλη και κόστη της γεωρ

γίας που οι μηχανισμοί της αγοράς συνήθως δεν αξιολογούν και γι' 

αυτό δεν αμείβουν ούτε τιμωρούν. 

Τα «δημόσια αγαθά» που παράγονται από τη γεωργία, πέραν των ιδιω

τικών εμπορεύσιμων αγαθών, για την εξασφάλιση των οποίων στο επι

θυμητό επίπεδο πρέπει να εφαρμόζονται ιδιαίτερες συλλογικές πολι

τικές. Διευκρινίζεται ότι ως εξωτερικότητες θεωρούνται οι μη κατευ

θυνόμενες, αναπόφευκτες παρενέργειες της παραγωγικής διαδικασίας 

(side-effects), ενώ ως δημόσια αγαθά χαρακτηρίζονται αυτά που η κοι

νωνία επιθυμεί και μπορεί να κατευθύνει την παραγωγή τους με συλ

λογικά μέτρα (E.C. 423/1998, par. 8, ρ. 3). Συνήθως εξετάζονται τα επι

θυμητά αγαθά (π.χ. ειδική βιοποικιλότητα), θεωρητικά όμως μπορούν 

διαμορφώνει ο ανταγωνισμός, και είναι πρόθυμη να αποζημιώσει τους παραγωγούς 
της για καλύτερες συνθήκες (επιθυμητά επίπεδα). Στα πλαίσια του ΠΟΕ, όμως, δεν γί
νεται αποδεκτή προς το παρόν αυτή η συλλογιστική, παρά μόνον η επιβολή αυστη
ρότερων επιπέδων αναφοράς με κανονιστικές διατάξεις και αντίστοιχο ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα, από όσες χώρες το επιθυμούν. 
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να εξετασθούν και τα αρνητικά (π.χ. παραγωγή καταλοίπων που ρυπαί

νουν τον υδάτινο ορίζοντα). Έχει γίνει αποδεκτό ότι. ο όρος δημόσια 

αγαθά στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να μη σημαίνει αγαθά με 

την κλασική έννοια, αλλά λειτουργίες, επιδράσεις, αποτελέσματα, ό

πως η απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, η βιοποικιλότητα, η ασφά

λεια των τροφίμων. Από ορισμένες χώρες προτιμάται να αναφέρονται 

ως «λοιπές λειτουργίες» ή «εξωτερικές επιδράσεις», «μη εμπορικοί 

σκοποί» (NTC), αναγνωρίζεται όμως ότι είναι δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Επίσης έχει γίνει αποδεκτό ότι μερικά από αυτά μπορεί να μην έχουν 

«αξία χρήσης» (όπως έχει η ασφάλεια των τροφίμων), αλλά να έχουν 

αξία «ύπαρξης, επιλογής, κληροδότησης» (όπως η βιοποικιλότητα, το 

γεωργικό τοπίο, οι παραδοσιακές ποικιλίες). 

Η «συμπαραγωγή ή σύνδεση (Jointness)», δηλαδή το κατά πόσον τα δη

μόσια αγαθά είναι αναπόσπαστα δεμένα με τη γεωργία ως δραστηριό

τητα, με συγκεκριμένα προϊόντα και με τις ποσότητες τους. Επίσης αν 

συνδέονται με σχέσεις συνέργειας ή αντίθεσης και με σταθερές ανα

λογίες ή όχι σε σχέση με τα εμπορεύσιμα αγαθά. Μια παραλλαγή εξε

τάζει τη «σύνδεση στην κατανάλωση» π.χ. η ασφάλεια των τροφίμων 

καταναλίσκεται μόνο σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα τρόφιμα (Vatn, 

1999, ρ. 15, OECD, 2001, ρ. 84). 

Με τον χειρισμό αυτών των εννοιολογικών εργαλείων, ιδίως της συμπα

ραγωγής, γίνονται διάφορες θεωρητικές επεξεργασίες για το πώς καθορί

ζονται οι επιλογές ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγή ιδιωτικών και δημό

σιων αγαθών (σε επίπεδο μικροοικονομικής αλλά και μακροοικονομικής ανά

λυσης) και με ποια μέτρα πολιτικής (παρεμβάσεις στις τιμές, εφάπαξ πληρω

μές, φορολογικά κίνητρα, κανονιστικές ρυθμίσεις) μπορούν να οδηγηθούν οι 

ιδιωτικές επιλογές προς την κατεύθυνση των κοινωνικών επιλογών. Σε άλλο 

επίπεδο συζητούνται πρακτικές μέθοδοι που κάνουν τα ιδιωτικά συμφέροντα 

να συμπλέουν κατά το δυνατόν με τα κοινωνικά (Challen, 2001, Meister, 2001). 

Έτσι εξετάζεται η δημιουργία οιονεί αγορών για τα δημόσια αγαθά, όπου 

αυτά αμείβονται ιδιαιτέρως- η εσωτερίκευση των εξωτερικών ωφελειών ή κό

στους, ώστε να συνυπολογίζονται στις ιδιωτικές συναλλαγές (π.χ. υποχρέωση 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων)· η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, όπου οι 

αγρότες πείθονται να ενστερνισθούν τους κοινωνικούς στόχους και να τους 

επιδιώξουν με δικό τους κόστος (εκούσια συμμόρφωση με τα κοινωνικά πρό

τυπα, π.χ. στο θέμα της μεταχείρισης των ζώων)· η προσχώρηση σε προγράμ-
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ματα όπου έναντι συγκεκριμένης αποζημίωσης αναλαμβάνονται ορισμένες 
υποχρεώσεις (management contracts, σε εφαρμογή της θεωρίας της λέσχης)-

τέλος, η σύνδεση ορισμένων ενισχύσεων με την τήρηση περιβαλλοντικών όρων 
(cross-compliance) (OECD, 2001). 

Κάποιες συμπληρωματικές έννοιες, που αναφέρονται αλλά δεν συζη
τούνται πολύ, διότι ανατρέπουν την κομψότητα των μονοσήμαντων συμπερα
σμάτων, είναι: 

Η «μη-ομοιογένεια». Στη γεωργία, που συνδέεται με βιολογικές διαδι
κασίες σε πολυποίκιλα περιβάλλοντα, τίποτε σχεδόν δεν είναι ομοιο
γενές. Η ποιοτική διαφοροποίηση είναι μεγάλη τόσο στα εμπορεύσιμα 
όσο και στα δημόσια αγαθά (τοπίο, οικοσυστήματα) (Vatn, 1999). Η 
έμφαση όμως στα ποσοτικά αποτελέσματα που δίνουν οι θεωρητικές 
επεξεργασίες οι οποίες προϋποθέτουν ομοιογένεια τείνουν να εκτρέ
πουν την προσοχή από τη μέγιστη σημασία της ποιοτικής διαφορο
ποίησης. Αν οι καταναλωτές δεν είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι για 
τη σημασία των διαφορών και των μικρών μεταβολών, και θεωρούν ως 
δεδομένα πράγματα που αλλάζουν με τις καθημερινές μικρές αποφά
σεις, κινδυνεύουν να χάσουν μέσω ανεπαίσθητων οριακών μεταβολών, 
σημαντικές αξίες ανεπιστρεπτί. Η αγορά οδηγεί πράγματι σε τέτοια 
αποτελέσματα, διότι λειτουργεί ως επί το πλείστον με ιδιωτικούς, βρα
χυχρόνιους και περιορισμένους ορίζοντες16. 

Το «συναλλακτικό κόστος» ή κόστος εφαρμογής των πολιτικών, που 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών πολιτικών (Vatn, 2001). Είναι 
γνωστό ότι πολιτικές που θεωρητικά θα ήταν πιο αποτελεσματικές, εί
ναι πρακτικά ανεφάρμοστες και εγκαταλείπονται για λιγότερο ακριβείς 
πολιτικές που είναι ευκολότερες στην εφαρμογή, ακόμη και από την 
άποψη ότι δημιουργούν λιγότερες τριβές. Αυτό σημαίνει ότι ο γνωστός 
κανόνας του Tin bergen, ότι για κάθε στόχο πρέπει να υπάρχει μια πο-

16. Αν δεν είχαν συμβεί οι απανωτές διατροφικές κρίσεις στην Ευρώπη, οι 
καταναλωτές δεν θα είχαν αντιδράσει δυναμικά στη μακροχρόνια, με οριακές μετα
βολές, χειροτέρευση της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων. Το ίδιο συμβαίνει με τις 
παραδοσιακές ποιοτικές ποικιλίες που χάνονται σιγά-σιγά από την αγορά, με το αγρο
τικό τοπίο που υποβαθμίζεται, με το περιβάλλον που επιβαρύνεται. Όταν οι απώλειες 
γίνουν τόσο μεγάλες ώστε να γίνουν γενικά αντιληπτές, οι μεταβολές είναι πολλές φο
ρές μη αντιστρέψιμες (απώλεια γενετικού υλικού) ή πολύ δαπανηρές (εξυγίανση περι
βάλλοντος, βελτίωση τοπίου). 
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λιτική, τον οποίον επικαλείται το αίτημα για εξειδικευμένες και στο-

χευμένες πολιτικές, δεν έχει απόλυτη ισχύ. (Vatn, 1999, ρ. 16). Αν ληφ

θεί υπ' όψιν το κόστος εφαρμογής κάθε πολιτικής, στο οποίο περιλαμ

βάνεται η συλλογή της αναγκαίας πληροφόρησης, η οργάνωση κατάλ

ληλων διοικητικών μηχανισμών και η εκπαίδευση των ίδιων των αγρο

τών, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να θυσιαστεί η ακρίβεια υπέρ 

της απλούστευσης. Στην πράξη αυτό συμβαίνει συνέχεια. Η απλότητα 

εφαρμογής και η κοινωνική αποδοχή βρίσκεται στη βάση και της πα

ραδοσιακής αγροτικής πολιτικής που επιδιώκει τους πολλούς στόχους 

της ταυτόχρονα μέσω των απλούστερων πολιτικών, που είναι η προ

στασία στα σύνορα και η στήριξη των τιμών. 

Τα παγκόσμια δημόσια αγαθά, που παράγονται σε μια χώρα αλλά τα 

οφέλη ή τα κόστη τους εκτείνονται σε περισσότερες χώρες ή ομάδες 

πληθυσμού ή γενεές (OECD, 2001, Multifunctionality, p. 93). Στην πε

ρίπτωση αυτή υπάρχει ασυμμετρία μεταξύ της κατανομής του κόστους 

παραγωγής τους, που επιβαρύνει μια χώρα, και της ωφέλειας ή της 

βλάβης που διαχέεται σε πολλές. Αυτό θέτει προβλήματα αποτελεσμα

τικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (τάση υποπαραγωγής ή υπερπαρα

γωγής) όσο και διανομής: Επωφελείς δράσεις δεν αναλαμβάνονται, 

διότι δεν συμμετέχει στο κόστος τους η διεθνής κοινότητα (π.χ. συ

ντήρηση βιοποικιλότητας και αρχέγονου γενετικού υλικού). Αντίστοιχα, 

άλλες δράσεις συνεχίζονται, ενώ προξενούν παγκόσμιες βλάβες που 

αφορούν και τις μελλοντικές γενεές (π.χ. καταστροφή τροπικών δασών 

για επέκταση καλλιεργειών). Ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, αν και 

διαφορετικής φύσεως, έχει αναφερθεί και η κοινωνική σταθερότητα 

που συνδέεται με τη διατήρηση της γεωργικής απασχόλησης στις 

φτωχότερες περιοχές. Σε σχέση με τα παγκόσμια αγαθά, έχει ανα

φερθεί ότι το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να ενισχύει ιδιωτικά οφέλη 

που βρίσκονται σε αντίθεση με τα κοινωνικά, και έτσι να οδηγήσει σε 

επέκταση δραστηριοτήτων με μεγάλο παγκόσμιο κόστος (όπως η κα

τασπατάληση των υδατικών πόρων). Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε 

συρρίκνωση άλλων με πολλά γενικότερα οφέλη, όπως η τοπική γεωρ

γία. Γενικότερα το εμπόριο, που προσδιορίζεται από τα ιδιωτικά κόστη 

και οφέλη, μπορεί να επιτείνει δραματικά το πρόβλημα της αρχικής 

ανεπαρκούς αποτίμησης των αγαθών παγκόσμιου ενδιαφέροντος (βλ. 

και Steininger, 1999, ρ. 25). 
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1.5.2. Η ζήτηση για τα μη εμπορεύσιμα αγαθά 

Επειδή η πολυλειτουργικότητα συνδέεται με την παραγωγή δημόσιων 

αγαθών για τα οποία δεν υπάρχουν αγορές, τίθεται πολλές φορές το θέμα 

της εκτίμησης της ζήτησης και της διάθεσης του καταναλωτή να πληρώσει γι' 

αυτά (willingness to pay). Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι, οι οποίες όμως 

αφορούν καθένα από τα δημόσια αγαθά χωριστά. Όταν όμως τα αγαθά πα

ράγονται όλα μαζί και επιπλέον έχουν σχέσεις συμπληρωματικότητας ή και 

αντίθεσης στην παραγωγή όπως και στην κατανάλωση (π.χ. η αξία χρήσης 

του τοπίου μπορεί να αυξάνεται από την αξία ύπαρξης της βιοποικιλότητας), 

τότε οι σχέσεις περιπλέκονται και οι μέθοδοι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν 

με αξιοπιστία ούτε στη θεωρία. Άλλωστε έχει δειχθεί και θεωρητικά ότι η 

συνολική αξία της πολυλειτουργικότητας δεν ισούται πάντα με το αλγεβρικό 

άθροισμα των επιμέρους αξιών που παράγονται (OECD, 2001, Multifunction-

ality, p. 85, Santos, 2001). 

Μια προσέγγιση του θέματος της ζήτησης για συνδυασμένα αγαθά 

είναι μέσω της «θεωρίας της λέσχης» (club theory). Σύμφωνα με αυτήν οι λέ

σχες παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών έναντι της συνδρομής, και δεν χρειά

ζεται να εκτιμηθεί η ζήτηση για κάθε μια από τις υπηρεσίες χωριστά. Μετριέ

ται μόνο το πόσοι προσχωρούν στη λέσχη καταβάλλοντος εναλλακτικές συν

δρομές. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το κόστος της αγροτικής πολιτικής 

αντανακλά το ποσόν που οι πολίτες μιας χώρας αποδέχονται να καταβάλλουν 

(μέσω της πολιτικής διαδικασίας) για να έχουν το σύνολο των υπηρεσιών της 

γεωργίας. Σε τοπικό επίπεδο αυτή η θεωρία βρίσκει εφαρμογή στους θε

σμούς υποστήριξης της τοπικής γεωργίας που προαναφέρθηκαν (Κεφ. 1.4.2.) 

και, γενικότερα, στις «συμφωνίες διαχείρισης». 

Μια προσέγγιση της «διάθεσης για πληρωμή» αξιοποιεί τη θεωρία των 

«συνδεδεμένων στην κατανάλωση» αγαθών. Παρατηρείται ότι σε πολλές περι

πτώσεις το δημόσιο αγαθό που συμπαράγεται, συγκαταναλίσκεται και αυξάνει 

την αξία του ιδιωτικού εμπορεύσιμου αγαθού. Π.χ. προϊόντα που παράγονται 

με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο αυξάνουν την ευαρέσκεια αυτών που τα 

καταναλώνουν, και μπορεί αυτοί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισ

σότερο. Σε αυτό βασίζεται η προσπάθεια εσωτερίκευσης των θετικών εξω-

τερικοτήτων μέσω σήμανσης, γνωστοποίησης κλπ. 

Μάλιστα, αυτή η διάθεση για πληρωμή μπορεί να αυξάνει όταν οι κα

ταναλωτές γνωρίζουν ότι συμμετέχουν περισσότεροι σε αυτή την υποστήριξη, 

διότι αυτό μαρτυρεί ευρύτερη απήχηση των αξιών τους και μεγαλύτερη απο-
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τελεσματικότητα της δράσης τους. Σε αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να συμ

μετέχουν και οι παραγωγοί, βελτιώνοντας εθελοντικά τις μεθόδους τους, επει

δή βλέπουν ότι οι πράξεις τους έχουν απήχηση. Η εθελοντική αύξηση της συ

νεισφοράς, όσο περισσότεροι συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια, είναι το 

αντίθετο της συμπεριφοράς του «τζαμπατζή» (free rider) που τείνει να υπεκ

φεύγει όταν γνωρίζει ότι πληρώνουν πολλοί άλλοι. Σε αυτήν βασίζεται η θεω

ρία της αγαθοεργίας (charity) που υποστηρίζει ότι η ευεργεσία προσφέρει και 

ιδιόρρυθμα ιδιωτικά αγαθά στους ευεργέτες (εσωτερική ικανοποίηση) τα ο

ποία είναι τόσο εντονότερα όσο αυξάνεται το μέγεθος και η απήχηση της 

αγαθοεργίας. Σε αυτή την περίπτωση η συνεισφορά κάποιου μπορεί να γί

νεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει η συμμετοχή και άλλων, διότι υπάρχει η αί

σθηση ότι κάθε συνεισφορά γίνεται πιο αποτελεσματική (OECD, 2001, Multi-

functionality, p. 87). 

Η θεωρία αυτή έχει σημασία, διότι εξηγεί την αποτελεσματικότητα και 

την ανάγκη ευαισθητοποίησης ως προς τη σπουδαιότητα των δημόσιων 

αγαθών, αφού αυτή πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους, 

τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και των παραγωγών. 

1.5.3. Γενικότεροι θεωρητικοί προβληματισμοί 

Ένας άλλος προβληματισμός, που δεν είναι πολύ διαδεδομένος αλλά 

εμφανίζεται σε συζητήσεις γενικότερου χαρακτήρα, είναι η αμφισβήτηση της 

καταλληλότητας της θεωρίας των «αποτυχιών της αγοράς» (εξωτερικότητες, 

δημόσια αγαθά) για την υποστήριξη της σημασίας της γεωργίας απέναντι στις 

πιέσεις της φιλελευθεροποίησης. Και γενικότερα η αμφισβήτηση του μοντέ

λου της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς και των λύσεων που αυτό δίνει, ως 

ενός αδιαμφισβήτητου άριστου για τη διεθνή ευημερία. 

Επισημαίνεται ότι οι πραγματικές αγορές διαφέρουν από το ιδεατό 

μοντέλο σε πολλά σημαντικά στοιχεία (μη ομοιογένεια των αγαθών, σημαντικό 

συναλλακτικό κόστος, εξωτερικότητες, διαφορετικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα, 

αδυναμία διατήρησης πλήρους απασχόλησης)· έτσι ώστε η θεωρία του συγκρι

τικού πλεονεκτήματος και του κέρδους για όλους που απορρέει από αυτήν, 

στην πράξη να καταλήγει σε ανακατανομές της οικονομικής δραστηριότητας 

και του εισοδήματος, τόσο μεταξύ κλάδων όσο και μεταξύ χωρών, χωρίς να 

υπάρχει υπερεθνικός μηχανισμός που να αναδιανέμει το υποτιθέμενο καθαρό 

κέρδος του εμπορίου, ώστε να αποζημιώνονται οι χαμένοι. Πέρα δε από τις 
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βραχυχρόνιες αναδιανεμητικές συνέπειες, υπάρχουν και οι μακροχρόνιες, που 

είναι και οι σοβαρότερες: χώρες που κερδίζουν σε δραστηριότητες εξει

δικεύονται, εξελίσσονται τεχνολογικά και γίνονται ακόμη ισχυρότερες αντα

γωνιστικά, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε εκείνες που χάνουν: οι δραστηριό

τητες τους συρρικνώνονται, περιθωριοποιούνται και τελικά σβήνουν. Και αυτό 

σε μια σωρευτική διαδικασία που πολύ δύσκολα ανατρέπεται. 

Πέραν αυτού, η κίνηση προς πιο ελεύθερο εμπόριο δεν διορθώνει μια 

στρέβλωση που είχε κάποτε επιβληθεί και αλλοιώσει την κατανομή των 

δραστηριοτήτων: προστασία, είτε φυσική (λόγω αποστάσεων και τεχνικών 

εμποδίων) είτε θεσμική (από τέλη στα σύνορα στο πλαίσιο άσκησης της εδα

φικής κυριαρχίας) υπήρχε πάντοτε- και υπ' αυτό το καθεστώς λειτουργούσε 

και αναπτυσσόταν η διεθνής παραγωγή και το διεθνές εμπόριο - τα οποία δεν 

ήταν ποτέ τόσο μεγάλα όσο σήμερα, ακόμη και αν το ποσοστό της παραγω

γής που ανταλλάσσεται διεθνώς παραμένει περίπου σταθερό (Fennel, 1997, 

ρ. 70, table 3.7.). Η τροποποίηση του καθεστώτος που ισχύει σήμερα θα επι

φέρει μια ακόμη ανακατανομή δραστηριοτήτων, και όχι καμία επάνοδο σε ένα 

ιδεατό άριστο, που δεν υπήρξε ποτέ. Υπό αυτό το πρίσμα είναι παράλογο να 

θεωρείται ότι η υπάρχουσα από δεκαετίες πολιτική δημιουργεί «spill-over 

effects in terms of lost opportunities to trade» και να αγνοούνται οι πραγματι

κές απώλειες απασχόλησης και εισοδήματος που μια ριζική αλλαγή της πολι

τικής θα επιφέρει. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο μιας γενικότερης κοινωνικο-οικονομικής θεώρη

σης πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν (σύμφωνα με τον Vatn, 1999) ότι ο τρόπος 

και τα όρια λειτουργίας των πραγματικών αγορών (και όχι του ιδεατού μοντέ

λου) καθορίζονται και επανακαθορίζονται στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαδι

κασίας, που προσδιορίζει τελικά ποιων ομάδων τα συμφέροντα και οι ανάγκες 

νομιμοποιούνται να υποστηριχθούν. Για ποιες ομάδες θα δημιουργηθούν 

οικονομικές ευκαιρίες με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 

(Vatn, 2001, Appendix). Και επειδή στο διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία πο

λιτική διαδικασία που νομίμως θα αποφασίσει τη στάθμιση των αντιτιθέμενων 

αναγκών και συμφερόντων, αυτή βασίζεται σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης 

και σε συμφωνίες που καθορίζουν τις αμοιβαίες παραχωρήσεις από τα δι

καιώματα της εθνικής κυριαρχίας - με φροντίδα πάντοτε αυτές οι παραχω

ρήσεις να είναι ισόρροπες ή να αντισταθμίζονται από ανταλλάγματα. Αυτό 

είναι σαφές ακόμη και στη φρασεολογία του ΠΟΕ (βλ. E.C. 423/1998, ρ. 2). 

Και είναι προφανές ότι οι εκάστοτε ισορροπίες δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο 
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καθορίζουν και τα πλαίσια λειτουργίας των διεθνών αγορών17. Επομένως, θέ

σεις του τύπου ότι το απολύτως ελεύθερο διεθνές εμπόριο είναι ένα αδιαμ

φισβήτητο καλό για όλους, πρέπει να λαμβάνεται ως μια ένδειξη που απορ

ρέει από συγκεκριμένη θεωρητική ανάλυση, και όχι ως απόλυτο αξίωμα που 

ισχύει στον πραγματικό κόσμο. Άλλωστε η συμπερίληψη στα υπό διαπραγ

μάτευση θέματα του ΠΟΕ διαρκώς νέων αντικειμένων, η αποδοχή των «μη 

εμπορικών ενδιαφερόντων» ως νόμιμων στοιχείων που λαμβάνονται υπ' όψιν, 

τα οποία όμως δεν προβλέπονται από το μοντέλο, η διαφορετική αντιμετώ

πιση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, όλα αυτά δείχνουν ότι αναγνωρί

ζεται έμμεσα ότι το απολύτως ελεύθερο εμπόριο δεν είναι ένα υπέρτατο μέ

σον για την επιδίωξη της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας σε διεθνές επί

πεδο, όπως εκλαϊκευτικά προβάλλεται από ορισμένες πλευρές. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Vatn (1999, pp. 3-4): 

«When deciding about international trade issues one faces a problem 

here since ... there is no legitimate political body to make the necessary ba

lancing of needs and interests - to establish a social welfare function. From the 

standard perspective, ... forming rules in a trade restricting manner would be 

considered supportive of the interests of the few at the cost of the many; ... It 

could, however, also be a way to legitimately reallocate economic opportunity. 

In today's institutional setting the evaluation of this has to be based on 

agreements between the involved states concerning the rules for defining what 

interests or needs should get protection. This goes beyond the concept of 

market failure. It is about defining which needs or interests the markets or 

other institutional structures should serve». 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω γενικότερου προβληματισμού είναι ίσως 

σωστό να παραδεχθούμε ότι ο χαρακτηρισμός διακριτών κοινωνικο-οικονο-

17. Είναι γνωστή η άποψη ότι, ήδη, οι ΗΠΑ ενώπιον των δυσκολιών που αντιμε
τωπίζουν έχουν, ανεπίσημα, τροποποιήσει τη στάση τους στον ΠΟΕ. Όπως υποστηρίζει 
και ο Πελαγίδης (2003): «... Η παγκοσμιοποίηση, έτσι, εξελίσσεται σε εφιάλτη για τις 
ΗΠΑ. Δεν είναι μόνον οι χαμένες θέσεις εργασίας ή η μάλλον ανεπαρκής οικονομική με
γέθυνση. Το εμπορικό έλλειμμα.... είναι πια βραχνάς... Η άλλη λύση είναι αυτό που συμ
βαίνει εδώ και καιρό: κεκαλυμμένος ή απροκάλυπτος μονομερώς επιβαλλόμενος προ
στατευτισμός, σίγουρη και άμεσα αποδοτική πολιτική τουλάχιστον βραχυχρονίως. Η 
πρωτοφανής αποτυχία στο Κανκούν, μετά από τα παραπάνω, δεν αποτελεί έκπληξη, αλ
λά μάλλον συνάδει με την πολιτική του "κατευθυνόμενου εμπορίου" (managed trade) και 
με την υποχώρηση του πολυμερούς συστήματος και γενικότερα της παγκοσμιοποίησης». 
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μικών στόχων (πέραν των εισοδηματικών) όπως η απασχόληση, η βιωσιμότητα 

των αγροτικών κοινοτήτων, η επισιτιστική ασφάλεια, ως «συμπαραγόμενων 

δημόσιων αγαθών» αποτελεί διανοητική ακροβασία, για την οποία βέβαια η 

συλλογιστική της πολυλειτουργικότητας έχει δεχθεί κριτική. Εντούτοις, αφού 

ο χαρακτηρισμός αυτός έχει γίνει αποδεκτός, η θεωρία των «αποτυχιών της 

αγοράς» εξυπηρετεί τον στόχο της αναγνώρισης της ανάγκης κοινωνικής πα

ρέμβασης για την εξασφάλιση τους. Έτσι, η χρησιμοποίηση αυτής της θεω

ρίας, ακόμη και αν υποβαθμίζει τη σημασία αυτών των στόχων στο περιθώριο 

της οικονομικής ανάλυσης (στις αποτυχίες της πάνσοφης αγοράς), είναι χρή

σιμη, αφού όπως επισημαίνει ο Maier (Maier, 1999, p. 3): 

«... the traditional framework is not only an analytical tool, it is also a 

communication tool. To use an economic language that is widely accepted 

and understood has enormous advantages when it comes to getting a messa

ge across in a larger forum, where people may hold very different opinions on 

Multifunctionality». 

1.6. Πολυλειτουργικότητα και διεθνές εμπόριο 

Όταν το θέμα της πολυλειτουργικότητας, δηλαδή της ύπαρξης συμ

παραγόμενων δημόσιων αγαθών ή σημαντικών μη εμπορικών ενδιαφερόντων, 

ληφθεί υπ' όψιν, τότε το αξίωμα ότι το διεθνές εμπόριο ωφελεί όλες τις 

χώρες (αν και σε διαφορετικό βαθμό) δεν ισχύει πλέον. Διότι η κατανομή των 

λοιπών αγαθών μπορεί να είναι τέτοια που να εξουδετερώνει τα οφέλη από 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας που προκύπτει από το εμπόριο (OECD, 

2001, Multifunctionality, pp. 88-91). Αυτό είναι διαισθητικά και εμπειρικά γνω

στό, ιδίως όταν απειλείται συρρίκνωση κλάδων και μείωση της απασχόλησης 

σε οικονομίες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη απασχόληση. Γι' 

αυτό και υπάρχουν πάντα αντιστάσεις στην απελευθέρωση του εμπορίου (βλ. 

και δηλώσεις Franz Fischler και Mariann Boel στο Κεφ. 2.4.). Τώρα, με τη 

θεωρία των εξωτερικοτήτων ή δημόσιων αγαθών καθίσταται δυνατόν οι σχε

τικές επιφυλάξεις να δικαιολογηθούν με βάση τα εργαλεία της οικονομικής 

επιστήμης. Γι' αυτό και η πολυλειτουργικότητα έχει πάρει τέτοια έκταση στη 

διεθνή συζήτηση. Όταν ληφθούν υπ' όψιν τα πολλά δημόσια αγαθά με τη 

διαφορετική σημασία του καθενός για τις διάφορες χώρες (π.χ. η γεωργική 

απασχόληση επηρεάζει δυσανάλογα τις χώρες με μεγάλο γεωργικό πληθυ

σμό), δεν είναι πλέον δυνατόν να βγουν μονοσήμαντα συμπεράσματα. Γι' 

αυτό και οι σχετικές αξιολογήσεις και σταθμίσεις αφήνονται αφενός στις εθνι-
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κές αρχές και αφετέρου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις- όπου λαμβάνονται 

πολιτικές κυρίως αποφάσεις, με βάση την εξισορρόπηση των συμφερόντων. 

Στη σχετική θεωρητική ανάλυση του ΟΟΣΑ αναγνωρίζεται ότι: 

«Because the presence of externalities might affect the direction and 

magnitude of the effects of trade on country welfare, it might also affect global 

welfare. Thus the presence of externalities that are not internalized may be a 

source of departure from the general conclusion that trade is welfare improv

ing» (OECD, 2001, Multifunctionality, p. 91). 

Η ανάλυση δείχνει ότι κάθε είδους εξωτερικότητα έχει διαφορετική 

επίπτωση σε κάθε χώρα, τα δε αποτελέσματα του εμπορίου είναι διαφορετικά 

για κάθε εξωτερικότητα (π.χ. άλλα για την κατανομή της απασχόλησης και 

άλλα για την περιβαλλοντική επιβάρυνση). Γι' αυτό έχει σημασία ποιες εξω-

τερικότητες θα γίνουν αποδεκτές ως δικαιολογημένα «μη εμπορικά ενδιαφέ

ροντα», διότι αυτό θα προσδιορίσει και ποιες πολιτικές θα γίνουν αποδεκτές 

για την επιδίωξη τους. 

Θεωρητικά η εσωτερίκευση μέσω κατάλληλων πολιτικών όλων των 

στοιχείων κοινωνικού κόστους και οφέλους (δηλαδή η συμπερίληψη τους στο 

ιδιωτικό κόστος και στην αξία των εμπορεύσιμων προϊόντων), σε όλες τις χώ

ρες, θα διόρθωνε την «αποτυχία της αγοράς» και θα επέτρεπε την κατανομή 

της παραγωγής σύμφωνα με το πλήρες κόστος και την αξία των προϊόντων, 

οπότε και το ελεύθερο εμπόριο θα μπορούσε να θεωρηθεί επωφελές για 

όλους. Στην πράξη όμως αυτό δεν είναι δυνατόν. Πρώτον, διότι όλες οι χώ

ρες δεν αντιλαμβάνονται και δεν εκτιμούν τις εξωτερικότητες με αντικειμενικό 

τρόπο και με μακροχρόνιο ορίζοντα (π.χ. το περιβαλλοντικό κόστος τείνει να 

υποτιμάται, τα παγκόσμια αγαθά ελάχιστα λαμβάνονται υπ' όψιν). Δεύτερον, 

δεν μπορούν όλες να διαμορφώσουν και να συντηρήσουν μια πλήρη πολιτική 

εσωτερίκευσης που έχει μεγάλο δημοσιονομικό, διοικητικό ή και πολιτικό 

κόστος. Τρίτον, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εκτιμηθεί στην πράξη αν οι 

οποιεσδήποτε πολιτικές εσωτερίκευσης θα ήταν οι άριστες ή θα οδηγούσαν 

σε καταστάσεις υπερπαραγωγής ή υποπαραγωγής των δημόσιων αγαθών 

(policy failures). 

Όμως, τα αγαθά που διακυβεύονται είναι τόσο σημαντικά, ώστε όλες 

σχεδόν οι χώρες διαμορφώνουν κάποιες πολιτικές εσωτερίκευσης για τα 

κρισιμότερα από αυτά (απασχόληση, διατροφική αυτοδυναμία) με προσεγγι

στική αποτίμηση της αξίας τους μέσω της πολιτικής διαδικασίας ή των κοινω

νικών ζυμώσεων (π.χ. πιέσεις για μέτρα ελάττωσης της ρύπανσης). Έτσι υπάρ

χουν σε πάρα πολλές χώρες πολιτικές για τα δημόσια συμπαραγόμενα αγα-
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θά, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή τόσο αυτών των αγαθών όσο και 

(έμμεσα) των εμπορεύσιμων. 

Η οικονομική θεωρία έχει αναλύσει διάφορες περιπτώσεις, όπου η ωφέ

λεια ή η βλάβη από την παραγωγή και κατανομή συγκεκριμένων δημόσιων 

αγαθών έρχεται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από την καθαρή ευημερία που 

προκύπτει από το εμπόριο των ιδιωτικών αγαθών. Εξετάζονται ξεχωριστά οι 

εισαγωγικές και οι εξαγωγικές χώρες καθώς και οι θετικές ή αρνητικές εξω-

τερικότητες (OECD, 2001, Multifunctionality, p. 92). Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα 

στοιχεία σε αυτή την ανάλυση είναι ότι: 

1) 'Οταν μια χώρα είναι μεγάλη, η πολιτική της για την εσωτερίκευση των 

εξωτερικοτήτων, που επηρεάζει και την παραγωγή των εμπορεύσιμων, 

επηρεάζει μέσω αυτής και τις διεθνείς τιμές· πράγμα που έχει ένα αυ

τόνομο αποτέλεσμα στην ευημερία της ίδιας και όλων των άλλων χω

ρών (terms of trade effect). Αν αντιθέτως η χώρα είναι μικρή, τότε δεν 

προκαλεί τέτοια επίπτωση. 

2) Αν όλες οι χώρες έχουν πολιτικές εσωτερίκευσης, τότε το αποτέλεσμα 

μιας αλλαγής στις πολιτικές αυτές επί των άλλων χωρών εξαρτάται από 

το αποτέλεσμα επί των διεθνών τιμών, σε συνδυασμό με το αποτέλε

σμα στις ίδιες τις εξωτερικότητες. Π.χ. αν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν, 

θα κερδίσουν οι εξαγωγικές χώρες - υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 

αυξηθεί δυσανάλογα το περιβαλλοντικό κόστος τους. Αντίθετα, θα 

χάσουν οι εισαγωγικές που μπορεί όμως να κερδίσουν σε γεωργική 

απασχόληση18. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνολική ευημερία θα αυξη

θεί αν υπάρξει άριστη κατανομή της παραγωγής δημόσιων αγαθών, 

ενώ η επίπτωση από τις τιμές του εμπορεύσιμου μπορεί να αλληλο-

εξουδετερωθεί (OECD, 2001, Multifunctionality, p. 92, 3 r d par. από 

Corden, 1997, Trade policy and economic welfare, 2 n d ed. Clarendon 

Press, Oxford). 

3) Αν μερικές μόνο μεγάλες χώρες υιοθετήσουν πολιτικές εσωτερίκευσης, 

αυτές επηρεάζουν και τις άλλες τόσο μέσω των τιμών όσο και μέσω 

της ανακατανομής της δραστηριότητας και των δημόσιων αγαθών που 

18. Το κέρδος ή η ζημιά υπολογίζεται σε όρους «ευημερίας». Στην περίπτωση 
ανόδου των διεθνών τιμών το κέρδος στο πλεόνασμα παραγωγού υπερβαίνει την απώ
λεια στο πλεόνασμα καταναλωτή για τις εξαγωγικές χώρες. Το αντίθετο συμβαίνει για 
τις εισαγωγικές: αυτές έχουν καθαρή απώλεια από την άνοδο των διεθνών τιμών και 
καθαρό κέρδος από την πτώση τους. 
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συνδέονται με αυτήν (όπως και στην περίπτωση 2). Οι επιδράσεις είναι 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές (οπότε το συνολικό αποτέλεσμα εξαρ

τάται από τη στάθμιση των επιμέρους) και σε λίγες περιπτώσεις αμι

γώς θετικές ή αμιγώς αρνητικές, όταν τιμές και εξωτερικότητες κινού

νται προς την ίδια κατεύθυνση (βλ. όλους τους δυνατούς συνδυα

σμούς στο OECD 2001, ρ. 92, ρ. 159). Όμως οι χώρες που υιοθετούν 

τις πολιτικές έχουν σε κάθε περίπτωση ευνοϊκότερα αποτελέσματα για 

τις ίδιες, διότι κατευθύνουν τις εξωτερικότητες προς τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και έτσι ενισχύουν ή απαλύνουν τις επιδράσεις από τις 

τιμές. Και οπωσδήποτε ασκούν τις πολιτικές σύμφωνα με τις δικές 

τους αξιολογήσεις και σταθμίσεις, ενώ οι άλλες υφίστανται τα αποτε

λέσματα που μπορεί να μην ταιριάζουν με τις δικές τους προτεραιό

τητες. Αν μπορούσαν και οι άλλες να εφαρμόσουν πολιτικές σύμφωνες 

με τις δικές τους αξιολογήσεις, τότε θα κατηύθυναν τις εξωτερικότητες 

προς επιθυμητούς στόχους και θα απάλυναν τις επιδράσεις της πολιτι

κής των πρώτων. 

Στο σύνολο της η ανάλυση μάς βοηθάει να καταλάβουμε ότι μια κατα

νομή της παραγωγής και των ροών εμπορίου, που προκύπτει όταν λαμβά

νονται υπ' όψιν και εσωτερικεύονται οι λοιπές διαστάσεις της γεωργίας, είναι 

μεν διαφορετική από μια κατανομή χωρίς ανάλογες πολιτικές, δεν θα πρέπει 

όμως να χαρακτηρίζεται απαξιωτικά ως «στρέβλωση του εμπορίου» και από

κλιση από κάποιο απόλυτο άριστο, διότι τα άριστα είναι διαφορετικά όταν 

ληφθούν υπ' όψιν και οι άλλοι σημαντικοί παράγοντες κοινωνικής ευημερίας. 

1.7. Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

Υπεισέρχονται ως ξεχωριστή κατηγορία στη διερεύνηση της σημασίας 

της πολυλειτουργικότητας, στον βαθμό που διαφοροποιούνται ως προς το 

επίπεδο του εισοδήματος, τη σημασία της γεωργίας για την οικονομία τους 

και τις θεσμικές, οργανωτικές και δημοσιονομικές αδυναμίες του δημόσιου 

τομέα τους. Γι' αυτές τις χώρες η εισαγωγή της έννοιας των συμπαραγόμενων 

δημόσιων αγαθών έχει σημαντικές συνέπειες για τη σχέση τους με το διεθνές 

εμπόριο, διότι τα πιο πάνω στοιχεία διαφοροποίησης σημαίνουν: 

1) Διαφορετική αξιολόγηση των διαφόρων δημόσιων αγαθών και της ση

μασίας τους για τη χώρα. Είναι φανερό ότι η γεωργική απασχόληση 

είναι πολύ πιο σημαντική παρά το αγροτικό τοπίο ή άλλοι περιβαλλο

ντικοί παράγοντες που μπορεί να συνιστούν παγκόσμια αγαθά, όμως 
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η παγκόσμια κοινότητα είναι απρόθυμη να συμμετάσχει στο κόστος 

διατήρησης τους (π.χ. τα τροπικά δάση). Το ίδιο ισχύει και για τη 

διατροφική ασφάλεια, όπου η ιδιοπαραγωγή παίζει πολύ σημαντικότερο 

ρόλο, δεδομένης της δυσκολίας τους να εξασφαλίζουν συνάλλαγμα. 

2) Υψηλότερο κόστος εφαρμογής πολιτικών για την εξασφάλιση των δη

μόσιων αγαθών με τρόπο άμεσο (και όχι μέσω της συμπαραγωγής με 

τα εμπορεύσιμα). Η έλλειψη υποδομών για τις μεταφορές και επι

κοινωνίες, καθώς και η έλλειψη θεσμών που δημιουργούν ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα (για τη δημιουργία οιονεί αγορών), περιορίζουν τις εφαρ

μόσιμες πολιτικές. 

3) Περιορισμένη διοικητική ικανότητα και δημόσιους πόρους που θα επέ

τρεπαν την εσωτερίκευση των εξωτερικοτήτων με λιγότερο «στρεβλω-

τικούς» τρόπους. Π.χ. για πολλές από αυτές τις χώρες η εξασφάλιση 

των δημόσιων αγαθών της γεωργίας μέσω της προστασίας στα σύνο

ρα αποτελεί μια «αποτελεσματική» επιλογή, με μηδενικό οριακό κό

στος εφαρμογής, εφόσον οι δασμοί θα επιβάλλονταν έτσι κι αλλιώς 

για ταμειακούς λόγους. Πράγματι, σε πολλές χώρες οι τελωνειακοί δα

σμοί έχουν σημαντικό ταμειακό χαρακτήρα και οι κυβερνήσεις στηρί

ζονται σε αυτούς παρά στους φόρους εισοδήματος (OECD, 2001, Multi-

functionality, p. 94, από Feeham, 1988, «Efficient tariff financing of pu

blic goods», Journal of International Economics, 25/1988, pp. 155-164). 

4) Παρούσες προτιμήσεις/ανάγκες σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά πολύ 

διαφορετικές από εκείνες των μελλοντικών γενεών εξαιτίας του πολύ χα

μηλού σημερινού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι πολιτικές με βάση μόνο 

τις σημερινές επείγουσες ανάγκες, όπως π.χ. επέκταση της παραγωγής 

χωρίς εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους, μπορεί να θέσει σε 

σοβαρό κίνδυνο τις δυνατότητες/επιλογές των μελλοντικών γενεών. 

Τα πιο πάνω κύρια στοιχεία διαφοροποίησης που επισημάνθηκαν μετα

ξύ και πολλών άλλων (βλ. OECD, 2001, Multifunctionality, pp. 93-94) δείχνουν 

ότι, όταν ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν οι εξωτερικότητες και οι διαφορετικές δυ

νατότητες εφαρμογής πολιτικών, το υπόδειγμα του εμπορίου, που βασίζεται 

στα βραχυπρόθεσμα ιδιωτικά κόστη ή οφέλη, αλλάζει ριζικά και γίνεται λιγό

τερο μονοσήμαντο στα συμπεράσματα του. Ως προς τις αναπτυσσόμενες χώ

ρες, αυτό έχει αναγνωρισθεί γενικά και έτσι τυγχάνουν διαφορετικού χειρι

σμού ως προς τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους στα πλαίσια του ΠΟΕ. 

Και ο ΟΟΣΑ στην παρουσίαση του θέματος καταλήγει (OECD, 2001, 

Multifunctionality, p. 94). 
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«Lastly, as shown above, the existence of non-commodity outputs (exter

nalities) and of policies to internalize them would have international income 

distribution implications. Future policy discussions may have to pay special 

attention to this issue by taking into account the possible public good nature 

of international equity (Kapstein, 199919)». 

1.8. Αδυναμία αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τα μη εμπορεύσιμα 

αγαθά 

Είναι προφανές ότι η αδυναμία πλήρους και αξιόπιστης γνώσης όλων 

των στοιχείων που αφορούν τα μη εμπορεύσιμα αγαθά, στοιχείων που αφο

ρούν τόσο τη ζήτηση γι' αυτά (ατομική, συλλογική, σχέσεις συγκατανάλωσης, 

αξία μη χρήσης) όσο και την προσφορά (σχέσεις συμπαραγωγής, εναλλα

κτικοί τρόποι προσφοράς), αλλά και η ίδια η φύση αυτών των αγαθών, που 

δεν είναι υλικά αγαθά με τη συνηθισμένη έννοια, αλλά λειτουργίες, ιδιότητες, 

αποτελέσματα, καθιστούν αδύνατη την εκτίμηση των μεγεθών που τα αφο

ρούν με οποιονδήποτε βαθμό αξιοπιστίας. Γι' αυτό και οι πολιτικές που τα αφο

ρούν βασίζονται σε χονδρικές και διαισθητικές εκτιμήσεις πολλών παραγό

ντων ταυτόχρονα (μεταξύ των οποίων και το κόστος εφαρμογής) και είναι πά

ντα ανοικτές σε αμφισβήτηση για λάθη, υπερβολές, ανεπάρκεια ή και ανει

λικρίνεια. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η ανάλυση διακρίνει ανάμεσα στην έλλειψη πλη

ροφόρησης, που οφείλεται στις εγγενείς αβεβαιότητες (τεχνικές σχέσεις, πολ

λαπλές εναλλακτικές δυνατότητες), στο υψηλό κόστος της πληροφόρησης, και 

στην ασύμμετρη πληροφόρηση όπου μερικά μέρη την διαθέτουν και άλλα όχι. 

Η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί αναγκαστικά σε λιγότερο ακριβείς πολιτι

κές. Το υψηλό κόστος επίσης, διότι το κόστος απόκτησης της θα μπορούσε να 

εξουδετερώσει την ωφέλεια που θα προέκυπτε. Όσον αφορά την ασύμμετρη 

πληροφόρηση, αυτή αποτελεί αιτία απόκλισης από την άριστη λύση, ακόμη 

και στην περίπτωση των εμπορεύσιμων αγαθών, διότι αλλοιώνει την γνώση 

των επιλογών που έχει το ένα μέρος της αγοράς. Πολύ περισσότερο, όταν η 

19. Kapstein, Ethan Β. (1999), «Distributive justice as an international public 
good» στο Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds), Global public goods: 
international co-operation in the 21st century, published for the United Nations Develop
ment Programme, Oxford University Press. 
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ασύμμετρη πληροφόρηση αφορά την έλλειψη επίγνωσης για τις παράπλευρες 

ή μακροχρόνιες επιπτώσεις μιας δράσης ή μιας πολιτικής. (Όταν δηλαδή 

κάποιο από τα μέρη της αγοράς οδηγείται σε αποφάσεις έχοντας υπ' όψιν 

πιο περιορισμένους και βραχυχρόνιους ορίζοντες απ' ό,τι τα άλλα μέρη.) 

Σε άλλο επίπεδο, η έλλειψη αντικειμενικής πληροφόρησης σε ό,τι αφο

ρά τα μη εμπορεύσιμα οδηγεί σε αναζήτηση προσεγγιστικών μεθόδων: τόσο 

για την εκτίμηση της ζήτησης και της προθυμίας του καταναλωτή να πληρώ

σει (π.χ. travel cost method, contingent valuation method) όσο και για την 

αποτίμηση εναλλακτικών συνδυασμών εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων 

αγαθών (cost-benefit analysis) ή εναλλακτικών τρόπων επίτευξης ορισμένου 

αποτελέσματος (cost-effectiveness analysis). Ή τέλος για την αποτίμηση ορι

σμένων εξωτερικοτήτων (π.χ. averting expenditure valuation method, όπου απο

τιμάται η παράπλευρη ωφέλεια ορισμένων μέτρων πολιτικής με το χρηματικό 

κόστος που στοιχίζει η επίτευξη ενός παραπλήσιου αποτελέσματος σε άλλους 

τομείς) (Zulauf, 1999, Yrjölä and Kola, 2000, pp. 42-43, Santos, 2001). 

Ακόμη, αναπτύσσεται προβληματισμός για τους τρόπους επίτευξης 

ενός επιθυμητού αποτελέσματος όταν δεν είναι γνωστή η αποτίμηση του από 

τη ζήτηση (δημιουργία λεσχών ή εθελοντικών ομάδων επιδίωξης ορισμένων 

σκοπών) ή το ακριβές κόστος του (εκπλειοτηριασμός συμβολαίων για την προ

μήθεια του κοινωνικού αγαθού, όπου λαμβάνουν μέρος μόνον όσοι έχουν κό

στος κατώτερο από τους προσφερόμενους όρους, όπως στα λεγόμενα «ma

nagement contracts») (Meister, 2001). 

Επίσης έχει διερευνηθεί και το ποιος θα έπρεπε να αναλάβει την πα

ραγωγή των μη εμπορεύσιμων αγαθών (το Δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, 

εθελοντικές ομάδες, λέσχες, συνεργασία των ανωτέρω), ανάλογα με τη φύση 

και την εμβέλεια του αγαθού (τοπικό, εθνικό, περιορισμένου ή γενικού ενδια

φέροντος, συλλογικό αγαθό, κλπ.) και με το αν είναι πιθανόν να εμφανιστούν 

φαινόμενα αποφυγής υποχρεώσεων (free-ridership) ή, αντίθετα, αλληλοενί-

σχυσης και κινητοποίησης (charity behaviour). 

Αν και καμιά μέθοδος προσέγγισης αυτών των προβλημάτων δεν θεω

ρείται γενικής εφαρμογής και χωρίς προβλήματα, εντούτοις, ο σχετικός προ

βληματισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση αντικειμενικών τρόπων σύγκρισης 

εναλλακτικών επιλογών. 

Σε γενικότερο επίπεδο, πάντως, αναγνωρίζεται ότι η έλλειψη πληροφό

ρησης ή η ασυμμετρία διάθεσης της μπορούν να αλλάξουν τα συμπεράσματα 

ως προς το ποιες επιλογές είναι οι άριστες ή οι «αποτελεσματικές» (efficient). 
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1.9. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Γεωργίας 

Μια άλλη έννοια που προωθεί η Κοινότητα, παράλληλα με την πολυλει-

τουργικότητα, προκειμένου να στηρίξει την αγροτική πολιτική της, είναι αυτή 

του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Γεωργίας (European Model of Agriculture ή EMA) 

(Laurila, 2000). Η έννοια αυτή διατρέχει όλη την ΚΑΠ από τη δημιουργία της, 

αλλά σαν εμβληματικός όρος άρχισε να χρησιμοποιείται μετά το 1997, οπότε 

διακηρύχθηκε ως στόχος στο Συμβούλιο Κορυφής του Λουξεμβούργου (12-13 

Δεκ. 1997). Προηγουμένως η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση των συνεταιριστικών 

οργανώσεων, COPA, είχε παραπονεθεί ότι οι προτεινόμενες για την Ατζέντα 

2000 μεταρρυθμίσεις θέτουν σε κίνδυνο το «ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας». 

Στο Συμβούλιο κορυφής λοιπόν διακηρύχθηκε: 

«The Union is determined to continue developing the present European 

model of agriculture, while seeking greater internal and external competiti

veness. European agriculture must ... be versatile, sustainable, competitive and 

spread throughout European territory, including regions with specific problems... 

The reform should lead to economically sound, viable solutions which are 

socially acceptable and make it possible to ensure fair income, to strike a fair 

balance between production sectors, producers and regions and to avoid 

distortions of competition» (European Council, 1997, Presidency conclusions). 

Έκτοτε ο όρος EMA έγινε σημαντικός προκειμένου να καθορίζονται οι 

θέσεις της Ε.Ε. στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο (Sturges, 1999, 

ρ. 9). Αν και βασικά υπέρ του εμπορίου, η Ένωση επιθυμεί να διατηρεί ορι

σμένους βαθμούς ελευθερίας στον καθορισμό των πολιτικών της, για να δια

τηρήσει τον τύπο γεωργίας που, όπως αναφέρεται, είναι επιθυμητός από ένα 

μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού. 

Η έννοια του ΕΜΑ, όπως είναι φυσικό, δεν είναι απολύτως προσδιορι

σμένη ούτε αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Έχει κατηγορηθεί ως «νεφελώ

δης», «αόριστη», «περιέχουσα τα πάντα και τίποτα», μέχρι και «αντιφατική», 

αφού η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας μπορεί να έρθει σε αντίθεση με 

στόχους όπως το δίκαιο εισόδημα, η ισόρροπη ανάπτυξη κλάδων και η «αει-

φορία». Αυτά είναι σωστά, όμως μέσω του όρου ίσως να εκφράζεται ακριβώς 

η διάθεση να επιτευχθεί μια εξισορρόπηση αντιτιθέμενων επιδιώξεων να μη 

θυσιαστούν δηλαδή οι άλλοι στόχοι στον βωμό της ανταγωνιστικότητας. 

Το ΕΜΑ, σιωπηρά αλλά και καμιά φορά ρητά, αντιπαρατίθεται στο 

άλλο μοντέλο, που υποτίθεται ότι αναπτύσσεται στις Η ΠΑ. Ο Γενικός Γραμ

ματέας της COPA Risto Volanen έθεσε το θέμα ως εξής: 
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«... We are witnessing the birth of a bio-industry that is, in the American 

conditions, replacing the present structures of agricultural production. The US 

has already made its choice - to combine and transform classical family 

enterprises into bases for industrial raw material production. We in Europe are 

still at the cross-roads. We still have the choice before us» (Canada Grains 

Council, 1998, από Laurila, p. 62)20. 

Ο όρος EMA είναι ευρύτερος από την πολυλειτουργικότητα, το SARD 

του FAO, τους «κοινούς στόχους» του ΟΟΣΑ («shared goals» στο OECD, 1998, 

Agricultural policies in OECD countries), τα NTCs του ΠΟΕ. Στα διάφορα κοι

νοτικά έγγραφα όπου έχει γίνει επεξεργασία της έννοιας έκτοτε αναφέρονται 

τα εξής στοιχεία της (Laurila, ρ. 63): 

Διατηρησιμότητα, όπου εκτός από τη φυσική αειφορία περιλαμβάνεται 

και η οικονομική βιωσιμότητα και η κοινωνική αρμονία. 

Πολυλειτουργικότητα. Τονίζεται ότι, επειδή η Ευρώπη είναι πυκνοκατοι

κημένη, οφείλει να είναι πολυλειτουργική, δηλαδή να παράγει τα δημόσια αγα

θά μαζί με τα εμπορεύσιμα. Δεν έχει την πολυτέλεια να αναπτύξει τη φύση 

και το περιβάλλον σε μεγάλα «καταφύγια» (reserves) και να αφήσει την εμπο

ρική γεωργία ασύδοτη. 

Οι ανησυχίες των καταναλωτών. Λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν οι και

νούργιες ευαισθησίες της κοινωνίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προϊό

ντων, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την ευημερία των ζώων. Γι' αυτό απο

φεύγονται ορισμένες παραγωγικές μέθοδοι, όπως τα προωθητικά της ανά

πτυξης (ορμόνες, αντιβιοτικά) και τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Υπάρ

χει δε διάθεση να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για το υψηλότερο κόστος ή 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέραν από τα «επίπεδα αναφοράς». 

20. Πράγματι, δύο παραδείγματα από τις ΗΠΑ μπορούν να φωτίσουν αυτό τον 
ισχυρισμό: 
1 ) Η παραγωγή σόγιας ειδικά για την κατασκευή (σε συνδυασμό με ανακυκλωμέ

νο χαρτί εφημερίδας) ενός διακοσμητικού οικοδομικού υλικού τύπου φορ
μάικας. 

2) Η καλλιέργεια φυτών ειδικά για τη φαρμακοβιομηχανία, με βάση σχετικά συμ
βόλαια. 
Και στις δύο περιπτώσεις υπερνικώνται οι επιφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση 

γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, αφού δεν θα χρησιμοποιηθούν για διατροφή. 
(Πηγή πληροφοριών: Αναφορές των Αμερικανών εκπροσώπων στην ομάδα ερ

γασίας του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Έτη 1995, 2000. Επίσης, Greaves 
(2002): «Plants as Phyto-Phactories...»). 
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Κάλυψη, πολυμορφία (coverage, diversity). Επειδή η Ε.Ε. αποτελεί ένω

ση ανεξάρτητων κρατών, γίνεται σεβαστή η ανάγκη κάθε κράτους να δια

τηρηθεί η γεωργία σε όλη την έκταση της Ένωσης, ακόμη και στις μειονεκτι

κές περιοχές (χώρες). Και επίσης, να διατηρηθεί η ποικιλομορφία, δηλαδή ο 

ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, που εξασφαλίζει σε κάθε χώρα την ευελιξία, 

τη δυνατότητα προσαρμογών και τη διατήρηση ικανού βαθμού αυτοδυναμίας. 

Κοινωνική διάρθρωση από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αν και αυτό 

δεν αναφέρεται στα νεότερα κείμενα, υπονοείται σε όλη την ΚΑΠ από το 1962 

που συστήθηκε. Όλη η ΚΑΠ τείνει, αν και έμμεσα, στο να καταστήσει το οικο

γενειακό μέγεθος εκμετάλλευσης οικονομικά βιώσιμο, ώστε να είναι δυνατή η 

παραμονή των αγροτών και όχι η ανάληψη από μη αγρότες επιχειρηματίες. 

Ανταγωνιστικότητα. Δεν παραλείπεται βέβαια να τονίζεται ότι η γεωργία 

είναι ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας που για να είναι βιώσιμος πρέ

πει να είναι ανταγωνιστικός τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Γεωργίας μπορεί να απο

δειχθεί πολλαπλά χρήσιμη στο κοντινό μέλλον, όταν οι χώρες θα κληθούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο (1997) και να 

αφαιρέσουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να το ενσωμα

τώσουν σε βιομάζα (carbon dioxide sinks). Ακόμη, ο αγροτικός τομέας θα 

κληθεί να συνεργαστεί για την υλοποίηση της Σύμβασης για τη Βιοποικιλό-

τητα, που προέκυψε από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλ

λον και την ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο (1992). Η διαχείριση της βιοποικιλό-

τητας και η διατήρηση των οικοσυστημάτων πολλών φυτικών και ζωικών ειδών 

θα κάνει απαραίτητο το παραδοσιακό είδος γεωργίας. Τέλος, η ανάγκη περιο

ρισμού των μεταφορών για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομίας πετρε

λαίου μπορεί να καταστήσει πάλι επίκαιρα τα τοπικά συστήματα ανταλλαγών 

πόλης-ενδοχώρας. 

Εξάλλου είναι πιθανόν τα θέματα ποιότητας ζωής και προϊόντων να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία όσο προχωρεί η ευαισθητοποίηση του κοι

νού παγκοσμίως, και ένα τέτοιο υπόδειγμα γεωργίας να αποκτήσει ευρύτερη 

αποδοχή και εκτός Ευρώπης. Οπότε είναι καλό να έχει υποστηριχθεί για να 

επιβιώσει. 

Η έννοια του ΕΜΑ είναι χρήσιμη όχι μόνο απέναντι στο εξωτερικό αλ

λά και απέναντι στο εσωτερικό, για να γίνουν αποδεκτές πολιτικές που δεν 

στοχεύουν αποκλειστικά στην παραγωγικότητα και την αύξηση των εισοδημά

των, αλλά και στους άλλους στόχους. Έτσι, π.χ., οι νέες πολιτικές που προω

θούνται, της πολλαπλής συμμόρφωσης (cross-compliance), της διαφοροποίη-
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σης (modulation), της συμπληρωματικότητας (subsidiarity) και της εθνικής επι

δίωξης στόχων μέσω κονδυλίων που παρακρατούνται από τις εισοδηματικές 

ενισχύσεις (country envelopes), θα γίνουν ευκολότερα αποδεκτές αν κατα

νοηθεί ότι στοχεύουν στη διατήρηση της διαφορετικότητας του ευρωπαϊκού 

μοντέλου γεωργίας. 

Επειδή όμως το ΕΜΑ δεν αγνοεί την ανάγκη ανταγωνιστικότητας, ίσως 

δεν θα εμποδίσει μια πόλωση στα καλλιεργητικά συστήματα μέσα στην Ένω

ση (Pezaros, 1999). Μέρος των περιφερειών (χωρών) θα εξακολουθήσουν να 

είναι στραμμένες προς τις μεγάλες αγορές, με στοιχειώδη μόνο σεβασμό προς 

τις μη εμπορικές επιδιώξεις (ελάχιστες περιβαλλοντικές και ποιοτικές δε

σμεύσεις)- ενώ οι λιγότερο ανταγωνιστικές θα στραφούν προς δραστηριότη

τες διαχείρισης του περιβάλλοντος και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

για μικρές αγορές. Η περιθωριοποίηση και εγκατάλειψη ενός τμήματος της 

γεωργικής γης δεν μπορεί να αποκλεισθεί. 

Η κρίσιμη δοκιμασία για το ΕΜΑ όπως και για την πολυλειτουργικότητα 

είναι οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ. Η Ε.Ε. προσπαθεί να περάσει τους 

νέους όρους στα επίσημα κείμενα των διαπραγματεύσεων, διότι αυτά δείχ

νουν το ποιες στάσεις επικρατούν και ποια θέματα γίνονται αποδεκτά για 

συζήτηση. Οι χώρες της ομάδας CAIRNS και οι ΗΠΑ αντιστέκονται στους 

όρους, ενώ αποδέχονται συγκεκριμένα στοιχεία τους ως «μη εμπορικά ενδια

φέροντα» - με την επιφύλαξη πάντα ότι η επιδίωξη τους θα γίνεται με μέτρα 

στοχευμένα, διαφανή και μη στρεβλωτικά του εμπορίου. Εκτός από το πε

ριβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοι

νοτήτων που έχουν ήδη αναγνωρισθεί, η Κοινότητα έχει εισαγάγει επιπλέον 

την «ασφάλεια των τροφίμων», ως αιχμή του δόρατος για το θέμα των γενε

τικά τροποποιημένων και των ορμονών, υποστηρίζοντας σχετικά την «αρχή 

της προφύλαξης» (precautionary principle)21. Η ασφάλεια των τροφίμων έχει 

21. Με βάση αυτή την αρχή δικαιολογούνται οι δημόσιες αρχές να λαμβάνουν 
προφυλακτικά μέτρα χωρίς να πρέπει να αποδείξουν την ύπαρξη του κινδύνου, αλλά 
μόνο την πιθανότητα του. Αντίθετα, αυτός που προτείνει ένα νέο προϊόν πρέπει να 
αποδείξει ότι είναι ακίνδυνο. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το τεκμήριο της βλάβης. 
Στα πλαίσια της αρχής της προφύλαξης ζητούνται βελτιωμένες τεχνικές αποτίμησης 
του κινδύνου (risk assessment techniques), δυνατότητα ανίχνευσης (traceability) και 
πληροφόρηση των πολιτών μέσω κατάλληλης σήμανσης (labelling), ώστε να μπορούν 
να επιλέγουν. Η αρχή της προφύλαξης εφαρμόζεται όταν ο κίνδυνος δεν είναι γνω
στός και βέβαιος (danger), οπότε λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, αλλά πιθανός (risk). 
Τα στάδια για την εκτίμηση του κινδύνου είναι: υπόνοια, ένδειξη, πιθανότητα. Μέτρα 
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ήδη περιληφθεί στα προκαταρκτικά κείμενα των διαπραγματεύσεων - με ταυ

τόχρονη όμως αναφορά στην πιστή εφαρμογή της συμφωνίας για τα υγειο

νομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αρκετά περιοριστική. Αντίθετα, 

δεν έχουν περιληφθεί ακόμη η ευημερία των ζώων και το γεωργικό τοπίο, τα 

οποία σε κάθε ευκαιρία προωθεί η Κοινότητα. Η ορολογία των επίσημων κει

μένων αποτελεί πάντα ένα πεδίο διακριτικού διπλωματικού πολέμου. 

1.10. Η συζήτηση για το περιβάλλον 

Οι πολύπλευρες σχέσεις γεωργίας και περιβάλλοντος διερευνήθηκαν 

κυρίως από τη άποψη των δυσμενών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλ

λον, αλλά στη συνέχεια και των ευμενών, και, μεταγενέστερα, των δυσμενών 

επιπτώσεων των άλλων δραστηριοτήτων στη γεωργία (OECD, 1989, Annex 2, 

Ch. 6). Οι σχέσεις διερευνήθηκαν όχι μόνο σε φυσικό αλλά και σε οικονομικό 

επίπεδο, και κυρίως από την άποψη των επιδράσεων των γεωργικών πολιτικών 

επί του περιβάλλοντος (όπου διαμορφώθηκε και η άποψη των «αποτυχιών της 

πολιτικής») αλλά και των περιβαλλοντικών πολιτικών επί της γεωργίας. Ιδιαί

τερα προβλημάτισε η επίπτωση των αυστηρών περιβαλλοντικών πολιτικών 

στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, 

την απασχόληση και τα γεωργικά εισοδήματα (εδώ διαμορφώθηκαν οι από

ψεις για την ανάγκη επιμερισμού του κόστους των δημόσιων αγαθών μεταξύ 

όλων των ωφελουμένων και της κοινωνίας γενικότερα). 

Η συζήτηση δεν έμεινε μακριά και από τη διαμάχη για τις αγροτικές 

πολιτικές και το διεθνές εμπόριο, και τις συνέπειες τους για το περιβάλλον. 

Όπως ήταν φυσικό αναπτύχθηκαν και εδώ επιχειρήματα που υποστηρίζουν τις 

αντιτιθέμενες εκατέρωθεν απόψεις (βλ. και Redelift, Lekakis, Zanias, eds, 

προφύλαξης επιτρέπονται όταν ο κίνδυνος είναι «πιθανός», δηλαδή όχι μόνο με την 
υπόνοια. Αυτό σημαίνει ότι ένας βαθμός κινδύνου (hazard) θεωρείται αναπόφευκτος 
και γίνεται ανεκτός. Μέτρα που γίνονται αποδεκτά είναι: Η δημόσια διαβούλευση και 
η εκτίμηση του βαθμού κινδύνου που είναι αποδεκτός από κάθε κοινωνικό σύνολο. 
Επίσης, η σήμανση και η επιβολή της ανιχνευσιμότητας. Αρχές που επιβάλλονται είναι: 
Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή η ενσω
μάτωση της ίδιας μέριμνας για προστασία σε όλες τις σχετικές πολιτικές ενός κρά
τους και η εκ των προτέρων στάθμιση του κόστους και του οφέλους από την εφαρ
μογή των προφυλακτικών μέτρων. Η δικαστική πρακτική έχει δείξει ότι λαμβάνει σοβα
ρά υπ' όψιν την αρχή της προφύλαξης (Henson, 1999, Νικολόπουλος, 2002). 
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1999). Από τη συζήτηση πάντως αναδείχθηκαν και θέσεις που είναι γενικά απο

δεκτές, αν και η σημασία τους για την πολιτική διερευνάται ακόμη. 

Σταχυολογώντας από τη σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 1989, Agri

cultural and environmental policies - Opportunities for integration) θα μπορού

σαμε να τις συνοψίσουμε ως εξής: 

Η γεωργία είχε ανέκαθεν μια θετική σχέση με το περιβάλλον (op. cit., 

ρ. 13), όπως και με την τοπική και εθνική ανάπτυξη (ρ. 15). Γι' αυτό και όλες 

οι χώρες, θεωρώντας αυτή τη σχέση δεδομένη, προσπάθησαν να προαγάγουν 

την εθνική γεωργία με πολλά μέσα, στηρίζοντας μεταξύ άλλων και την αγρο

τική έρευνα (που άλλαξε τις καλλιεργητικές πρακτικές και τα βιολογικά δε

δομένα), την αύξηση της παραγωγικότητας και την αύξηση των γεωργικών ει

σοδημάτων22. Όμως, με την προϊούσα τεχνολογία και τη συνεχή ανάπτυξη 

(κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού αλλά και της ανάγκης για δημιουργία 

«συγκρίσιμων» εισοδημάτων σε ένα κόσμο ραγδαία αυξανόμενων μη γεωργι

κών εισοδημάτων), άρχισε να δημιουργείται μια αντίθεση μεταξύ των στόχων 

της αγροτικής πολιτικής και των αναγκών για προστασία του περιβάλλοντος. 

Η υπερ-εντατικοποίηση που ήταν απότοκος των νέων τεχνικών δυνατοτήτων 

αλλά ενθαρρύνθηκε και από τις αγροτικές πολιτικές παγκοσμίως, άρχισε να 

δημιουργεί όλο και σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, παράλληλα και 

ταυτόχρονα με τις θετικές επιδράσεις που η γεωργία ως δραστηριότητα εξα

κολουθούσε να έχει, και παράλληλα προς τις πιέσεις που οι άλλες δραστη

ριότητες δημιουργούσαν σε αυτήν23. 

22. Είναι χαρακτηριστικό ότι (όπως εξιστορεί με λεπτομέρεια ο Potter, 1998) 
οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει πρώτες όλες σχεδόν τις πολιτικές που εφάρμοσε αργότερα 
η Ε.Ε., περιλαμβανομένης της στήριξης των τιμών και των εξισωτικών πληρωμών (defi
ciency payments). Η δε διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων αποτελεί και γι' 
αυτές ρητό στόχο πολιτικής από την εποχή ακόμη του New Deal, όπως και η επισιτι
στική ασφάλεια, που προβλέπεται από ειδική νομοθεσία (Food Security Act. 1985 -
Potter, Ervin, 1999, p.60). 

23. Ο ΟΟΣΑ (op. cit., p. 13) συνοψίζει ως εξής και τα περιβαλλοντικά προβλή
ματα που μπορεί να δημιουργεί η σύγχρονη γεωργία (αναγνωρίζοντας ότι αυτή «έχει 
εξελιχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας βραχυχρόνιων 
κερδών χωρίς τη διατήρηση της αρμονίας και αλληλεξάρτησης μεταξύ γεωργίας και 
περιβάλλοντος που είχε υπάρξει για αιώνες»): 

Ρύπανση εδαφών και επιφανειακών υδάτων (ευτροφισμός) από κακή χρήση 
των χημικών προσθέτων. 
Υποβάθμιση της ποιότητας εδαφών και υπογείων υδάτων από την εντατική χρή-
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Έτσι έγινε συνείδηση η αμφίδρομη και αμφίσημη (θετική και αρνητική) 

σχέση μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος, μεταξύ των στόχων τ η ς μιας πο

λιτικής και των στόχων τ η ς άλλης. Σχέση που είναι πολλές φορές ανταγω

νιστική, αλλά έχει περιθώρια να είναι και συνεργατική. Ανταγωνιστική είναι 

όταν οι πολιτικές που προωθούν τους στόχους του ενός τομέα δεν λαμβά

νουν υπ' όψιν τους δικαιολογημένους στόχους του άλλου, όταν δεν προσφέ

ρουν αντισταθμίσεις ή εναλλακτικές δυνατότητες, όταν δεν αναζητούν, του

λάχιστον, τρόπους ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιπτώσεων. Συνεργατι-

ση (μείωση θρεπτικής αξίας και υδατοχωρητικότητας, αλάτωση). Μη διατηρή

σιμη χρήση των υδατικών αποθεμάτων. 

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αφύσικες 

ζωοτροφές, προωθητικά της ανάπτυξης (ορμόνες, αντιβιοτικά), γενετικά τρο

ποποιημένους οργανισμούς. 

Ρύπανση του αέρα και μόλυνση του εδάφους και των υδάτων από πλημμελή 

διαχείριση των κτηνοτροφικών λυμάτων. Όχληση από οσμές. 

Καταστροφή δασικών εκτάσεων και διάσπαση βιοτόπων και υγροτόπων με 

αποτέλεσμα την απώλεια χλωρίδας και πανίδας. Υποβάθμιση και διάβρωση 

επικλινών εδαφών από υπερβόσκηση και πλημμελή καλλιέργεια. 

Υποβάθμιση αγροτικού τοπίου από εκτεταμένες μονοκαλλιέργειες και ενοποίη

ση αγρών. Αντιαισθητικές σύγχρονες κτηριακές υποδομές. 

Απάνθρωπη μεταχείριση των εκτρεφόμενων ζώων με πιθανές επιπτώσεις και 

στην υγιεινότητα των προϊόντων (τοξίνες). 

Όσον αφορά τις συνέπειες για τη γεωργία των άλλων πηγών ρύπανσης αυτές 

μπορούν να συνοψισθούν ως εξής (op. cit., ρ. 16 and Annex 2, Ch. 6): 

Χειροτέρευση της ποιότητας των τροφίμων και αυξημένος κίνδυνος καρκινογέ

νεσης από τη ρύπανση εδάφους και αέρα σε περιαστικές και βιομηχανικές 

περιοχές (π.χ. DDT στο γάλα των αγελάδων). 

Αλλοίωση των εποχικών καιρικών φαινομένων (άκαιρες βροχοπτώσεις, χαλάζι, 

πλημμύρες, ξηρασία, ζέστη) λόγω των αλλαγών στο κλίμα, με συνεπακόλουθο 

μεγάλες καταστροφές της παραγωγής. 

Μεταβολές στον μεταβολισμό, την υγεία και τις αποδόσεις των φυτών από τη 

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακος και όζοντος στα επιφανειακά στρώματα 

και ελάττωση του όζοντος στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. 

Βλάβες στην παραγωγή και τις εκτροφές από μόλυνση του εδάφους, των υδά

των και του αέρα από βαρέα μέταλλα και άλλους ρυπογόνους ή μολυσμα

τικούς παράγοντες που διασπείρουν τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. 

Μακροχρόνια μόλυνση εδάφους και υδάτων από πυρηνικά ατυχήματα, ρα

διενεργά απόβλητα και όπλα σύγχρονου πολέμου. 

Οι παράγοντες αυτοί μόλις πρόσφατα άρχισαν να διερευνώνται πιο συστηματικά. 
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κές, αντίθετα, μπορούν να είναι όταν ενισχύουν τις θετικές επιδράσεις του ενός 

τομέα επί του άλλου, αποζημιώνουν για αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν, 

προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες σε έναν τομέα που είναι υπό πίεση, 

φροντίζουν, τέλος, να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις που δεν απο

ζημιώνονται. 

Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και με τις κοινωνικές αντι

λήψεις κάθε φορά, είναι ευκολότερο να επικρατήσουν οι ανταγωνιστικές ή οι 

συνεργατικές πολιτικές24. Όταν επί πολλά χρόνια η κοινωνική προσοχή εστια

ζόταν χωρίς αμφισβήτηση στην αναπτυξιακή λογική, ήταν εύκολο να επικρα

τήσουν πολιτικές που αγνοούσαν το περιβάλλον. Τώρα που η γεωργία δέχεται 

πολλές πιέσεις τόσο από την πλευρά της αγοράς όσο και λόγω της αλλαγής 

των διεθνών συσχετισμών25, είναι ευκαιρία για την αναζήτηση όλο και ευρύτε

ρου φάσματος συνεργατικών πολιτικών. Η συλλογιστική αυτή εκφράζεται στο 

ρεύμα σκέψης που αναζητεί τρόπους για συνδυασμό της περιβαλλοντικής και 

της αγροτικής πολιτικής σε «ολοκληρωμένες πολιτικές» (integrated policies, 

OECD, 1989, p. 18). 

Αυτό το ρεύμα ενθαρρύνει την αναζήτηση συμπληρωματικών στόχων 

και συνεργατικών πολιτικών και, όπου αυτά δεν είναι εφικτά, τη συνειδητή επι

λογή συμβιβαστικών στόχων και μέτρων ελαχιστοποίησης των δυσμενών επι-

24. Ο Potter (1998) δίνει μια εξαιρετική περιγραφή του πώς οι συνθήκες της 
αγοράς συνετέλεσαν στο να αρχίσουν να εισακούονται και μάλιστα να επιστρατεύονται 
στον διεθνή διάλογο οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, που είχαν από πολύ καιρό αρχίσει 
να εκφράζονται. Επίσης, του πώς αυτές οι συνθήκες έδωσαν αφορμή στη διαμόρφωση 
αρχικά ανταγωνιστικών αλλά στη συνέχεια και συνεργατικών πολιτικών (green recoupi
ng) για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Αυτό, τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και στην Ευρώπη. 

25. Όπως γίνεται σαφές από την αφήγηση του Potter (1998) οι θέσεις των 
ΗΠΑ άρχισαν να αλλάζουν όταν οι συνθήκες στη διεθνή αγορά έγιναν τέτοιες που 
υπήρχε δυνατότητα η αμερικανική γεωργία να συνεχίσει την ανάπτυξη της με βάση τις 
εξαγωγές. Τότε άλλαξε η ισορροπία στη σχετική πολιτική διαμάχη υπέρ των «εμπορο-
κρατών» και άρχισε η γεωργική πολιτική να στρέφεται υπέρ της αύξησης της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και της χαλάρωσης του διεθνούς και κυρίως του Κοινοτικού προ
στατευτικού συστήματος. Επιστρατεύοντας τότε τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες (αλ
λά και ένα τμήμα των γεωργών που, αντίθετα, διεκδικούσε απόλυτη ελευθερία δράσης 
- «freedom to farm movement») η αμερικανική πολιτική τάχθηκε πλέον στο διεθνές 
πεδίο με εκείνες τις χώρες που ανέκαθεν στήριζαν την οικονομία τους στις εξαγωγές 
(ομάδα CAIRNS). 
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πτώσεων στον άλλο τομέα. Επίσης, απαιτεί ανάπτυξη πολιτικών που είναι προ

βλεπτικές και προληπτικές και λαμβάνουν υπ' όψιν τις μακροχρόνιες συνέ

πειες, χωρίς να αμελούνται και οι επανορθωτικές δράσεις26. 

Για να γίνουν αυτά είναι απαραίτητη η διοικητική σύνδεση των δύο το

μέων πολιτικής, δηλαδή η θεσμοθετημένη συνεργασία των σχετικών φορέων. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη έρευνας και εφαρμογών και συστημά

των παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών. Τέλος, είναι αναγκαία η 

εκπαίδευση των αγροτών και η ευαισθητοποίηση κοινού και αγροτών για την 

αναγκαιότητα και μακροχρόνια σκοπιμότητα της ολοκληρωμένης αγροπερι-

βαλλοντικής πρακτικής. Φυσικά, σε πρακτικό όσο και θεωρητικό επίπεδο, δεν 

παύουν να υπάρχουν αντιγνωμίες και αντιπαραθέσεις, όπως και διαφορετικές 

προσεγγίσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα προβλήματα και την τοποθέτηση κάθε 

χώρας απέναντι στο γενικότερο πρόβλημα της αγροτικής πολιτικής και (στην 

παρούσα συγκυρία) του διεθνούς εμπορίου. 

Στο πεδίο της εφαρμογής δε, υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα της απο

τελεσματικότητας και του κόστους εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων, που 

θέτουν σε δοκιμασία τις σχετικές θεωρητικές συλλήψεις. Η έκθεση του ΟΟΣΑ 

(OECD, 1989), όπως και η εργασία του Potter (1998) επισκοπούν τις σχετικές 

26. Μια πιο επιθετική εκδοχή αυτού του ρεύματος προωθεί την άποψη ότι οι 
νέες τεχνολογίες, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα περιβαλλο
ντικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η υπερεντατική γεωργία, μπορούν να απο
τελέσουν και ευκαιρίες για νέου είδους ανάπτυξη της γεωργίας και του αγροτικού χώ
ρου («ecological or sustainable modernization» - βλ. Redelift, 1999, p. 42, Marsden, p. 
258). Μια μορφή αυτής της τάσης είναι η λεγόμενη γεωργία ακριβείας (precision agri
culture), όπου με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας προσαρμόζεται η χρήση εισροών, 
και ιδίως αγροχημικών, στις ακριβείς απαιτήσεις κάθε αγροτεμαχίου. Άλλη είναι η 
συνεργασία με τη φαρμακευτική βιομηχανία για την παραγωγή των αποκαλούμενων 
nutra-ceuticals (τροφο-φαρμάκων) που είναι διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιο-
ενεργά μόρια φυτικής προέλευσης, για την αποκατάσταση της διατροφικής ισορρο
πίας που έχει διαταραχθεί από τη χρήση των σύγχρονων τροφίμων (έλλειψη βιταμινών, 
ιχνοστοιχείων, ενζύμων, φυτικών ινών, κλπ.) (βλ. Greaves 2002, Howell 2002). Στην ίδια 
κατεύθυνση κινείται και η προσπάθεια επιβολής και προώθησης των «γενετικά τροπο
ποιημένων», που εν μέρει προέκυψαν από την προσπάθεια μείωσης της ανάγκης για 
φυτοφάρμακα. Αυτές οι τελευταίες κατευθύνσεις που συνδέουν τη γεωργία με τη βιο
τεχνολογία και με τον άλλο αμφισβητούμενο τομέα, της διεκδίκησης δικαιωμάτων πνευ
ματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της γεωργίας (βλ. Santaniello et al., eds, 2000) ανοί
γουν πράγματι νέους δρόμους, αν και πολύ αμφισβητούμενους. 
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εμπειρίες σε πολλές χώρες και δείχνουν την ποικιλία των προσεγγίσεων και 

τα προβλήματα που συναντώνται. 

Η πιο πάνω συλλογιστική, που προωθείται τόσο στον ΟΟΣΑ όσο και 

στην Ε.Ε., είναι τώρα μοναδική ευκαιρία να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν και να 

αξιοποιηθεί. Από μεν τον περιβαλλοντικό τομέα, για να επιτύχει επιτέλους 

αποτελέσματα με τις λιγότερες δυνατές αντιστάσεις, από δε τον αγροτικό για 

να αποενοχοποιηθεί από σοβαρές αιτιάσεις και να ξανακερδίσει την κοινωνική 

ευαρέσκεια, χωρίς την οποία οποιαδήποτε υποστηρικτική πολιτική δεν θα εί

ναι μακρόβια. 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τους προβληματισμούς που αναπτύσσο

νται με αφορμή τις πιέσεις που υφίστανται τα διάφορα συστήματα υποστηρικτι-

κής πολιτικής για τη γεωργία - και ιδίως η ΚΑΠ - στο πλαίσιο του γενικότερου 

κλίματος φιλελευθεροποίησης και απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου 

γεωργικών προϊόντων. Είδαμε ότι οι ιδιαιτερότητες της γεωργίας, που παράγει 

όχι μόνο εμπορεύσιμα αγαθά αλλά και υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και 

κρίσιμης σημασίας (ασφάλεια και δυνατότητα επιλογών στον τομέα των τροφί

μων), καθώς και οι ιδιαιτερότητες των χωρών και περιφερειών που έχουν μεγά

λη εξάρτηση από αυτήν, έχουν αναγνωρισθεί γενικά και υποστηρίζουν τον ιδιαί

τερο χειρισμό της στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το διεθνές εμπόριο. 

Όμως οι προβληματισμοί αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον πιέσεων και 

αντιπαράθεσης, και σε ένα πλαίσιο που έχει ήδη προδιαγράψει την αναμόρφω

ση των πολιτικών προς την κατεύθυνση της μείωσης της στήριξης και του 

ανοίγματος των αγορών (GATT '94). Γι' αυτό, παρ' όλο που οι ιδιαιτερότητες ανα

γνωρίζονται, οι πολιτικές που γίνονται αποδεκτές για την αντιμετώπιση τους 

υπόκεινται πάντα στον περιορισμό ότι δεν θα δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη 

του εμπορίου. Επομένως, το περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να λειτουργή

σουν και να διεκδικήσουν τη βιωσιμότητα τους οι επιμέρους γεωργίες, είναι αυ

τό της προϊούσας φιλελευθεροποίησης και της διαρκούς διεύρυνσης των αγο

ρών. Ενώ αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή ενισχύσεις θα μπορούν να δί

νονται με τρόπο στοχευμένο για την επίτευξη ειδικών κοινωνικών στόχων. Παρ' 

όλα αυτά οι συνεχιζόμενοι προβληματισμοί συμβάλλουν στην αναγνώριση όλο 

και περισσότερων σημαντικών για την κοινωνική ευημερία στοιχείων, που συν

δέονται με την τοπική άσκηση της γεωργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Προϊόν των προβληματισμών που προαναφέρθηκαν και των υποχρεώ

σεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της GATT είναι η συνεχής αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΚΑΠ. Στα επόμενα γίνεται μια παρουσίαση των 

κυριότερων στοιχείων αυτών των αλλαγών, που αφορούν τόσο την Κοινή Οργά

νωση της Αγοράς (ΚΟΑ) όσο και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Προηγείται 

μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του θέματος της γεωργίας στο πλαίσιο των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων για το διεθνές εμπόριο, και του κειμένου στρατη

γικής της Κοινότητας που εξέφρασε και κατηύθυνε παραπέρα τις αλλαγές, της 

γνωστής Ατζέντας 2000. Επίσης, του αγρονομισματικού συστήματος που ίσχυε 

μέχρι το 2002, για να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της κατάργησης του. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή του νέου πλαισίου για την 

αγροτική ανάπτυξη, όπως αποκρυσταλλώνεται στα διάφορα προγράμματα 

του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτά δείχνουν το είδος των δράσεων 

που στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας και αποτελούν το πλαίσιο εντός του ο

ποίου κινούνται ήδη οι αγρότες. 

Τέλος παρουσιάζονται δύο επιπλέον κρίσιμα στοιχεία του νέου θεσμι

κού περιβάλλοντος, ο νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς και ο νόμος για τις 

διεπαγγελματικές οργανώσεις· διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος που 

καλούνται να παίξουν αυτοί οι φορείς: οι μεν συνεταιρισμοί ως «ομάδες πα

ραγωγών» που υιοθετούν και εφαρμόζουν πολιτικές παραγωγής με γνώμονα 

το συμφέρον των παραγωγών, οι δε διεπαγγελματικές οργανώσεις ως εκπρό

σωποι των κλάδων που χαράσσουν πολιτική για την πρόοδο του κλάδου και 

όλων των φορέων του. 

2.1. Οι γεωργικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου1 

Όπως είναι γνωστό, μέχρι τον Γύρο της Ουρουγουάης ο γεωργικός 

τομέας ετύγχανε ιδιαίτερης αντιμετώπισης με μόνιμες ή προσωρινές εξαι-

1. Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται στην ενημερωτική έκδοση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου - Οι 
γεωργικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, υπό Γ. Μέρμηγκα, Επιμ. Π. Πέ-
ζαρος, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Σεπτ. 2004. 
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ρέσεις από τις πολυμερείς συμφωνίες δασμών και εμπορίου. Με την πάροδο 
των ετών όμως η σημασία της γεωργίας για τη διαμόρφωση του εισοδήματος 
των ανεπτυγμένων χωρών ελαττώθηκε, καθώς αναπτύχθηκαν οι άλλοι τομείς, 
τα επίπεδα διατροφικής ασφάλειας αυξήθηκαν θεαματικά υπό την επίδραση 
της τεχνολογίας και των αγροτικών πολιτικών, και πολλές ανεπτυγμένες χώ
ρες από εισαγωγείς τροφίμων έγιναν εξαγωγείς. 

Παράλληλα, για ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες άρχισε να έχει ιδιαί
τερη σημασία το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών τόσο για τα γεωργικά όσο 
και για τα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και για τις υπηρεσίες (ασφάλειες, τρά
πεζες, τηλεπικοινωνίες). Αντίστοιχα, οι αναπτυσσόμενες χώρες βρέθηκαν υπό 
πίεση να ανοίξουν περισσότερο τις αγορές τους για προϊόντα και υπηρεσίες 
αλλά και για άλλους ευαίσθητους τομείς (κρατικές προμήθειες, επενδύσεις), 
ενώ η δική τους ανταγωνιστικότητα ακόμη και στα γεωργικά προϊόντα ήταν 
μειωμένη και ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν τις προστατευόμενες γεωργίες των 
περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών. Η διεθνής ένταση ήταν αναπόφευκτη 
(Βλ. και Anderson, Martin, 2005). 

Σε αυτό το κλίμα η γεωργία προσφερόταν ως μοχλός πίεσης, τόσο από 
την πλευρά των αναπτυσσόμενων όσο και ορισμένων ανεπτυγμένων χωρών 
που είναι εξαγωγικά προσανατολισμένες (ομάδα CAIRNS). Έτσι η γεωργία 
εισήλθε στη διελκυστίνδα των εμπορικών διαπραγματεύσεων, και μάλιστα ως 
αντικείμενο ιδιαίτερης έντασης και πολλές φορές ως θέση οχύρωσης για την 
αποφυγή παραχωρήσεων σε άλλα σημαντικά θέματα. 

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του «Γύρου της Ου
ρουγουάης» (1986-1993) επιτεύχθηκε η πρώτη αμιγής γεωργική συμφωνία σε 
πολυμερές επίπεδο, για την περίοδο 1995-2000 και με πρόβλεψη να ανανεω
θεί προς περαιτέρω φιλελευθεροποίηση. 

Η συμφωνία προβλέπει δεσμεύσεις, κανόνες και πειθαρχίες που αφο
ρούν τρία βασικά θέματα ή «πυλώνες»: 
1. Την πρόσβαση στην αγορά: η προστασία από τις εισαγωγές θα δια

σφαλίζεται πλέον μόνο με δασμούς, αφού τα μη δασμολογικά μέτρα 
όπως τα μεταβλητά αντισταθμιστικά τέλη και OL ποσοτικοί περιορισμοί 
μετατράπηκαν σε ισοδύναμους δασμούς, οι οποίοι θα βαίνουν μειού
μενοι (δασμοποίηση). Έτσι εξέλιπε το ισχυρό όπλο της Κοινότητας, οι 
μεταβλητές αντισταθμιστικές εισφορές, που εξουδετέρωναν κάθε 
διαφορά μεταξύ ξένων τιμών και εσωτερικής τιμής και απέτρεπαν τον 
ανταγωνισμό επί των τιμών, επιτρέποντας τον μόνο επί της ποιότητας. 
Τώρα, για την αποφυγή σοβαρών διαταραχών στην εσωτερική αγορά, 
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προβλέπεται μόνο η δυνατότητα επιβολής πρόσθετων δασμών (ειδική 
ρήτρα διασφάλισης) υπό αυστηρούς όρους και για περιορισμένα 
διαστήματα. Ταυτόχρονα, κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει 
δεσμεύσεις για άνοιγμα της αγοράς του, ως ποσοστό της εσωτερικής 
κατανάλωσης που θα πρέπει να καλύπτεται από εισαγωγές (ελάχιστη 
πρόσβαση στην αγορά). 

2. Τον ανταγωνισμό στις εξαγωγές: Αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για πε
ριορισμό των πάσης φύσεως εξαγωγικών επιδοτήσεων, οι οποίες 
κατηγορούνται για τη συμπίεση των διεθνών τιμών. Έτσι ορίσθηκαν 
ποσοστά μείωσης τόσο του όγκου των επιδοτούμενων εξαγωγών όσο 
και της συνολικής δαπάνης για εξαγωγικές επιδοτήσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο ελαττώνεται η δυνατότητα της Κοινότητας να εξουδετερώνει την 
επιβάρυνση στις τιμές που οφείλεται στην εισοδηματική στήριξη των 
παραγωγών (εξαιτίας αυτής της δικαιολόγησης οι ενισχύσεις στις εξα
γωγές ονομάζονται «επιστροφές» και όχι επιδοτήσεις). Η συνέπεια αυ
τή θα αντιμετωπισθεί εν μέρει με την αντικατάσταση των παρεμβά
σεων επί των τιμών με άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα, 
προβλέπονται κανόνες για την αποφυγή καταστρατήγησης των δε
σμεύσεων μέσω έμμεσων εξαγωγικών ενισχύσεων (όπως θεωρούνται 
οι επιδοτούμενες εξαγωγικές πιστώσεις που εφαρμόζουν οι Η ΠΑ). 

3. Την εσωτερική στήριξη: που και αυτή κατηγορείται ότι επηρεάζει έμμε
σα το εμπόριο εφόσον συντηρεί τους παραγωγούς. Οι διάφορες μορ
φές ενισχύσεων διακρίνονται σε: 
• Αυτές που προκαλούν άμεσες στρεβλώσεις και πρέπει να μειωθούν 

(περιλαμβάνονται στο «κεχριμπαρένιο κουτί» ή amber box). Τέτοιες 
είναι η στήριξη των τιμών μέσω παρέμβασης και οι συνδεδεμένες με 
την ποσότητα της παραγωγής ενισχύσεις. 

• Αυτές που δεν υπάρχει υποχρέωση να μειωθούν γιατί δεν συνδέ
ονται άμεσα με την παραγωγή και το εμπόριο (πράσινο κουτί). Τέ
τοιες είναι αυτές που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση 
του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη, την αγροτική έρευνα. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που 
υιοθέτησε πρόσφατα η ΚΑΠ (ενιαία ενίσχυση). 

• Αυτές που συνδέονται με μέτρα περιορισμού της παραγωγής στα 
πλαίσια ποσοστώσεων (μπλε κουτί). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 
εξισωτικές πληρωμές (deficiency payments) που χρησιμοποιούνται 
συχνά στις Η ΠΑ, και οι στρεμματικές ενισχύσεις στα πλαίσια μέγι-
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στων εγγυημένων εκτάσεων που υιοθέτησε η ΚΑΠ μετά το 1992. 

Στις ενισχύσεις αυτές δεν επιβάλλονται προς το παρόν μειώσεις, αλ

λά διατηρούνται ως στάδιο μετάβασης από το κεχριμπαρένιο προς 

το πράσινο κουτί. Αρα θα είναι υπό πίεση στις επόμενες διαπραγμα

τεύσεις. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμφωνία για τη γεωργία κατέστη δυνατή 

μόνο μετά από μία «προσυμφωνία» μεταξύ Η ΠΑ και Ε. Ε., που ονομάζεται 

«συμβιβασμός του Blair House» και που επιτεύχθηκε μετά την αναθεώρηση 

της ΚΑΠ του 1992. 

Πρόσφατες εξελίξεις (γεωργικές διαπραγματεύσεις Γύρου Ντόχα) 

Η επέκταση της συμφωνίας μέσω νέων διαπραγματεύσεων είναι όρος 

που προβλέπεται από την ίδια τη συνθήκη (άρθρο 20). Γι' αυτό οι νέες συ

ζητήσεις άρχισαν πριν από την εκπνοή της, δηλαδή από το 2000. Εντούτοις, 

επειδή πλέον η γεωργία αποτελεί οργανικό τμήμα των πολυμερών διαπραγ

ματεύσεων, η νέα συμφωνία δεν πρόκειται να οριστικοποιηθεί προτού να 

υπάρξει συνολική συμφωνία επί όλων των θεμάτων (στα πλαίσια του «Γύρου 

της Ντόχα»). 

Εν τω μεταξύ, μετά από πολλές δυσκολίες και αφού φάνηκε ότι οι δύο 

ειδικοί παράγοντες που μπορούν να θέσουν τη βάση για μια νέα συμφωνία 

είναι η διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής των Η ΠΑ και η εξέλιξη της Κοι

νής Αγροτικής Πολιτικής, τον Αύγουστο του 2003 επιτεύχθηκε μια άτυπη συμ

φωνία μεταξύ των δύο αυτών μερών, που οδήγησε στη δημοσιοποίηση μιας 

«κοινής θέσης» για πολλά θέματα, αφήνοντας ανοιχτά τα σημεία στα οποία 

δεν βρέθηκε κοινό έδαφος. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινή θέση μπόρεσε να διαμορφωθεί μόνο 

όταν σημειώθηκαν δύο σημαντικές εξελίξεις: 1ον) Οι ΗΠΑ, υπό την πίεση 

εσωτερικών περιστάσεων, αναθεώρησαν την [αγροτική] πολιτική τους προς 

κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν που επιβάλλει η Συμφωνία της Ουρουγουάης 

και οι διαπραγματευτικές τους θέσεις στον ΠΟΕ, με αύξηση των επιπέδων 

στήριξης και επαναφορά της στήριξης μέσω των τιμών. 2ον) Η Ε.Ε., με την 

αναθεώρηση του Ιουνίου 2003, προχώρησε σε γενναία αποσύνδεση των 

ενισχύσεων από τον όγκο και τις τιμές των προϊόντων, μέσω της «ενιαίας ενί

σχυσης» που βασίζεται σε εκτάσεις και ιστορικά στοιχεία αποδόσεων και συν

δέεται με τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων. Οπότε το μέγιστο μέρος 

των ενισχύσεων θα μπορεί να θεωρείται ότι εντάσσεται στο πράσινο κουτί. 
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Εντούτοις, η σύγκλιση των δύο μεγάλων εταίρων αποτέλεσε αφορμή 

για μία μη αναμενόμενη εξέλιξη: την αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης 

μεταξύ Βορρά-Νότου για τα θέματα διεθνούς εμπορίου, με τη δημιουργία της 

λεγόμενης «ομάδας G-20». Σε αυτήν προσχώρησαν (υπό την πρωτοβουλία της 

Βραζιλίας και της Ινδίας) οι αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας CAIRNS, η 

Κίνα και το Μεξικό. Η ομάδα αυτή όξυνε το κλίμα εμφανίζοντας τις δια

πραγματεύσεις ως μια αντιπαράθεση πλουσίων και φτωχών και προβάλλοντας 

απαιτήσεις για τη δημιουργία δύο διαφορετικών συνόλων κανόνων: ενός πολύ 

χαλαρού για τις αναπτυσσόμενες χώρες και ενός πολύ αυστηρού και πε

ριοριστικού για τις ανεπτυγμένες. Η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην 

υπουργική σύνοδο του Κανκούν, στο Μεξικό, τον Σεπτέμβριο του 2003. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες, με τη συμπαράσταση και ενεργό συμμετοχή μη κυ

βερνητικών οργανώσεων (M KO) και κινήσεων πολιτών, πόλωσαν την ατμό

σφαιρα και προσπάθησαν να πιέσουν τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. σε περαιτέρω υπο

χώρηση από την κοινή τους θέση. Τελικά όμως η Σύνοδος του Κανκούν δεν 

κατέρρευσε λόγω των γεωργικών διαπραγματεύσεων, αλλά λόγω των λεγό

μενων θεμάτων της Σιγκαπούρης (κρατικές προμήθειες, πολιτική ανταγω

νισμού, διευκόλυνση εμπορίου, επενδύσεις) που αναδείχθηκαν ως σημα

ντικότερα της γεωργίας θέματα των διεθνών ανταλλαγών. 

Μετά την αποτυχία της Υπουργικής Συνόδου του Κανκούν οι προ

σπάθειες για πρόοδο των διαπραγματεύσεων επικεντρώθηκαν σε μία μικρή 

δέσμη θεμάτων, που αποτελούσαν και τα πιο δύσκολα, με τη γεωργία στον 

πυρήνα και από τα άλλα θέματα την πρόσβαση στην αγορά των μη γεωργι

κών προϊόντων, τις υπηρεσίες και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η επιτυχία 

στις γεωργικές διαπραγματεύσεις που τελικά σημειώθηκε έδωσε τη δυνατό

τητα επίτευξης μιας συνολικής συμφωνίας-πλαισίου, χωρίς ποσοτικές εξει

δικεύσεις, η οποία, αν και δεν είναι τελική, επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις 

σε τροχιά. 

Τα κύρια σημεία αυτής της συμφωνίας προϊδεάζουν για την κατεύ

θυνση των μελλοντικών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 

• Για την πρόσβαση στην αγορά: μείωση των δασμών με τρόπο που οι 

υψηλότεροι δασμοί να μειωθούν περισσότερο. Εντούτοις κάθε χώρα 

θα μπορεί να προσδιορίζει έναν αριθμό ευαίσθητων προϊόντων όπου 

οι μειώσεις θα είναι μικρότερες. Θα πρέπει όμως να αυξήσει την 

πρόσβαση γι' αυτά μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων. 

• Για τον ανταγωνισμό στις εξαγωγές: κατάργηση των εξαγωγικών ενι

σχύσεων βάσει ειδικού χρονοδιαγράμματος. Γίνονται πιο αυστηρές οι 
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πειθαρχίες για τις εξαγωγικές πιστώσεις, τη χορήγηση επισιτιστικής 

βοήθειας (πρέπει να είναι δωρεάν και όχι μέσω εμπορικών πιστώσεων) 

και τις κρατικές εταιρείες εξαγωγικού εμπορίου. 

• Για την εσωτερική στήριξη: Θα υπάρξουν μειώσεις τόσο στο σύνολο 

όσο και σε κάθε τύπο στήριξης, ενώ θα επιβληθεί και ανώτατο όριο 

για τη στήριξη κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Δίνεται η δυνατότητα για 

αλλαγή των κριτηρίων του μπλε κουτιού και θα συνεχιστούν οι δια

πραγματεύσεις για την αναθεώρηση του πράσινου κουτιού. Τον πρώτο 

χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας θα υπάρξει προκαταβολική μείωση 

της στήριξης κατά 20%. 

Γενικά η συμφωνία διέπεται από την αρχή της εναρμόνισης, δηλαδή οι 

υψηλότεροι δασμοί και η υψηλότερη στήριξη που προκαλεί στρεβλώσεις θα 

μειώνονται περισσότερο. 

Για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων των προϊόντων, που αποτελεί 

θέμα αιχμής για την Κοινότητα γιατί υποβοηθεί την ανταγωνιστικότητα των 

περιφερειών με βάση τα παραδοσιακά τους προϊόντα, δεν υπήρξε συμφωνία 

και έχει μείνει σε εκκρεμότητα. 

Η επόμενη Υπουργική Σύνοδος του ΠΟΕ έχει οριστεί για τον Δεκέμ

βριο του 2005 στο Χονγκ-Κονγκ. Στόχος των διαπραγματεύσεων θα είναι να 

εξειδικευτεί η συμφωνία-πλαίσιο, δηλαδή να καταλήξει σε συγκεκριμένους 

αριθμούς και δεσμεύσεις. [Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της συνόδου,, 

που έγινε εν τω μεταξύ, δίδονται από Γ. Μέρμηγκα στο: http://www.minagric.gr/ 

greek/agro_pol/Doha%2013_18_12_05_el.pdf.] 

Τέλος, το θέμα της πρωτοβουλίας των αφρικανικών χωρών για το 

βαμβάκι θα εξεταστεί μέσα στη γεωργική διαπραγμάτευση. Με βάση τα 

προβλεπόμενα για την εσωτερική στήριξη περιορίζονται οι πιέσεις για ξε-

χωριστική ρύθμιση του βαμβακιού από τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα2. 

2. Το θέμα του βαμβακιού ανέκυψε ξαφνικά και πήρε διαστάσεις μετά από πρω
τοβουλία τεσσάρων αφρικανικών κρατών (Benin, Burkina-Faso, Mali, Chad), των 
οποίων η οικονομία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο προϊόν αυτό. Η πρωτοβουλία, 
που αναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2003 πριν από τη Σύνοδο του Κανκούν, υποστηρίχθη
κε θερμά από πολλές αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες και από τις μη κυβερ
νητικές οργανώσεις, καθώς και από ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όπως η Γαλλία, η 
συναφής βιομηχανία της οποίας έχει δημιουργήσει συμφέροντα στις συγκεκριμένες 
χώρες, πρώην αποικίες της. 

Τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα αιτήματα για: αναγνώ
ριση της στρατηγικής σημασίας του βαμβακιού για την καταπολέμηση της φτώχειας 
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2.2. Η Ατζέντα 20003 - Οι νέοι προσανατολισμοί της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής 

Το κείμενο αυτό, που κυκλοφόρησε το 1997 και διατυπώνει τη στρα

τηγική της Κοινότητας για τον νέο αιώνα, περιέχει και ένα κεφάλαιο για την 

«κοινή αγροτική πολιτική». Αυτό αποτελεί επιστέγασμα μιας πολυετούς διερ

γασίας προβληματισμών και σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα διαμόρφωση 

της πολιτικής. Αξίζει λοιπόν να το εξετάσουμε λεπτομερέστερα. 

Καταρχήν εκτιμά ότι η αναθεώρηση της ΚΑΠ του 1992 είχε γενικώς 

θετικά αποτελέσματα, εφόσον συνέβαλε στη σταθεροποίηση των αγορών και 

την εξάλειψη των πιεστικών πλεονασμάτων, ενώ και για τα αγροτικά εισοδή

ματα διαγιγνώσκει θετική εξέλιξη κατά μέσο όρο, την οποία αποδίδει στη βελ

τίωση των αγορών διεθνώς, την ικανότητα προσαρμογής των αγροτών, τις εξε-

στις «ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες», την εξάλειψη όλων των μέτρων στήριξης στις 
ανεπτυγμένες χώρες με επιταχυνόμενο ρυθμό και με καθορισμένη ημερομηνία πλή
ρους κατάργησης, τη χορήγηση τέλος οικονομικής αποζημίωσης στους παραγωγούς 
των πιο φτωχών χωρών για τις απώλειες λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών, για την 
οποία κατηγορούνται τα συστήματα στήριξης. 

Η πρωτοβουλία πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, διότι το θέμα συνδέθηκε 
με τη φτώχεια στον Τρίτο Κόσμο, και διότι στόχος της ήταν κυρίως η πολιτική των 
Η ΠΑ, η οποία είναι μεγάλος παράγοντας στην αγορά του βαμβακιού. Τα πυρά γρήγο
ρα περιέλαβαν και την Ελλάδα, ως ανεπτυγμένη χώρα-μέλος της Ε.Ε. και ως δευτε
ρεύοντα αλλά ορατό εξαγωγέα βαμβακιού (περίπου 4% των παγκόσμιων εξαγωγών). 
Λόγω του πολιτικού χαρακτήρα της αντιπαράθεσης δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπ' 
όψιν η μεγάλη σημασία του βαμβακιού και για την ελληνική οικονομία, που δεν συγ
κρίνεται με των Η ΠΑ, και η ορθή θέση της χώρας ότι το πρόβλημα της φτώχειας δεν 
μπορεί να αντιμετωπισθεί αποκλειστικά με εμπορικές πολιτικές, αλλά απαιτούνται πιο 
ολοκληρωμένες δράσεις. 

Εν πάση περιπτώσει, η πρόσφατη αναθεώρηση του καθεστώτος του βαμβα
κιού από την Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία η στήριξη στο προϊόν μετατρέπεται εμφα
νώς σε εισοδηματική ενίσχυση στον παραγωγό και μάλιστα κατά 65% πλήρως απο
δεσμευμένη από την παραγωγή (ενιαία ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών) ενώ το 
υπόλοιπο 35% χορηγείται ως στρεμματική ενίσχυση, επιτρέπει στην Κοινότητα να 
αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις διεθνείς πιέσεις στο θέμα αυτό (βλ. Παράρτημα 
1, κεφ. Π. 1.4. - Πρόσφατες ρυθμίσεις). 

3. «Agenda 2000 for a stronger and wider Union», Bulletin of the European 
Union, Supplement 5/97. Office des Publications des Communautés Européennes, 
Luxembourg. 
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λίξεις στον αγρονομισματικό τομέα και στη συνεχιζόμενη μείωση της απα

σχόλησης στον τομέα. Ταυτόχρονα επισημαίνει την παράλληλη διαμόρφωση 

της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, που είναι μια επέκταση των λε

γόμενων «συνοδευτικών μέτρων», τα οποία απάλυναν τις εισοδηματικές επι

πτώσεις της αναθεώρησης (αγροπεριβαλλοντικά, αγρανάπαυση, πρόωρη συ

νταξιοδότηση, δάσωση). Παράλληλα, εκτιμά ως θετική την επίδραση της με

ταρρύθμισης για τους καταναλωτές (εις βάρος πάντως του δημόσιου προϋπο

λογισμού) και ως «ανάμεικτες» τις διαφαινόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, επισκοπούνται οι προοπτικές του τομέα και 

διαπιστώνονται καλές προοπτικές για τις εξαγωγικές χώρες διεθνώς, λόγω προ

βλεπόμενης αύξησης της ζήτησης τροφίμων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Εκφράζεται όμως φόβος ότι η Κοινότητα κινδυνεύει να χάσει το μερίδιο της 

στις διεθνείς αγορές λόγω της διατήρησης υψηλών εσωτερικών τιμών και του 

περιορισμού των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Ταυτόχρονα κινδυνεύουν να επα

νεμφανιστούν και πλεονάσματα. 

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ, η Κοινότητα 

φαίνεται να αποδέχεται τον περιορισμό της προστασίας στα σύνορα και των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων, καθώς και τον αναπροσανατολισμό των εισοδηματικών 

ενισχύσεων προς πιο «αποσυνδεδεμένες» μορφές, προκειμένου να κερδίσει την 

υιοθέτηση ορισμένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στις διεθνείς 

συναλλαγές, καθώς και την αποδοχή των «ανησυχιών των καταναλωτών». 

Η προοπτική της Διεύρυνσης δεν φαίνεται να προσφέρει σημαντικές ευ

καιρίες για επέκταση των αγορών λόγω του πολύ χαμηλού εισοδήματος των 

υποψήφιων χωρών, ενώ αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η αύξηση της παραγω

γικής δυναμικότητας και η επέκταση της κοινοτικής ευθύνης σε αυτές τις χώρες. 

Στις προοπτικές λαμβάνονται υπόψιν και οι νέες απαιτήσεις των κατα

ναλωτών για υγιεινά τρόφιμα και για προϊόντα που εκπροσωπούν ορισμένες 

αξίες (παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, σεβασμό προς τα εκτρεφόμενα 

ζώα κλπ.). 

Η συνειδητοποίηση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις της εντατικής γεωρ

γίας στο περιβάλλον, και η διάθεση να συμβάλλει στο κόστος διατήρησης 

ενός υγιεινού και ευχάριστου περιβάλλοντος, αναγνωρίζεται ότι δημιουργεί 

νέες υποχρεώσεις αλλά και νέες προοπτικές για τους κλάδους της πρωτογε

νούς παραγωγής. Εδώ επισημαίνονται και οι άλλες δραστηριότητες που μπο

ρούν να προσφέρουν απασχόληση και συμπληρωματικό εισόδημα στους αγρό

τες (εναλλακτικές καλλιέργειες, ανανεώσιμες πρώτες ύλες, ενεργειακά προϊό

ντα, προϊόντα για ειδικές αγορές κλπ.). 
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Τονίζεται η απαίτηση της κοινωνίας για εκπλήρωση του πολλαπλού 

ρόλου της γεωργίας κατά τρόπο ορατό και ελέγξιμο, σε αντιστοιχία με τη 

στήριξη που της προσφέρεται, και δηλώνεται η πρόθεση απλοποίησης και 

αποκέντρωσης των σχετικών πολιτικών, με μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής 

στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. 

Ως στόχοι της αγροτικής πολιτικής αναφέρονται: Κατά πρώτο λόγο η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και ο μεγαλύτερος προσανα

τολισμός προς την αγορά. Αυτό θεωρείται ότι θα βοηθήσει την ομαλότερη 

ενσωμάτωση των νέων κρατών-μελών και τη διατήρηση της θέσης της Ένω

σης ως μεγάλου εξαγωγέα στη διεθνή σκηνή. 

Η ανταγωνιστικότητα ωστόσο δεν θα στηρίζεται μόνο στην τιμή. Η 

ασφάλεια των τροφίμων, η ποιότητα των προϊόντων, η φιλικότητα προς το πε

ριβάλλον, ο σεβασμός προς τα ζώα εκτροφής, η διαφύλαξη ορισμένων τοπι

κών αξιών είναι στοιχεία στα οποία θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα σε εσω

τερικό και εξωτερικό, με την κατάλληλη προβολή τους. 

Η εξασφάλιση ενός δίκαιου επιπέδου ζωής στην αγροτική κοινότητα 

και η συμβολή στη σταθερότητα των αγροτικών εισοδημάτων παραμένουν βα

σικοί στόχοι, αλλά η διαφοροποίηση και αναδιανομή των ενισχύσεων μεταξύ 

των αγροτών και η διατήρηση μιας βιώσιμης γεωργίας αποκτούν μεγαλύτερη 

σημασία, ακόμη και από την άποψη της κοινωνικής συνοχής. 

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων και η ανάπτυξη του ρό

λου των αγροτών ως διαχειριστών των φυσικών πόρων και διαμορφωτών του 

αγροτικού τοπίου είναι ένας άλλος στόχος με αυξανόμενη σημασία. 

Η δημιουργία συμπληρωματικής απασχόλησης και η αξιοποίηση όλων 

των ευκαιριών που προσφέρει ο αγροτικός χώρος για την ανάπτυξη επιχει

ρήσεων πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

Τέλος, παρ' όλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη οι αγροτικές περιοχές 

να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους, δηλώνεται ότι η γεωργική πολιτι

κή πρέπει να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δηλαδή δεν αποτελεί η αντα

γωνιστικότητα τον μόνο στόχο της πολιτικής. 

Στη συνέχεια προτείνονται νέες τροποποιήσεις των κοινών πολιτικών 

στην κατεύθυνση της επέκτασης της αναμόρφωσης του 1992. Ταυτόχρονα 

συνιστάται η ανάπτυξη συνεπούς πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή προαναγγέλλει την εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου κατ' 

άτομο για το σύνολο των εισοδηματικών ενισχύσεων, ενώ τα κράτη-μέλη θα 

μπορούν να εφαρμόζουν διαφοροποιήσεις αυτού σύμφωνα με κοινώς αποδε

κτά κριτήρια. Αποκλείεται πάντως η επανεθνικοποίηση της πολιτικής. 

75 



Στη συνέχεια γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για μεγάλες κατηγο

ρίες προϊόντων. Όλες οι προτάσεις-αλλαγές είναι στην κατεύθυνση των συμ

φωνιών της GATT. Γίνεται προσπάθεια να αποφεύγονται δραστικές αλλαγές, 

όπου δεν κρίνονται αναγκαίες. 

Όσον αφορά την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αναγνωρίζεται ο αυ

ξανόμενος ρόλος της υπαίθρου για περιβαλλοντικούς και σκοπούς αναψυχής, 

πράγμα που θα επιβάλει περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές, αλλά θα 

δώσει και νέες ευκαιρίες στον αγροτικό πληθυσμό. Οι θεωρούμενες ως τώρα 

ως λιγότερο ευνοημένες περιοχές από άποψη ανταγωνιστικότητας είναι ταυ

τόχρονα περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας. Γι' αυτό προτείνεται η με

ταμόρφωση του σημερινού συστήματος στήριξης σε ένα εργαλείο για τη δια

τήρηση και προαγωγή των παραγωγικών συστημάτων «χαμηλών εισροών». 

Τέτοια συστήματα, που διαμορφώθηκαν από την εμπειρία αιώνων σε συνάρ

τηση με τις γεωγραφικές συνθήκες, έχουν συχνά ιδιαίτερη αισθητική και πε

ριβαλλοντική αξία. 

Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα θα ενισχυθούν και ενθαρρυνθούν με 

αυξημένους πόρους, ιδίως εάν απαιτούν αυξημένες φροντίδες ή σημαντική 

απώλεια εισοδήματος. Ως δραστηριότητες που δικαιολογούν τέτοια ενθάρ

ρυνση αναφέρονται η οργανική γεωργία, η διατήρηση ημιφυσικών οικοτόπων, 

παραδοσιακών οπωρώνων και φραχτών, η δημιουργία περιθωρίων στα όρια 

του κτήματος ή των ρεμάτων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η παραδοσιακή αγρο

τική πολιτική διευρύνεται σε αγροπεριβαλλοντική. 

Σε άλλο κεφάλαιο, εξετάζονται οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της Διεύ

ρυνσης, και δίνονται κατευθύνσεις πολιτικής για την ομαλότερη ενσωμάτωση 

των νέων χωρών. 

Παρατηρήσεις 

Από το σημαντικό αυτό έγγραφο στρατηγικής που καθόρισε όλες τις 

μετέπειτα πολιτικές, επισημαίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία: 

Ως πρώτος στόχος της νέας πολιτικής ορίζεται η βελτίωση της αντα

γωνιστικότητας και η διατήρηση της θέσης της Ένωσης ως μεγάλου 

εξαγωγέα. Δηλαδή η Ένωση δεν παραιτείται από τον στόχο της εμπο

ρικής εκμετάλλευσης των γεωργικών της πόρων. 

Βέβαια ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας δεν θα προβληθεί μόνον η τι

μή, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τόσο τα προϊόντα 

όσο και τις μεθόδους παραγωγής. Εκτός από τη φιλικότητα προς το 
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περιβάλλον, υιοθετείται επίσημα η ηθική αρχή του σεβασμού προς τα 

ζώα, καθώς και η διαφύλαξη τοπικών αξιών. 

Η εξασφάλιση δίκαιου επιπέδου ζωής στην αγροτική κοινότητα και η 

σταθερότητα των αγροτικών εισοδημάτων αναφέρονται μεν ως βασικοί 

στόχοι, αλλά έρχονται σε σαφώς δεύτερη μοίρα και συναρτώνται με 

τη διατήρηση μιας βιώσιμης γεωργίας, με την προσφορά περιβαλ

λοντικών υπηρεσιών και με την ανάπτυξη συμπληρωματικής απασχό

λησης. Όπως επίσης και με τη συμμόρφωση προς ορισμένα πρότυπα 

που αντανακλούν τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και του κοινω

νικού συνόλου. 

Η εισοδηματική στήριξη των αγροτών δεν θεωρείται πλέον αυτομάτως 

δικαιολογημένη και κοινώς αποδεκτή. Αντίθετα, τονίζεται η απαίτηση 

της κοινωνίας για εκπλήρωση του «πολλαπλού» ρόλου της γεωργίας 

κατά τρόπο ορατό και ελέγξιμο. 

Επίσης, δηλώνεται η πρόθεση απλοποίησης, αποκέντρωσης των πολι

τικών και παραχώρησης μεγαλύτερων περιθωρίων επιλογών στα κρά-

τη-μέλη και στις περιφέρειες - χωρίς πάντως επανεθνικοποίηση. 

Αυτά αποτελούν μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πνεύμα. 

Τέθηκαν όμως όλα σε εφαρμογή. 

2.3. Η καθιέρωση του ευρώ - Η κατάργηση του αγρονομισματικού συστήματος 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική, με τον καθορισμό κατ' έτος πληθώρας 

εγγυημένων τιμών και ενισχύσεων προσέκρουε ανέκαθεν στην έλλειψη ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος ή σταθερών ισοτιμιών μεταξύ των ευρωπαϊκών νομι

σμάτων. Την αδυναμία αυτή είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει με την κα

θιέρωση της ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδας ECU, στην οποία εκφράζονταν 

όλες οι κοινοτικές τιμές. Η συνεχής διακύμανση όμως των εθνικών νομισμά

των σε σχέση με το ECU (που αρχικά ήταν ίσο με το δολάριο) δημιουργούσε 

αδικαιολόγητη αστάθεια στα μεγέθη που αφορούσαν τον γεωργικό τομέα, δη

λαδή συνεχείς αλλαγές των εγγυημένων τιμών και ενισχύσεων. 

Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ισοτιμία κάθε νομίσματος με το ECU για 

γεωργικούς σκοπούς να ορίζεται κατ' έτος και να παραμένει σταθερή έως 

ότου χρειασθεί να αναθεωρηθεί (πράσινη ισοτιμία των εθνικών νομισμάτων). 

Η κατ' έτος αναθεώρηση κανονικά έπρεπε να ακολουθεί τις αλλαγές που 

είχαν επέλθει εν τω μεταξύ στις πραγματικές ισοτιμίες. Όμως αυτό θα εσή-

μαινε αδικαιολόγητη άνοδο των γεωργικών τιμών και εισοδημάτων στις χώρες 
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με υποτιμητικές τάσεις, και αντίστοιχες πληθωριστικές πιέσεις. Και, αντίστρο

φα, πτώση των γεωργικών εισοδημάτων στις χώρες με ανατιμητικές τάσεις. 

Για τον μετριασμό αυτών των φαινομένων η προσαρμογή της πράσινης ισο

τιμίας προς την πραγματική δεν ήταν ποτέ πλήρης και ο καθορισμός της απο

τελούσε στοιχείο της εσωτερικής εισοδηματικής πολιτικής, σε συμφωνία πά

ντοτε και με τους εταίρους. 

Αυτό βέβαια σήμαινε ότι ουσιαστικά οι γεωργικές τιμές δεν ήταν πλέον 

ενιαίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο - αν δηλαδή μεταφράζονταν με την πραγματική 

ισοτιμία των νομισμάτων και όχι με την πράσινη. Και αυτό με τη σειρά του δη

μιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού στις διεθνείς ανταλλαγές, τόσο εντός 

της Κοινότητας όσο και προς τους τρίτους- διότι οι διεθνείς εμπορικές συναλ

λαγές γίνονται με βάση τις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι τις 

πράσινες. Έτσι μια χώρα που διαρκώς υποτιμούσε το νόμισμα της - εξ ανάγκης 

βέβαια - χωρίς να αναπροσαρμόζει πλήρως προς τα άνω τις γεωργικές της 

τιμές (που εκφράζονταν σε ECU) αποκτούσε τα γνωστά εμπορικά πλεονεκτή

ματα της υποτίμησης και για τα γεωργικά της προϊόντα. Το πνεύμα της κοινής 

γεωργικής πολιτικής όμως δεν το επιτρέπει αυτό. Γι' αυτό και παράλληλα με 

τις πράσινες ισοτιμίες αναπτύχθηκαν και τα Νομισματικά Εξισωτικά Ποσά 

(ΝΕΠ) τα οποία ήταν ένα σύστημα ενισχύσεων και επιβαρύνσεων στις εισαγω

γές και εξαγωγές, αντίστοιχα, που είχαν σκοπό να εξουδετερώσουν τα εμπο

ρικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα τα οποία αποκτούσε μια χώρα εξαιτίας 

της μη πλήρους προσαρμογής των πράσινων ισοτιμιών προς τις πραγματικές. 

(Η ισοτιμία μπορούσε να είναι διαφορετική για διάφορες ομάδες προϊόντων.) 

Τα ΝΕΠ επιβάλλονταν μόνο για τα προϊόντα που ήταν σημαντικά για 

το διεθνές εμπόριο, αλλά αφορούσαν και τα προϊόντα μεταποίησης (π.χ. 

αλεύρι) βάσει κάποιων συντελεστών αντιστοιχίας. Για χώρες σαν την Ελλάδα 

που είχε διαρκή υποτίμηση του νομίσματος της, τα ΝΕΠ ήταν «αρνητικά», 

δηλαδή λειτουργούσαν ως επιβάρυνση των εξαγωγών και επιδότηση των ει

σαγωγών της. Στην ουσία, εξουδετέρωναν το εμπορικό πλεονέκτημα της υπο

τίμησης, χωρίς να υποχρεώνουν τη χώρα να έχει υψηλές τιμές των γεωργικών 

προϊόντων στο εσωτερικό. Εντούτοις κατέληξαν να θεωρούνται ως δυσμενής 

μεταχείριση και τιμωρία προς τα ελληνικά προϊόντα, διότι δεν ήταν πάντα σα

φής η δικαιολόγηση τους. (Τα γεωργικά προϊόντα της χώρας που υποτιμούσε 

το νόμισμα της είχαν ήδη ένα μειονέκτημα, λόγω της ανόδου του κόστους 

όλων των εισαγόμενων εισροών. Αυτό είχε αντίκτυπο και στην ανταγωνιστικό

τητα και στα εισοδήματα των παραγωγών, αλλά είναι πιθανόν ότι δεν λαμβα

νόταν επαρκώς υπ' όψιν κατά τις αγρονομισματικές ρυθμίσεις.) 
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Και βέβαια, το ευρωνομισματικό κατέληξε να είναι ένα πολύ πολύπλο
κο και γραφειοκρατικό σύστημα, ενώ οι πράσινες ισοτιμίες έγιναν ακόμη ένα 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εργαλείο απομόνωσης του γεωργικού τομέα 
στο εσωτερικό από τις εξωτερικές εξελίξεις. Για πολλά χρόνια, ενώ οι κοινο
τικές τιμές ήταν στάσιμες σε ECU εξακολουθούσαν να αυξάνονται σε δραχ
μές λόγω καθυστερημένης (ετεροχρονισμένης) προσαρμογής της πράσινης 
ισοτιμίας. Η όλη ανάπτυξη του ευρωνομισματικού συστήματος και οι προσαρ
μογές που κατέστησαν αναγκαίες δείχνουν πόσο ανεδαφικό ήταν το εγχείρη
μα της προώθησης ενιαίων γεωργικών τιμών σε οικονομίες οι οποίες ήταν 
τόσο διαφορετικές. 

Εν πάση περιπτώσει, η ανάγκη για όλο το αγρονομισματικό οικοδόμη
μα εξέλιπε με την καθιέρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Ήδη από 
1-2-1995 καταργήθηκαν τα ΝΕΠ και εφαρμόστηκε σύστημα αυτόματης προ
σαρμογής των πράσινων ισοτιμιών: σε περίπτωση νομισματικού ανοίγματος 
(δηλαδή απόστασης της πραγματικής από την πράσινη ισοτιμία) μεγαλύτερου 
του -2% (περίπτωση υποτίμησης) και +5% (περίπτωση ανατίμησης) η πράσινη 
ισοτιμία αναπροσαρμοζόταν αυτομάτως, ώστε το νομισματικό άνοιγμα να πε
ριοριστεί στο ήμισυ. Σε περίπτωση μάλιστα ανατίμησης, για την αντιμετώπιση 
της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών της συγκεκριμένης χώρας, κατα
βάλλονταν αντισταθμιστικές ενισχύσεις, συγχρηματοδοτούμενες από τον κοι
νοτικό και τον αντίστοιχο εθνικό προϋπολογισμό. 

Το σύστημα αυτό ίσχυσε έως 31-12-1998. Από 1-1-1999 με την καθιέ
ρωση του ευρώ και το κλείδωμα των ισοτιμιών δεν υπήρχε πλέον ανάγκη συ
στήματος σταθεροποίησης για τον αγροτικό τομέα, εφόσον τα νομίσματα δεν 
κυμαίνονταν απέναντι στο ευρώ. Από δε 1-1-2002 δεν υφίστανται εθνικά νο
μίσματα. Βέβαια, για τις 3 χώρες μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ (Ηνω
μένο Βασίλειο, Δανία, Σουηδία) εξακολουθούν να ισχύουν κάποιες πολύ απλου
στευμένες ρυθμίσεις. Πάντως, καταργήθηκε η πράσινη ισοτιμία και εφαρμό
ζεται η αγοραία συναλλαγματική αξία, και μάλιστα της προηγούμενης μέρας. 

Είναι προφανές ότι το ενιαίο νομισματικό σύστημα συνεπάγεται διοι
κητική απλούστευση και διαφάνεια μεγεθών σε επίπεδο Ε.Ε. Από άποψη ου
σίας, εξαφανίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος εντός της Ένωσης και, λόγω 
της ονομαστικής σύγκλισης που ήταν αναγκαία για την είσοδο στην ΟΝΕ, 
εξασφαλίζεται χαμηλός πληθωρισμός και χαμηλά επιτόκια. Όμως οι διαφορές 
στη δομή των οικονομιών παραμένουν και μένει να δούμε την επίπτωση της 
ενοποίησης στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Επειδή η ΚΑΠ στρέφεται 
όλο και περισσότερο από την επέμβαση στις τιμές στις άμεσες εισοδηματικές 
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ενισχύσεις, ενδεχομένως η αγορά να διαμορφώσει νέες ισορροπίες, με διαφο

ροποιημένες τιμές παραγωγού, που θα είναι δυσμενείς για ορισμένες χώρες. 

2.4. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ - Η κοινή οργάνωση των αγορών 

Μετά την Ατζέντα 2000 συνεχίστηκε η αναμόρφωση της κοινής οργά

νωσης των αγορών (ΚΟΑ) που είχε ήδη αρχίσει το 1992, στο πνεύμα της 

λιγότερης παρέμβασης στις τιμές και στην επιλογή των καλλιεργειών, της ά

μεσης εισοδηματικής ενίσχυσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, και της μεγαλύ

τερης έμφασης σε θέματα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι πιο 

πρόσφατες και πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούν το καταστά

λαγμα των προβληματισμών που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αποφασίσθηκαν σε δύο αλλεπάλληλα κύματα, τον Ιούνιο του 2003 και τον 

Απρίλιο του 2004, και θα εφαρμοσθούν σταδιακά μέχρι τις αρχές του 2007, 

οπότε και θα ισχύσουν πλήρως. 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα κύρια στοιχεία αυτών των μεταρ

ρυθμίσεων και μάλιστα το οριζόντιο κομμάτι τους, που αφορά όλα τα προϊό

ντα, ενώ στο Παράρτημα 1 δίνονται τα κύρια στοιχεία των οργανώσεων της 

αγοράς, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, και οι κύριες αλλαγές που θα επέλθουν. 

Επειδή οι δύο βασικοί κανονισμοί που ορίζουν την αναθεώρηση4 είναι 

περίπλοκοι, η σύνοψη στηρίζεται στις δύο ειδικές ενημερωτικές εκδόσεις της 

Κοινότητας και σε μια αντίστοιχη του Υπουργείου Γεωργίας5. Από τις πρώτες 

μάλιστα θεωρούμε σκόπιμο να μεταφέρουμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις 

του τότε Επιτρόπου Γεωργίας Franz Fischler που συνόδευσαν τις σχετικές με 

τις μεταρρυθμίσεις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών, οι οποίες δείχνουν 

καθαρά πόσο η διαμόρφωση των διεθνών πολιτικών, παρά τις εκατέρωθεν 

θεωρητικές επιχειρηματολογίες, είναι θέμα διαπραγματεύσεων και επίτευξης 

ισορροπιών μέσω ανταλλαγμάτων. Και επίσης, πόσο οι εμπορικές παραχωρή

σεις θεωρούνται «αφοπλισμός» και όχι βήμα προς μεγαλύτερη αποτελεσματι

κότητα και ευημερία. Και πόσο οι κύριες αντιθέσεις είναι μεταξύ των ανεπτυγ

μένων οικονομιών για την κυριαρχία στις διεθνείς αγορές και όχι μεταξύ των 

ανεπτυγμένων και των φτωχότερων χωρών για την αύξηση των μεταξύ τους 

ανταλλαγών. (Αν και οι φτωχότερες χώρες χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν ως 

4. Καν. 1782/2003 και 864/2004, J.O. L 270/21.10.2003 και L 206/9.6.2004. 
5. EC-DG for Agriculture, Newsletter (NL) Special Editions, July 2003, May 2004 

και Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ), Σεπτ. 2004 (βλ. Βιβλιογραφία). 
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σύμμαχοι και ως άλλοθι.) Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερος από 
τον Επίτροπο Fischler: 

«This decision marks the beginning of a new era... Today's decision will 

give Europe a strong hand in the negotiations on the Doha Development 

Agenda. The EU has done its homework, now it's up to others to move to make 

the WTO trade talks a success. But let there be no mistake. At the Cancun 

ministerial meeting, the EU will be ready to use its increased negotiating capital 

only if we get something in exchange. Unilateral disarmament is not on. The 

ball is now in the camp of other countries, such as the United States, whose 

agricultural policies continues to be highly trade-distorting and have even 

become increasingly so» (Newsletter, Special Edition, July 2003, p.1). 

Και στο κλείσιμο του δεύτερου κύματος μεταρρυθμίσεων ο ίδιος Επί

τροπος δήλωσε: 

«Today's decision sends a strong signal to our farmers, consumers and 

taxpayers... And these reforms send a clear message to our trading partners 

especially the developing countries: While others have reversed their policies, 

for Europe there is no way back. We are ploughing on with our reforms to make 

our farm policy less and less trade distorting» (Newsletter, May 2004, p.1). 

Αλλά και η νέα Επίτροπος Mariann Fischer Boel, αναφερόμενη στην 
πρόσφατη μεταρρύθμιση, θεώρησε σκόπιμο να προσθέσει: 

«The WTO negotiations being a matter of give and take, the time has 

come for other WTO players to give in other sectors and not demand more 

from the EU in agriculture The EU is no longer as reliant on the Blue Box, 

in contrast to the United States which now needs to reform its domestic 

agricultural policies» (Newsletter No. 71, Feb./March 2005, p.1). 

2.4.1. Οριζόντια στοιχεία της νέας ΚΑΠ 

Ενιαία ενίσχυση (single payment scheme) 

Μια ενίσχυση αποσυνδεδεμένη από το είδος και την ποσότητα της πα
ραγωγής θα αντικαταστήσει τις περισσότερες άμεσες ενισχύσεις που ει
σπράττουν τώρα οι παραγωγοί. Το ποσόν της θα υπολογίζεται με βάση τις 
άμεσες ενισχύσεις που εισέπραξαν κατά την περίοδο βάσης, δηλαδή το 2000, 
2001, 2002. Οι αποδέκτες της υποχρεούται να διατηρούν την αγροτική γη τους 
σε καλή κατάσταση από άποψη γεωργική και περιβαλλοντική. Αλλιώς η ενί
σχυση θα μειώνεται. 
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Η ενιαία ενίσχυση θα μεταφρασθεί σε ατομικά δικαιώματα συνδεδε

μένα με επιλέξιμη γη. Δηλαδή η ενίσχυση που θα λαμβάνει ο παραγωγός ανά 

εκτάριο επιλέξιμης γης θα ισούται με αυτήν που εισέπραξε κατά μέσο όρο 

για τα έτη 2000-2002, διαιρεμένη με τον μέσο όρο των εκταρίων που καλλιέρ

γησε κατά την ίδια τριετία. Οι δικαιούχοι πρέπει να ενεργοποιούν τα δικαιώ

ματα τους κάθε χρόνο φροντίζοντας για την παραγωγική αξιοποίηση ή τη δια

τήρηση της γης σε καλή γεωργική κατάσταση. Αν τα ατομικά δικαιώματα μεί

νουν ανενεργά πέραν της 3ετίας (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ή ανωτέρας 

βίας), αφαιρούνται από τον δικαιούχο και μεταβιβάζονται στο Εθνικό Απόθεμα 

(ΥΑΑΤ, 2004, σ. 8, παρ. 12). Τα ατομικά δικαιώματα θα είναι μεταβιβάσιμα ολι

κώς ή μερικώς και θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον νέο κάτοχο στην 

ίδια ή διαφορετική αλλά ίσης έκτασης επιλέξιμη γη (ΥΑΑΤ, σ. 7, παρ. 9). Η επι

λέξιμη γη μπορεί να είναι και ενοικιαζόμενη (ΥΑΑΤ, σ. 20). 

Εντούτοις, για να μη διαταραχθεί η ισορροπία στις αγορές και να μην 

εγκαταλειφθούν καλλιέργειες, τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν ένα 

μέρος των άμεσων ενισχύσεων στην παρούσα μορφή τους, δηλαδή ως συνδε

δεμένων με την παραγωγή ή τη δραστηριότητα (στρεμματικές ενισχύσεις), 

υπό αυστηρά καθορισμένους όρους και επιλογές. 

Πρόσθετες συνδεδεμένες ενισχύσεις (ειδικές ενισχύσεις) μπορούν να 

χορηγηθούν σε ειδικά προϊόντα ή δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιό

τητας ή της εμπορίας, ή για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα στα πλαί

σια του συνολικού ποσού ενίσχυσης που προβλέπεται για τον συγκεκριμένο 

κλάδο (Newsletter, 2003, ρ. 2). 

Το σύνολο των ενιαίων και ειδικών ενισχύσεων ανά δραστηριότητα 

δίδουν το ύψος της επιδότησης που προβλέπουν οι ΚΟΑ όπως ισχύουν μέχρι 

σήμερα (ΥΑΑΤ, σ. 7, παρ. 6). 

Στις εκτάσεις που λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση απαγορεύεται η καλ

λιέργεια οπωροκηπευτικών και επιτραπέζιας πατάτας, γιατί αυτά τα προϊόντα 

υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς. Επίσης, δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες 

για ενιαία ενίσχυση εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες (πλην 

ελαιοδένδρων), δάση ή μη αγροτικές δραστηριότητες (ΥΑΑΤ, σ. 20). 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι τα δικαιώματα στην ενιαία ενίσχυ

ση είναι ιστορικά (συνδέονται με τις καλλιέργειες της περιόδου 2000-2002) 

και ατομικά: οι νέοι καλλιεργητές πρέπει να τα κληρονομούν ή να τα αγορά

ζουν (ταυτόχρονα ή ξεχωριστά από την επιλέξιμη γη) ή να τα λαμβάνουν από 

το «εθνικό απόθεμα». 
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Οι στρεμματικές ενισχύσεις και άλλες ενισχύσεις στα νησιά του Αι

γαίου (και άλλες πολύ απομακρυσμένες περιοχές της Κοινότητας) δεν υποχρε

ούνται να αντικατασταθούν από την ενιαία ενίσχυση. Επίσης διατηρούνται οι εξι

σωτικές αποζημιώσεις για τις προβληματικές περιοχές (ΥΑΑΤ, σ. 7, παρ. 8). 

Το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης τίθεται σε εφαρμογή γενικά από 

το 2005, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2007. 

Για τα γαλακτοκομικά η εφαρμογή του συστήματος μπορεί να καθυ

στερήσει μέχρι το 2007. Για το βαμβάκι, ελαιόλαδο, καπνό, ξεκινάει υποχρεω

τικά το 2006. 

Το αργότερο δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης 

από όλα τα κράτη-μέλη θα υποβληθεί αναφορά από την Επιτροπή σχετικά με 

τυχόν διαταραχές της αγοράς ή διαρθρωτικές εξελίξεις που θα έχουν προ

κύψει ως αποτέλεσμα της διατήρησης εξειδικευμένων ενισχύσεων για τους 

επιμέρους κλάδους. 

Μέρος του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων (έως 3%) παρακρα

τείται από κάθε κράτος-μέλος (και κατ' αναλογία από κάθε παραγωγό) για τη 

δημιουργία εθνικού αποθέματος ενισχύσεων, για προικοδότηση νέων αγροτών 

που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητα από το 2002 και μετά χωρίς να 

λαμβάνουν κάποια άλλη επιδότηση. Ή για την κάλυψη εξαιρετικών περιπτώ

σεων (φυσικές καταστροφές, κ.λπ.). 

Πολλαπλή συμμόρφωση (cross-compliance) 

Η συμμόρφωση προς όρους που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια 

των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων γίνεται πλέον 

υποχρεωτική. Όλοι οι αγρότες που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις θα υπό

κειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο και, αν δεν συμμορφώνονται, θα υφίστανται 

μειώσεις στις ενισχύσεις τους, επιπλέον των άλλων κυρώσεων. Ήδη έχει δια

μορφωθεί ένας κατάλογος 18 υποχρεωτικών ευρωπαϊκών προτύπων (κανονι

στικές απαιτήσεις διαχείρισης Παραρτήματος III του Καν. 1782/2003). Ο έλεγ

χος θα γίνεται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου (IACS) που υπάρχει ήδη για τη διαχείριση ορισμένων ενισχύσεων. Η 

Επιτροπή θα διαμορφώσει δείκτες για τον έλεγχο κάθε νομικής υποχρέωσης. 

Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κρατούν το 25% από τα χρήματα που θα παρα

κρατούνται από τους μη συμμορφωνόμενους αγρότες. Μεταξύ των άλλων υπο

χρεώσεων προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα 

υπάρξει σημαντική μείωση στη συνολική έκταση των μόνιμων λειβαδιών τους. 
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Διαφοροποίηση (modulation) 

Για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα πρόσθετα μέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης που αποφασίσθηκαν, οι άμεσες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς 

θα μειώνονται κατά 3% το 2005, 4% το 2006 και 5% από το 2007 και μετά. 

Μια εκατοστιαία μονάδα θα αποδίδεται στο κράτος-μέλος απ' όπου 

προέρχεται. Το υπόλοιπο θα αναδιανέμεται μεταξύ όλων των κρατών-μελών 

με κριτήρια τη γεωργική γη, τη γεωργική απασχόληση και το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Πάντως, κάθε χώρα-μέλος θα λαμ

βάνει τουλάχιστον το 80% των κονδυλίων διαφοροποίησης που προέρχονται 

από την ίδια (άρθρο 10, Καν. (CEE) 1782/2003). 

Εκμεταλλεύσεις που εισπράττουν μέχρι και 5.000 ευρώ τους επιστρέ

φεται η παρακράτηση6. Τα νησιά του Αιγαίου (κάτω των 100 χιλ. κατοίκων) 

απαλλάσσονται (άρθρο 12, Καν. 1782/2003). Αυτά αφήνουν έξω από την πα

ρακράτηση διαφοροποίησης τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων παρα

γωγών, ενώ η χώρα θα μπορεί να συμμετέχει στην αναδιανομή από τις πα

ρακρατήσεις των άλλων. Εθνικά προγράμματα διαφοροποίησης μπορούν να 

εξακολουθήσουν να ισχύουν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αγροτικής 

ανάπτυξης που ξεκίνησαν πριν από το 2006. 

Πρόσθετα μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη 

Εκτός από τα κονδύλια της διαφοροποίησης προβλέπονται και πρό

σθετα κονδύλια στο πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών, για την προώ

θηση μέτρων που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων, την καλή μεταχείριση 

των ζώων, την εφαρμογή υψηλών ποιοτικών και περιβαλλοντικών προτύπων, 

τους νέους αγρότες, τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι σχετικές ενι

σχύσεις προς τους αγρότες ή τις οργανώσεις τους θα έχουν τον χαρακτήρα 

κινήτρων για την υιοθέτηση υψηλότερων προτύπων από τα υποχρεωτικά, ή 

πιο φιλικών μεθόδων παραγωγής ή εκτροφής από τους κώδικες ορθής πρα

κτικής, ή για την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων διαχείρισης της εκμετάλ

λευσης με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων. Για τους νέους αγρότες προβλέ

πονται αυξημένες ενισχύσεις εγκατάστασης και επενδύσεων. Όλες αυτές οι 

6. Για την ακρίβεια, εισπράττουν «πρόσθετη ενίσχυση» έως και ίση με την 
παρακράτηση που τους έγινε (μέχρις ενός συνολικού για τη χώρα ποσού, το οποίο 
αφαιρείται γι' αυτό τον σκοπό από το κονδύλι της διαφοροποίησης που προέκυψε). 

84 



ενισχύσεις όμως έχουν προσωρινό χαρακτήρα (συνήθως 5ετία) και βαίνουν 

φθίνουσες. Οι ενισχύσεις αφορούν και ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθη

τοποίησης του καταναλωτή, και άλλες δράσεις προώθησης προϊόντων υψη

λών προδιαγραφών (Καν. 1783/2003, L 270 21.10.2003). 

Σύστημα παροχής συμβουλών 

Σκοπός είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης τόσο της οικονομικής 

όσο και της περιβαλλοντικής που εφαρμόζουν οι αγρότες, ώστε να μπορούν 

να βοηθηθούν για να επιφέρουν βελτιώσεις σύμφωνες με τις νέες απαιτήσεις. 

Ταυτόχρονα θα αποτελεί και ένα είδος ελέγχου (audit) που θα ισχύει για τους 

αγρότες που εισπράττουν κοινοτικές ενισχύσεις. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται 

να διαμορφώσουν το σχετικό σύστημα, που θα καλύπτει κατ' ελάχιστον τα θέ

ματα δημόσιας υγείας, υγείας ζώων και φυτών, περιβάλλοντος, συνθηκών δια

βίωσης των ζώων, από το 2007. Η δραστηριότητα θα επεκταθεί και στην εφαρ

μογή των ορθών γεωργικών πρακτικών (ΥΑΑΤ, σ. 9, παρ. 20). Η συνεργασία 

των αγροτών με αυτήν θα είναι κατ' αρχάς εθελοντική. Το 2010 μετά από σχε

τική έκθεση της Επιτροπής θα αποφασισθεί αν θα γίνει υποχρεωτική για ορι

σμένες κατηγορίες αγροτών. 

Χρηματοδοτική πειθαρχία 

Ειδικοί μηχανισμοί θα εξασφαλίζουν να μην υπερβαίνονται τα ανώτατα 

όρια δαπάνης που έχουν τεθεί για τα διάφορα τμήματα της αγροτικής πολιτι

κής από το Συμβούλιο Υπουργών τον Οκτώβριο του 2002. Αυτό σημαίνει ότι, 

όταν υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένες δαπάνες σε κάποιον τομέα (είτε για 

παρέμβαση στις αγορές είτε για άμεσες ενισχύσεις), οι άμεσες ενισχύσεις θα 

μειώνονται μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής. 

Έτσι, η συνολική δαπάνη για την ΚΑΠ θα παραμείνει μέσα στα συμφω

νηθέντα πλαίσια μέχρι το 2013, παρ' όλο που ο αριθμός των αγροτών θα έχει 

αυξηθεί κατά 50% περίπου λόγω της Διεύρυνσης (Η παρούσα μεταρρύθμιση 

θα επεκταθεί εν καιρώ και στα νέα κράτη-μέλη). 

Για κάθε κράτος-μέλος έχει ορισθεί ένα ανώτατο όριο για τις άμεσες 

ενισχύσεις βασισμένο στα ποσά που ελάμβανε κατά την περίοδο αναφοράς 

για τους κλάδους που το καθεστώς τους αναθεωρείται (Newsletter, May 2004, 

p. 3). Εντός αυτού του ορίου τα κράτη-μέλη θα έχουν κάποια ευελιξία ως προς 

την κατανομή μεταξύ ενιαίας ενίσχυσης και μερικώς συνδεδεμένης ενίσχυσης. 
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Μέρος των κονδυλίων κάθε τομέα μπορούν να διαφυλαχθούν ως εθνικά κον

δύλια (national envelopes) για ειδικές χρήσεις εντός του τομέα (ενίσχυση ει

δικών περιφερειών, διευκόλυνση αναδιαρθρώσεων, κ.ά.) {NL, May 2004, σ. 3). 

Η διαχείριση του συστήματος θα είναι ευθύνη των κρατών-μελών μέσω 

μηχανισμών που ήδη υπάρχουν (Integrated Administrative and Control Systems 

- I ACS), συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), δορυφορικής τεχνο

λογίας και αυτόνομων φορέων πληρωμών. 

Ο κανόνας της ελάχιστης (εθνικής) βοήθειας (de minimis principle) 

Αποτελεί απόκλιση από τους μέχρι τώρα κανόνες και υιοθετήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2004 (Καν. 1860/2004, L 325, 28.10.2004) ως απάντηση στους 

προβληματισμούς για την ανάγκη ευελιξίας στην αντιμετώπιση κινδύνων, 

κρίσεων και καταστροφών: Επιτρέπει στα κράτη-μέλη τη χορήγηση εθνικής 

βοήθειας για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων χωρίς προηγούμενη ά

δεια της Κοινότητας. Το σύνολο αυτής της βοήθειας δεν πρέπει να ξεπερνάει 

το 0,3% της αξίας της εθνικής παραγωγής, και για κάθε αγρότη τα 3.000 ευ-

ρώ εντός μιας περιόδου τριών ετών. Η βοήθεια μπορεί να καλύπτει και επι

χειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας, όχι όμως επιδότηση εξαγωγών. Οι χορη

γήσεις παρακολουθούνται μέσω ειδικών καταστάσεων. 

Παρ' όλο που η βοήθεια θεσμοθετήθηκε για την αντιμετώπιση ειδικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζεται ότι στην ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την 

κρίση των κρατών-μελών και να αποτελέσει μια πρόσθετη εισροή πόρων στον 

αγροτικό τομέα από εθνικούς πόρους (Newsletter, No. 68, Oct. 2004, p. 2). 

Ο θεσμός υιοθετήθηκε μετά τη ριζική μεταρρύθμιση και εν όψει της 

αναστάτωσης που θα επέλθει, και αποτελεί αντιγραφή αντίστοιχου θεσμού 

των Η ΠΑ, με βάση τον οποίον αυτές εκταμιεύουν σημαντικότατα ποσά για 

ενίσχυση των αγροτών τους χωρίς ιδιαίτερη πειθαρχία. 

Η μεταρρύθμιση, όπως την συνοψίσαμε πιο πάνω, υλοποιεί στο ακέ

ραιο τα προβλεφθέντα στην Ατζέντα 2000 και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθ

μό στο πνεύμα των συζητήσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ. Στο μέλλον οι ενισχύ

σεις θα είναι στο μέγιστο μέρος τους αποσυνδεδεμένες από την ποσότητα 

της παραγωγής. Η συνολική δαπάνη για ενισχύσεις θα συγκρατηθεί σε αυ

στηρά καθορισμένα πλαίσια και θα συνεχιστεί η τάση για απομάκρυνση από 

δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και τις εξαγωγές (NL, July 2003, ρ. 3). 

Με τις αυστηρές περιβαλλοντικές και ποιοτικές προδιαγραφές αποθαρρύνεται 

η υπερπαραγωγή και η πίεση για υποστηριζόμενες εξαγωγές, και έτσι αίρεται 

η αφορμή για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στις φτωχές γεωργικές χώρες. 
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Η Κοινότητα θεωρεί ότι αυτή η αναθεώρηση αποτελεί μια «μεγάλη απο

μάκρυνση από γεωργικές ενισχύσεις που πιθανόν στρεβλώνουν το εμπόριο, 

περαιτέρω προοδευτική μείωση των επιδοτήσεων εξαγωγών, μια λογική ισορ

ροπία μεταξύ εγχώριας παραγωγής και προτιμησιακής πρόσβασης και, τέλος, 

μια νέα ισορροπία μεταξύ εσωτερικής παραγωγής και ανοίγματος της αγο

ράς«. (NL, July 2003, ρ. 8). 

Εκτός από τα οριζόντια στοιχεία, η αναθεώρηση περιλαμβάνει και λε

πτομερείς προβλέψεις για τις επιμέρους οργανώσεις αγορών, οι οποίες δί

νονται στο Παράρτημα 1. 

2.5. Οι νέοι αναπτυξιακοί κανονισμοί 

2.5.7. Κανονισμός για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

Ο κανονισμός «Για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω

παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (1257/1999, L 160/ 

26.6.1999) συνεχίζει την ενοποίηση των πολιτικών για τις γεωργικές διαρθρώ

σεις και για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Σε αυτόν ενσωματώνονται 

και τα προβλεπόμενα για τις μειονεκτικές περιοχές και για εκείνες που υπό

κεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, καθώς και για την ανάπτυξη των 

δασών. 

Ο κανονισμός, μαζί με την εισηγητική του έκθεση, δείχνει τους και

νούργιους προσανατολισμούς της κοινοτικής πολιτικής. Εντύπωση προκαλεί η 

έκταση που καταλαμβάνουν στο κείμενο οι πολιτικές που αφορούν το πε

ριβάλλον, το αγροτικό τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά, τη διαχείριση του 

αγροτικού χώρου για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, εισάγονται επιδιώξεις όπως η 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της ποιότητας ζωής, η ισότητα 

ευκαιριών ανδρών και γυναικών και η ποιότητα ζωής των ζώων. Ακόμα και στις 

επενδύσεις που αφορούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν γίνεται καμία ανα

φορά σε στόχο αύξησης της παραγωγικότητας, παρά μόνο έμμεσα μέσω της 

μείωσης του κόστους παραγωγής, ενώ αναφέρεται ο στόχος της οικονομικής 

βιωσιμότητας. Επιπλέον αναφέρεται επανειλημμένα η στήριξη που παρέχεται 

για τη διατήρηση πρακτικών και συνθηκών που ευνοούν την προστασία του 

περιβάλλοντος και του γεωργικού τοπίου. Μεγάλη έκταση καταλαμβάνει το 

κεφάλαιο που αφορά τις μειονεκτικές περιοχές και αυτές που υπόκεινται σε 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς και αναγνωρίζεται ότι η γεωργία «χαμηλών 

εισροών», που παραδοσιακά εφαρμόζεται σε αυτές, συντελεί στη διατήρηση 
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υγιούς περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων μεγάλης οικολογικής και αισθητι

κής αξίας, που αξίζει να προστατευθούν και να διαφυλαχθούν. Τέλος, η προ

στασία και αποκατάσταση και η ορθολογική εκμετάλλευση των δασών περι

λαμβάνεται ισότιμα μέσα στις πολιτικές διαχείρισης του αγροτικού χώρου και 

αγροτικής ανάπτυξης. 

Βλέπουμε δηλαδή μια αντιστροφή του κλίματος λατρείας προς τον 

«εκσυγχρονισμό» και την αύξηση της «παραγωγικότητας», μια αναγνώριση 

αξιών ποιότητας προϊόντων, ζωής και περιβάλλοντος, όπως και ηθικών και πο

λιτιστικών αξιών, και διάθεση στήριξης τους απέναντι στους σκληρούς νόμους 

της «ανταγωνιστικότητας». 

Η στροφή αυτή, την οποία εδώ και πολλά χρόνια είχαμε επικαλεσθεί 

(βλ. Παχάκη, 1990) αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ελληνική όχι μόνον 

γεωργία αλλά διαχείριση του αγροτικού χώρου γενικότερα. Και πρέπει να 

επωφεληθούμε απ' αυτή τη στροφή των κοινωνικών αξιών που μας ευνοεί, για 

να αντιστρέψουμε την τάση συρρίκνωσης της γεωργίας και υποβάθμισης του 

αγροτικού χώρου. 

2.5.2. Κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία 

Ο Κανονισμός 1257/1999, που είδαμε, συμπληρώνεται από τον 1260/ 

1999 (J.O. L 161/1999) «Για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανα

συγκρότησης των περιφερειών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες» 

(νέος κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία). Σε αυτόν παρατηρούμε ότι η 

αγροτική ανάπτυξη και η χρηματοδότηση της από τα γεωργικά ταμεία (ΕΓΤΠΕ7 

και ΧΜΠΑ8) είναι πλήρως ενσωματωμένη στο σύστημα υποστήριξης των λι

γότερο ανεπτυγμένων Περιφερειών της Κοινότητας (στόχος 1), ή των περιο

χών που έχουν προβλήματα αναδιάρθρωσης ή αποτελούν φθίνουσες αγρο

τικές περιοχές (στόχος 2). (Ο στόχος 3 αφορά μόνο τη στήριξη της εκπαί

δευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στις περιφέρειες εκτός στόχου 1) (Καν. 

1260, άρθρα 1, 3, 4, 5). 

Εξετάζοντας συνδυασμένα τους δύο κανονισμούς, βλέπουμε ότι στις 

περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο 1 («περιοχές σύγκλισης») η χρη

ματοδότηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης γίνεται από το Τμήμα Προσα-

7. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, γνωστό και 
ως FEOGA. 

8. Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείας. 
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νατολισμού, ενώ στις λοιπές περιφέρειες από το Τμήμα Εγγυήσεων (Καν. 

1257/99, άρθρο 35.2). Και ο προγραμματισμός τους γίνεται στα πλαίσια του 

συστήματος που προβλέπεται για τις αντίστοιχες κατηγορίες περιοχών: Δηλα

δή για τις περιοχές στόχου 1 συντάσσεται σχέδιο ανάπτυξης ολόκληρης της 

χώρας που καταλήγει σε «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», σε «Επιχειρησιακά 

Προγράμματα» και «Συμπληρώματα Προγραμματισμού». Για τις αγροτικές πε

ριοχές του στόχου 2, συντάσσεται «Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού» που 

αποτελεί πλαίσιο στήριξης και επιχειρησιακό πρόγραμμα ταυτόχρονα. Για τις 

περιοχές εκτός στόχων 1 και 2 υποβάλλονται ειδικά σχέδια κατά περιοχές που 

καταλήγουν σε «Έγγραφα Προγραμματισμού Γεωργικής Ανάπτυξης» (Καν. 

1257 άρθρα 40-44 και 1260 άρθρο 9). 

Ορισμένα μέτρα πάντως και συγκεκριμένα: η πρόωρη συνταξιοδότηση, 

η αντιστάθμιση για τις μειονεκτικές και τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιο

χές, τα γεωργοπεριβαλλοντικά και η δάσωση χρηματοδοτούνται από το Τμή

μα Εγγυήσεων ανεξαρτήτως είδους περιοχής, διότι αντικαθιστούν μέτρα στή

ριξης των τιμών με βάση τους κανόνες της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Καν. 

1257, άρθρο 35.1). 

Σημειωτέον ότι, με βάση τον καινούργιο κανονισμό, περιοχές του στό

χου 1 είναι οι περιφέρειες όπου το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης και με βάση τα στοιχεία των τριών τελευταίων ετών 

είναι μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Με αυστηρή εφαρμογή 

αυτού του ορισμού (και με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται) ορίστηκαν εκ 

νέου οι περιφέρειες του στόχου 1. Ο ορισμός αυτός θα ισχύει μέχρι τις 31-

12-2006. (άρθρο 3, Καν. 1260/1999). Οι περιφέρειες που καλύπτονται από τον 

στόχο 1 με βάση τον προηγούμενο κανονισμό, αλλά όχι και τον παρόντα, 

λαμβάνουν ενίσχυση από τα ταμεία για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31-12-

2005. Για το 2006 μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση μικρότερες περιοχές 

(NUTS III) που παρουσιάζουν δυσκολίες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του 

άρθρου 4.4 έως 4.9. 

Αντίστοιχα, αναθεωρήθηκαν και οι περιοχές του στόχου 2, με σκοπό 

τη συγκέντρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που πλήττονται βαρύτερα. 

Ο στόχος αφορά τις περιοχές υπό κοινωνικο-οικονομική μεταλλαγή στον το

μέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, τις φθίνουσες αγροτικές περιοχές, 

τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία και διέρχονται κρίση, και τις 

αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Προβλέπεται σημαντική 

μείωση της κάλυψης σε σχέση με τους στόχους 2 και 5β του παλαιού κα

νονισμού. Και γι' αυτές τις περιοχές προβλέπεται μεταβατική στήριξη από το 
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ΕΤΠΑ9 μέχρι 31-12-2005. Και για το επόμενο έτος, 2006, μπορούν να λαμβά

νουν ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 3 (εκπαίδευση, απασχόληση) από το 

ΕΚΤ10, όπως και από το ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 

ή από το ΧΜΠΑ για διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα της αλιείας. 

Ο κατάλογος των περιοχών του στόχου 2 μπορούσε να τροποποιηθεί 

κατά το 2003 σε περίπτωση σοβαρής κρίσης σε μια περιφέρεια, χωρίς όμως 

να αυξηθεί η κάλυψη του πληθυσμού εντός της περιφέρειας. 

Ο Κανονισμός 1260/1999 για τα διαρθρωτικά ταμεία, παρ' ότι έχει τρο

ποποιηθεί ως προς επιμέρους ρυθμίσεις, δεν έχει αντικατασταθεί με άλλον. 

2.5.3 Νεότερες ρυθμίσεις (αγροτική ανάπτυξη) 

Ο Κανονισμός 1257/1999 συμπληρώθηκε από τον 1783/2003, (L 270, 

21.10.2003) προκειμένου να υλοποιηθούν τα «πρόσθετα μέτρα για την αγρο

τική ανάπτυξη» που αναφέρθηκαν στο Κεφ. 2.4.1. 

Ο νέος κανονισμός προβλέπει: 

διεύρυνση των «συνοδευτικών μέτρων», 

αύξηση της ενίσχυσης προς τους νέους γεωργούς, 

έκτακτη ενίσχυση για την εφαρμογή των νέων υποχρεωτικών προτύ

πων, 

διεύρυνση των περιβαλλοντικών περιορισμών ώστε να καλύπτουν και 

τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά (79/409/ΕΟΚ) και τους φυσικούς οικο-

τόπους (92/43/ΕΟΚ), με σχετική ενίσχυση των αποζημιώσεων, 

ενθάρρυνση της εφαρμογής προτύπων αυστηρότερων από τα ελάχι

στα υποχρεωτικά, 

ενθάρρυνση της συμμετοχής σε συστήματα παροχής συμβουλών και 

σε προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας των τροφίμων και ενημέ

ρωσης των καταναλωτών, 

στήριξη για ανάπτυξη καινοτομιών στη μεταποίηση τροφίμων και διευ

κόλυνση των μικρών μονάδων για συμμόρφωση προς τα πρότυπα, 

στήριξη επενδύσεων για βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας 

των κρατικών δασών, 

αποσαφήνιση και απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και προσαρμο

γή του επιπέδου ορισμένων ενισχύσεων. 

9. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
10. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
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Εν τω μεταξύ προετοιμάζεται εντελώς νέος κανονισμός για την αγρο
τική ανάπτυξη (πρόταση της Επιτροπής της 14 Ιουλίου 2004), ο οποίος θα 
προβλέπει ένα ενιαίο ταμείο και τρεις μεγάλους άξονες προτεραιοτήτων και 
ο οποίος θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τα ίδια την κατα
νομή ανάμεσα σε κλαδικούς στόχους (γεωργικές αναδιαρθρώσεις) και στό
χους ανάπτυξης του χώρου (διαχείριση των φυσικών πόρων και κοινωνικο
οικονομική ανάπτυξη). 

Οι τρεις μεγάλοι άξονες και οι επιμέρους στόχοι είναι: 
1. Ανταγωνιστικότητα, με μέτρα για το ανθρώπινο κεφάλαιο, το φυσικό 

κεφάλαιο και την ποιότητα παραγωγής και προϊόντων. 
2. Διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος, με μέτρα για την αει-

φόρο διαχείριση της γεωργικής γης και των δασικών εκτάσεων. 
3. Ευρύτερη αγροτική ανάπτυξη, με μέτρα που θα αφορούν την ποιότητα 

της ζωής και τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης. 
Παράλληλα, θα διατηρηθεί και ο άξονας LEADER για επιλεγμένες πε

ριοχές και με μεγαλύτερη απ' ό,τι μέχρι τώρα χρηματοδότηση, διότι θεωρείται 
επιτυχημένος τρόπος προώθησης της τοπικής ανάπτυξης. (Πληροφ. από 
«Rural development fact sheet», κεφ. 4, στο http://europa.eu.int/comm/ 
agriculture/publi/fact/rurdev/refprop_en.pdf, της 10-1-2005). [Ο νέος κανονι
σμός θεσπίστηκε τελικά και είναι ο 1698/2005, J.O. L 277 της 21.10.2005. Σε 
αυτόν διακρίνεται καθαρά ο απόηχος όλων των προβληματισμών που ανα
πτύχθηκαν στο Κεφάλαιο. 1]. 

2.6. Εσωτερικές εφαρμογές - Ο νέος προγραμματισμός για τη γεωργία 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς, η εθνική πολιτική για 
τη γεωργία και τον αγροτικό χώρο έχει διατυπωθεί και οριστικοποιηθεί στα 
εξής προγράμματα: 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση 

της υπαίθρου 2000-2006» συνολικού προϋπολογισμού 1,15 τρις δρχ. 
(στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ). 

• Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000-
2006, συνολικού προϋπολογισμού 915 δις δρχ. 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER PLUS, δημόσιας δαπάνης 80 δις δρχ. 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) συνολικού προϋπολογισμού 

166 δις δρχ. (Γ ΚΠΣ). 
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• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας, 2000-2006», 

κατά το τμήμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό 

πληθυσμό (Γ ΚΠΣ). 

• 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ 2000-2006) που 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενότητες δράσεων για την αγροτική 

ανάπτυξη, ύψους δημόσιας δαπάνης 483 δις δρχ. (Γ ΚΠΣ). 

Τα προγράμματα αυτά, σε συνδυασμό με τους πόρους που διατίθενται 

άμεσα στους παραγωγούς μέσω των Κοινών Οργανώσεων της Αγοράς και 

που εκτιμώνται σε 7 τρις δρχ. για την ίδια επταετία, αποτελούν τη συνδρομή 

του κοινωνικού συνόλου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του αγρο

τικού χώρου. 

Τα προγράμματα αυτά αρθρώνονται, κατά τις επιταγές της Κοινότη

τας, σε επιμέρους άξονες προτεραιοτήτων, στις οποίες εντάσσονται οι διάφο

ρες δράσεις, μέτρα και ενέργειες. 

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» περιλαμβάνει 7 άξονες προτεραιοτήτων 

που υλοποιούνται με 34 μέτρα. Οι άξονες αυτοί είναι: 

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Περιλαμ

βάνει επενδυτικά σχέδια σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης αλλά 

και παρεμβάσεις τύπου άυλων επενδύσεων (soft) για τη χάραξη γεωρ

γικής πολιτικής, για την αξιοποίηση του μητρώου αγροτών, για την πα

ρακολούθηση των εξελίξεων και τάσεων. Έμφαση δίνεται στα θέματα 

διασφάλισης ποιότητας. Προβλέπονται 7.000 παρεμβάσεις. 

2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών 

και δασικών προϊόντων. Περιλαμβάνεται και η διαχείριση και τυποποίηση 

πολλαπλασιαστικού υλικού. Προβλέπονται περίπου 1.000 επενδύσεις. 

3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού. Αφορά 

την προσέλκυση νέων αγροτών (τουλάχιστον 14.000). 

4. Βελτίωση υποστηρικτικών μηχανισμών και εκπαίδευση, κατάρτιση, ενη

μέρωση του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολο

γιών. Περιλαμβάνει και τους μηχανισμούς διασφάλισης της δημόσιας 

υγείας και εφαρμογής των κανόνων της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς. 

5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν. Σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων, τις ολοκληρωμένες μεθόδους καταπο

λέμησης εχθρών (φιλικές προς το περιβάλλον), την αναβάθμιση του ζωι

κού κεφαλαίου, καθώς και τη διατήρηση των αυτοχθόνων παραδο

σιακών φυλών. 
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6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Αφορά 
την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, διαχειριστικά σχέδια 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, ανάπτυξη τυπολογίας και χαρτογρά
φηση αγροτικών γαιών, δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού και άλ
λες παρεμφερείς δράσεις. Αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 14.000 
εκμεταλλεύσεις. 

7. Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου. Περιλαμβάνει προστασία 
των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών και εκείνων που 
πλήττονται από τις διαρθρωτικές μεταβολές και την ανάγκη προσαρ
μογής στις διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, την αξιοποίηση του ενδογενούς 
δυναμικού, την επανένταξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών στο 
εθνικό παραγωγικό σύστημα, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κ.ά. 
Και αυτό, τόσο με τη δημιουργία υποδομών όσο και με την ενίσχυση 
ιδιωτικών επενδύσεων και με υποοτηρικτικές ενέργειες, όπως η βελτίω
ση της παροχής υπηρεσιών σε εκμεταλλεύσεις. Οι διάφορες δράσεις 
διαρθρώνονται σε 14 συνολικά μέτρα. 
Το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από 

4 άξονες, οι οποίοι συμπίπτουν με τα μέτρα που υποκατέστησαν τη στήριξη 
της παραγωγής μέσω των τιμών και γι' αυτό χρηματοδοτούνται από το Τμήμα 
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ σε όλες τις περιοχές. Επομένως οι άξονες αυτοί είναι: 
1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση, με παράλληλη μεταβίβαση της εκμετάλ

λευσης σε διάδοχους γεωργούς. Προβλέπεται να αφορά 50 χιλ. δι
καιούχους και να διατεθούν 500 δις δρχ. 

2. Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τις μειονεκτικές περιοχές και αυ
τές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Μέσω αυτής 
της δράσης διασφαλίζεται η παροχή ενίσχυσης σε 180.000 περίπου 
κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με μόνη προϋπόθεση τη 
συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας για μια πενταετία. Το συνο
λικό κόστος ανέρχεται σε 363 δις δρχ. 

3. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Στοχεύουν στη μείωση της επιβά
ρυνσης του περιβάλλοντος από τη γεωργία, και στην αρμονική συνύ
παρξη αυτής ακόμα και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Ενδει
κτικές κατηγορίες δράσεων είναι: 
- Η βιολογική γεωργία και τα προγράμματα «ολοκληρωμένης παρα

γωγής», περιλαμβανομένης και της κτηνοτροφίας. 
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- Η διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση, όπως επίσης και η εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας. 

- Η διαχείριση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και η δημιουργία 

βιοτόπων ή οικοπάρκων. 

- Η προστασία απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. 

- Προγράμματα μείωσης της νιτρορρύπανσης και προστασίας των 

υδρολογικών συστημάτων από ρύπανση γεωργικής προέλευσης. 

- Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών. 

Προβλέπεται να διατεθούν 236 δις για τα προγράμματα αυτά. 

4. Δασώσεις γεωργικών γαιών. Περιλαμβάνεται η μετατροπή γεωργικής 

γης σε δασώδη έκταση. Προβλεπόμενη απορρόφηση 70 δις. 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+: Στόχος της νέας πρωτοβουλίας 

(της 3ης κατά σειράν με αυτή τη φιλοσοφία), όπως προσδιορίζεται στον Κα

νονισμό 1260/1999 και τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής (14-4-2000) είναι 

η προώθηση πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης με την πειραμα

τική εφαρμογή νέων μορφών: 

αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ενίσχυσης του οικονομικού περιβάλλοντος ώστε να συμβάλλει στη δη

μιουργία θέσεων απασχόλησης, 

βελτίωσης της οργανωτικής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας. 

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα σκέλη: 

1. Ολοκληρωμένες KOL πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανά

πτυξης: Τα σχέδια πρέπει να αρθρώνονται γύρω από ένα σημαντικό 

θέμα, χαρακτηριστικό για την ταυτότητα, τους πόρους και τις τεχνο

γνωσίες της περιοχής, που να συσπειρώνει τους φορείς της. Ως τέτοια 

θεωρούνται: η χρήση νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για να κα

ταστούν ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των αγρο

τικών περιοχών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές, η 

αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, όπως οι τοποθεσίες 

κοινοτικού ενδιαφέροντος του προγράμματος NATURA 2000. 

2. Στήριξη της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών, είτε του ιδίου 

κράτους είτε πολλών κρατών-μελών. 

3. Δικτύωση. Πρόκειται για τη συμμετοχή σε δίκτυο του συνόλου των 

αγροτικών περιοχών, ανεξαρτήτως συμμετοχής στο LEADER+, καθώς 

και όλων των οργανώσεων ή διοικητικών φορέων που εμπλέκονται στις 

τοπικές ενέργειες, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφο-
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ριών και την τόνωση της συνεργασίας. Προβλέπεται επίσης η λει

τουργία ελληνικής μονάδας εμψύχωσης δικτύου LEADER. 

Το LEADER + καταρτίζεται κατ' αρχήν σε επίπεδο χώρας από το Υπουρ

γείο Γεωργίας και έχει τη μορφή Συνολικής Επιχορήγησης. Μετά την έγκριση 

του εθνικού προγράμματος από την Κοινότητα γίνεται προκήρυξη για την 

υποβολή προγραμμάτων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, που πρέπει να 

εκπροσωπούν περιοχές με 10.000-100.000 κατοίκους. Επειδή επιδιώκεται τα 

προγράμματα να έχουν πρωτότυπο και πιλοτικό χαρακτήρα, επιλέγεται περιο

ρισμένος αριθμός περιοχών που θα υποστηριχθούν, με ανοικτή και αυστηρή 

διαδικασία. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας διαρθρώνεται στους εξής βασι

κούς άξονες: 

1. Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας. Στοχεύει στη μείωση της 

χωρητικότητας και ιπποδύναμης του αλιευτικού στόλου, ώστε να προ-

τατευθούν τα αποθέματα. Προβλέπει απόσυρση σκαφών που δεν 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

2. Ανανέωση και εκσυγχρονισμό αλιευτικού στόλου. 

3. Προστασία και ανάπτυξη υδατικών πόρων, υδατοκαλλιέργειες, λιμένες 

αλιείας, μεταποίηση και εμπορία. 

4. Λοιπά μέτρα. Προβλέπονται δράσεις για τη μικρή παράκτια αλιεία, την 

πρόωρη συνταξιοδότηση, τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, την 

εμπορική προώθηση των προϊόντων. 

Το Οριζόντιο Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, κατά το τμήμα 

του που αφορά τον πρωτογενή τομέα, στοχεύει στην ενίσχυση του Έλληνα 

παραγωγού, ώστε να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες αυξημένου εξωτε

ρικού ανταγωνισμού, με την υιοθέτηση νέων μεθόδων όχι μόνον παραγωγής 

αλλά και οργάνωσης και διαχείρισης της εκμετάλλευσης του. 

Οι δράσεις που έχει επεξεργαστεί και υποβάλει το Υπ. Γεωργίας 

κατευθύνονται: 

1. Στους Έλληνες παραγωγούς, αγρότες και αλιείς, για την αγορά του 

απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύωσης, τόσο για την κα

λύτερη διαχείριση της εκμετάλλευσης όσο και για πρόσβαση στις 

αναγκαίες βάσεις πληροφοριών. 

2. Στους φορείς στήριξης των αγροτών στους κρίσιμους τομείς της ενη-

μέρωσης-κατάρτισης, ελέγχου ποιότητας και έρευνας, με τη χρηματο

δότηση της δημιουργίας δικτυακών υποδομών και κατάλληλων εργα

λείων για την κάλυψη του ελλείμματος επικοινωνίας και ενημέρωσης. 
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3. Στον μηχανισμό του ίδιου του Υπ. Γεωργίας, με την εισαγωγή ολοκλη

ρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για να αντεπεξέλθει καλύτερα 

στον επιτελικό του ρόλο. 

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν δρά

σεις για την ενίσχυση μεγάλου αριθμού επενδύσεων στις αγροτικές εκμεταλ

λεύσεις, τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων, την προστασία των δασών αλ

λά και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού 

χώρου, σε αντιστοιχία με τα προγράμματα του εθνικού σκέλους. Επίσης, στα 

ΠΕΠ προβλέπονται οι τομεακές δράσεις, όπως αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, 

μετεγκαταστάσεις, θερμοκήπια, βοσκότοποι, κλπ. 

2.7. Εσωτερικές θεσμικές ρυθμίσεις 

2.7.1. Ο νόμος-πλαίσιο για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις 

(Ν. 2810/2000, »Αλέξανδρος Παπαναστασίου») 

Ο νόμος αυτός είναι η τελευταία απόπειρα εκσυγχρονισμού του θε

σμικού πλαισίου των αγροτικών συνεταιρισμών μετά τον αρχικό και μακρόβιο 

Νόμο 602/1915. Άλλοι που μεσολάβησαν ήταν οι Ν. 921/1979, 1256/1982, 

1541/1985, 2169/1993, 2181/1994. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τελευταίος νό

μος εν πολλοίς επαναφέρει τις αρχικές διατάξεις του 602/1915, αφού οι από

πειρες αλλαγής του αποδείχθηκαν στην πράξη μη αποδοτικές. Κατά τα άλλα, 

ο νέος νόμος ενσωματώνει τις διεθνώς κατασταλλαγμένες απόψεις ως προς 

την έννοια του συνεταιρισμού, τις αξίες στις οποίες στηρίζεται ο συνεταιρι

στικός θεσμός και τις αρχές που αποτελούν τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

δράση τους, όπως αυτά διατυπώθηκαν τελευταία στο συνέδριο της Inter

national Cooperative Alliance (Ι.CA.) στο Μάντσεστερ, το 1995. Ενώ, εξάλλου, 

εκφράζει και τις νεότερες απόψεις για την ανάγκη επίτευξης επιχειρηματικής 

αποτελεσματικότητας, ως όπλου για επιβίωση και ανάπτυξη στο σύγχρονο 

πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έμμεσα αναγνωρίζει τη θέση ότι η αύξηση 

της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, οι οικονομίες κλίμακας και η βελ

τίωση της διαπραγματευτικής δύναμης στην αγορά, που υποτίθεται ότι επι

τυγχάνεται με τη συνεργατική δράση των μικρών και διάσπαρτων ατομικών 

μονάδων, θα έπρεπε να είναι αρκετές για την επιβίωση τους- ενώ η συντή

ρηση με τεχνητά μέσα, επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προ

σωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί μακροχρόνια αναπτυξιακή στρατηγική. 

(Βλ. ΑΤΕ, Εισηγητική έκθεση και κείμενο του Ν. 2810/2000). Είναι ίσως σκό-
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πιμο σε αυτό το σημείο να παρουσιασθούν ακριβώς ο ορισμός, οι αξίες και οι 

αρχές που υιοθετήθηκαν στο πιο πάνω συνέδριο και αποτελούν κατά κάποιον 

τρόπο την κατευθυντήρια οδηγία για τον νέο νόμο. 

Ορισμός: «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που 

συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοι

νωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, δια μέσου μιας συ

νιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». 

/Αξίες συνεταιριστικού θεσμού: αυτοβοήθεια, αυτευθύνη, δημοκρατία, 

ισότητα, ισοτιμία και αλληλεγγύη. Τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις 

ηθικές αξίες της εντιμότητας, διαφάνειας, κοινωνικής υπευθυνότητας, φροντί

δας για τους άλλους. 

Αρχές που διέπουν τη λειτουργία: 

1) Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή. 

2) Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών (κάθε μέλος μια ψήφος -

εκτός προβλεπομένων εξαιρέσεων). 

3) Οικονομική συμμετοχή των μελών (κατοχή υποχρεωτικής συνεταιρι

στικής μερίδας). 

4) Αυτονομία και ανεξαρτησία (νέα αρχή που προστέθηκε και που προ

βλέπει ότι οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης πρέπει να διασφαλί

ζουν την αυτονομία και τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη. Δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όργανα εφαρμογής διαφόρων πολιτι

κών, χωρίς αυτό να αποτελεί επιλογή των μελών τους). 

5) Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση για τα μέλη, την 

αιρετή διοίκηση, τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους, όπως 

και για το κοινό, και ιδιαίτερα τους νέους και τους διαμορφωτές της 

κοινής γνώμης. 

6) Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

7) Ενδιαφέρον για την κοινότητα (νέα αρχή που υιοθετεί το ενδιαφέρον 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται, ως 

προέκταση του ενδιαφέροντος για την οικονομική και κοινωνική ανά

πτυξη των μελών τους). 

Ο νόμος αποτελείται από 12 κεφάλαια που ρυθμίζουν τα εξής: Γενικές 

διατάξεις (ορισμοί), σύσταση, μέλη (δικαιώματα, υποχρεώσεις), σχέσεις με-

λών-συνεταιρισμού, διοίκηση, εποπτεία-έλεγχος, οικονομική διαχείριση, συγχώ-

νευση-μετατροπή-διάλυση, ενώσεις (συνεταιριστικές εταιρείες), κεντρικές ενώ

σεις, πανελλήνια συνομοσπονδία, ποινικές διατάξεις, σχέσεις με το κράτος, 

ειδικές και τελικές διατάξεις. 

97 



Ο νόμος αυτός επεδίωξε να αποτελεί νόμο-πλαίσιο που περιλαμβάνει 

τις ελάχιστες αναγκαίες ρυθμίσεις και αφήνει στα καταστατικά μεγάλη ευε

λιξία. Επίσης, δίνει προτεραιότητα στον επιχειρηματικό χαρακτήρα των συνε

ταιρισμών και παρέχει τη δυνατότητα ανταγωνισμού με τις άλλες επιχειρη

ματικές μορφές, αίροντας πολλούς περιορισμούς που υπήρχαν λόγω των 

δεσμευτικών ρυθμίσεων των προηγούμενων θεσμικών πλαισίων. Υπάγει τους 

συνεταιρισμούς σε διαδικασίες ελέγχου ανάλογες με αυτές που ισχύουν για 

τις εμπορικές εταιρείες, ενώ λαμβάνει υπ' όψιν ότι ιδιοκτήτες της επιχείρησης 

και κύριοι πελάτες της είναι τα ίδια πρόσωπα. Διατηρεί τη δημοκρατική αρχή 

διοίκησης (ένα μέλος - μία ψήφος), αλλά ταυτόχρονα ανοίγει δυνατότητες για 

άντληση πρόσθετων κεφαλαίων από τα μέλη του και από τρίτους, πέραν του 

τραπεζικού δανεισμού. Ενώ δεν προβλέπει καμία χρηματοδότηση για λει

τουργικούς λόγους (εκτός για την πανελλήνια συνομοσπονδία - ΠΑΣΕΓΕΣ -

που δεν είναι επιχείρηση), διατηρεί το πλέγμα των ειδικών φορολογικών απαλ

λαγών και κινήτρων που υπάρχουν για αναπτυξιακή δραστηριότητα, επενδύ

σεις συγχωνεύσεις. 

'Είναι φανερό ότι ο νόμος αυτός επιχειρεί μια μεγάλη προσαρμογή, 

από το ρυθμιστικό και προστατευτικό καθεστώς με τις συνεπαγόμενες εξαρ

τήσεις, προς ένα καθεστώς εθελοντικής δραστηριοποίησης και ευθύνης. Μέ

νει να αποδειχθεί αν θεσμοί που δεν ευδοκίμησαν, όταν οι συνθήκες της αγο

ράς το επέτρεπαν, θα μπορέσουν να το κάνουν τώρα που οι συνθήκες αντα

γωνισμού είναι πολύ σκληρότερες και οι επιχειρήσεις στους διαφόρους κλά

δους έχουν δυναμώσει και ελέγχουν μεγάλο μέρος των λειτουργιών μεταποίη

σης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. 

Πολλά ίσως θα εξαρτηθούν από το αν οι θεσμικοί φορείς (ΑΤΕ, Υπ. 

Γεωργίας) θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις ενεργούς συνεταιριστικές οργα

νώσεις να εξυγιανθούν από τα συσσωρευμένα βάρη του παρελθόντος χωρίς 

να καταρρεύσουν. Μια τέτοιου είδους βοήθεια θα ήταν τα επαρκή κίνητρα για 

τη συγχώνευση των υπαρχόντων περίπου 7.000 συνεταιρισμών που είναι ως 

επί το πλείστον ανενεργοί και μη βιώσιμοι. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η πρό

βλεψη για την αποκατάσταση των 3.000 περίπου υπαλλήλων που, κατά πρό

βλεψη της ΠΑΣΕΓΕΣ, θα πλεονάζουν μετά τις συγχωνεύσεις11. 

11. Η προβληματική πορεία των ελληνικών συνεταιριστικών οργανώσεων έχει 
γίνει αντικείμενο πολλών αναλύσεων που δεν είναι του παρόντος να συνοψίσουμε. Θα 
μπορούσαμε εντούτοις να αναφερθούμε στα ακόλουθα, στα οποία συμπίπτουν πολλοί 
αναλυτές, όπως φαίνεται και από σχετικές συνθετικές εργασίες (Πατρώνης, 2000, 
Σιδερίδης κ.ά., 1992): 
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Παρέκβαση: Οι επιμέρους ρυθμίσεις του νόμου 

Διατρέχοντας τα άρθρα του νόμου και τις σχετικές επεξηγήσεις της 

εισηγητικής έκθεσης θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε τις εξής χαρακτη

ριστικές ρυθμίσεις: 

- Υιοθετείται ο ορισμός της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης 

(ΑΣΟ) ή «συνεταιρισμού», όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά δεν δίδεται 

ούτε ενδεικτικά το είδος των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει για την επί

τευξη των σκοπών της, παρά μόνον ότι πρέπει να είναι στο πλαίσιο του νόμου 

και του καταστατικού της (άρθρο 1). Η περιφέρεια δράσης ορίζεται επίσης ε

λεύθερα από το καταστατικό (ά. 2). Ως ελάχιστος αριθμός μελών επαναφέρεται 

το 7 του Ν. 602/1915 (το μεγαλύτερο όριο που ισχύει στις χώρες της Κοινό

τητας - στη Γερμανία - ενώ για την Ολλανδία είναι 2, στο δε Βέλγιο, τη Δανία 

και τη Σουηδία δεν υπάρχει καν ειδικός νόμος για τους συνεταιρισμούς, που 

διέπονται από τους εμπορικούς νόμους) (ά. 3). Τα μέλη, που μπορεί να είναι 

και νομικά πρόσωπα, πρέπει να ασκούν δραστηριότητα που εξυπηρετείται 

από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και αποδέχονται να χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες του (ά. 5). 

Εκτός από τις συνήθεις οργανωτικές αδυναμίες πολλών ελληνικών επιχειρή
σεων και οργανισμών, τη στενότητα των ιδίων κεφαλαίων, και τις δυσκολίες των 
συλλογικών φορέων που οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια σε ένα χώρο με 
πολλές άτυπες συναλλαγές, φαίνεται ότι κρίσιμο ρόλο έχουν παίξει και οι εκάστοτε 
κεντρικές πολιτικές και ιδίως: 

Η χρησιμοποίηση του θεσμού ως εργαλείου ιδεολογικοπολιτικών αντιπαρα
θέσεων (πράγμα μοιραίο για θεσμούς που δεν έχουν οικονομική αυτοδυναμία). 
Η άσκηση μέσω αυτού κρατικών κοινωνικών πολιτικών χωρίς την αναγκαία 
χρηματοδότηση. 
Η ενθάρρυνση φιλόδοξων επενδυτικών πρωτοβουλιών που είχαν μεν κοινωνική 
δικαιολόγηση αλλά από ιδιωτικοοικονομική άποψη ήσαν επισφαλείς. 
Οι πιέσεις, τέλος, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης πέραν από τις ανά
γκες και τις δυνατότητες των οργανώσεων. 
Γενικότερα όμως η πορεία του συνεταιριστικού κινήματος (που παρά τις εγγε

νείς δυσκολίες του έχει μεγάλη ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) φαίνεται ότι 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από στοιχεία του λεγόμενου «κοινωνικού κεφαλαίου» 
κάθε περιοχής, μεταξύ των οποίων η εμπιστοσύνη και η δυνατότητα ανάπτυξης συνερ
γασιών (trust, connectedness). Όπως και από τις στάσεις και πολιτικές των κεντρικών 
φορέων απέναντι στην ανάπτυξη τέτοιους είδους κοινωνικού κεφαλαίου (βλ. και Harris, 
2001, Pretty, 2003). 
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Στο άρθρο 4 δίνεται ο τύπος και τα ελάχιστα θέματα που πρέπει να 
ρυθμίζονται στο καταστατικό. Μεταξύ αυτών, το ύψος της συνεταιριστικής με
ρίδας, ο αριθμός των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερί
δων που μπορεί να αποκτήσει κάθε μέλος (με ενδεχόμενη αύξηση των ψήφων 
του) και η έκταση της ευθύνης κάθε μέλους (στο ισόποσο ή σε ακέραιο πολ
λαπλάσιο των υποχρεωτικών μερίδων που κατέχει). Δηλαδή ο συνεταιρισμός 
είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και επικουρικής: τα μέλη ευθύνονται 
μετά την εξάντληση των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού και μέχρι 
ορισμένου ποσού που ορίζεται από το καταστατικό· δεν απαγγέλλεται προ
σωπική κράτηση των μελών για χρέη του συνεταιρισμού (ά. 9). 

Τόσο οι υποχρεωτικές όσο και οι προαιρετικές μερίδες δύνανται να 
είναι έντοκες. Οι προαιρετικές δεν δίνουν αυξημένο δικαίωμα ψήφου αλλά 
είναι «προνομιούχες», δηλαδή έχουν προτεραιότητα στη διανομή του πλεονά
σματος (ή και των κερδών), μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικής κράτησης 
τουλάχιστον 10% για τακτικό αποθεματικό (ά. 19). Το τακτικό αποθεματικό 
θεωρείται ως ισόποση εισφορά των μελών. 

Σημειωτέον ότι ως «πλεόνασμα» ορίζεται το μέρος εκείνο του «διαχει
ριστικού, υπολοίπου» (έσοδα μείον δαπάνες-ζημιές-αποσβέσεις-τόκοι συνε
ταιριστικών μερίδων) που προέρχεται από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού 
με τα μέλη του. Το υπόλοιπο μέρος λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλ
λαγές με τρίτους και αποτελεί «κέρδος». 

Το υπόλοιπο του πλεονάσματος μετά τις πιο πάνω κρατήσεις μοιρά
ζεται στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους, ή παρακρατείται για ανάπτυ
ξη του συνεταιρισμού (έκτακτο αποθεματικό) ή διατίθεται για υποστήριξη 
άλλων εγκρινομένων δραστηριοτήτων. 

Τα προς διανομήν ποσά μπορούν να παραμείνουν εντός του συνεταιρι
σμού ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. 

Τα «κέρδη» όπως και κάθε άλλο έσοδο από χαριστική ή άλλη αιτία, 
μετά τη φορολόγηση τους και τις κρατήσεις για την απόδοση αμοιβής προς 
τις προαιρετικές μερίδες, περιέρχονται στο τακτικό αποθεματικό (ά. 19). 

Με αυτές τις ρυθμίσεις ο συνεταιρισμός, εφόσον η λειτουργία του εί
ναι αποτελεσματική, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα κεφάλαια του. 

Η εποπτεία επί των ΑΣΟ κάθε βαθμίδας και των συνεταιριστικών 
εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Γεωργίας και αφορά τόσο τη σύννομη 
λειτουργία όσο και την υποβοήθηση του έργου τους (ά. 16). Ο διαχειριστικός 
έλεγχος ασκείται κατά τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, 
όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ή από ορκωτούς λογιστές ή πτυχιούχους 
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του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) κατά τις διατάξεις του π.δ. 

475/91 (ά. 17). 

Για συγχωνεύσεις ΑΣΟ ισχύουν φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα 

που έχουν θεσπισθεί με προγενέστερες διατάξεις. Δευτεροβάθμιες και τριτο

βάθμιες ΑΣΟ μπορούν να μετατραπούν σε Α.Ε. ή ΕΠΕ με εισαγωγή και νέων 

μετόχων ή εταίρων (ά. 21). 

Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών και προκειμένου να αποφευχθεί 

πτώχευση, η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη 

απαρτία επιβάλλει στα μέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα με τον αριθμό των 

υποχρεωτικών μερίδων και μέσα στα όρια ευθύνης που προβλέπονται από το 

καταστατικό (ισόποσο ή ακέραιο πολλαπλάσιο των υποχρεωτικών μερίδων 

καθενός ά. 9, 22). 

Αν οι ΑΣΟ αδρανήσουν για δύο τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές 

χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού τους λόγω μειωμένης δρα

στηριότητας, η εποπτεύουσα αρχή δύναται να ζητήσει από το Πρωτοδικείο τη 

διάλυση τους (ά. 23). Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης εξοφλούνται 

πρώτον οι εργαζόμενοι, μετά οι δανειστές και μετά οι προαιρετικές μερίδες. 

Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό (ά. 25). 

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) με σκοπό την ενίσχυση, διεύρυνση και συντο

νισμό των δραστηριοτήτων τους, ή την ανάληψη δραστηριοτήτων για λογα

ριασμό των μελών ή για ίδιο λογαριασμό. Η περιφέρεια δράσης της ΕΑΣ ορί

ζεται από το καταστατικό και δεν περιορίζεται στα όρια του νομού, όπως με 

παλαιότερες ρυθμίσεις. Κάθε συνεταιρισμός-μέλος μετέχει με μια υποχρεω

τική μερίδα και μια ψήφο. Οι υποχρεωτικές μερίδες μπορούν να αυξηθούν 

ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών με την Ένωση. Ο αντίστοιχος αριθμός 

των ψήφων δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (ά. 26, 27). 

Δύο ή περισσότερες Ενώσεις μπορούν να συνιστούν Κεντρικές Συνε

ταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) για την ανάληψη δράσης σε ευρύτερη κλίμακα. 

Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν και πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί που δεν 

μετέχουν σε ΕΑΣ - Η περιφέρεια δράσης ορίζεται από το καταστατικό. Για 

τις συνεταιριστικές μερίδες ισχύει ό,τι και για τις Ενώσεις (ά. 27, 28, 29). 

Οι ΑΣΟ ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας μπορούν να συνιστούν Κοινο

πραξία (ΚΑΣΟ) με σκοπό την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων τους. 

Οι ΚΑΣΟ αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα (ά. 30). ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ απο

λαμβάνουν τα ίδια κίνητρα με τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς (ά. 31). 
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Οι ΑΣΟ κάθε βαθμίδας και οι εταιρείες τους μπορούν να συνιστούν μετα

ξύ τους και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό, ανώνυμες εταιρείες ή ΕΠΕ που λογίζονται ως Συνεταιριστικές Ε

ταιρείες (Σ.Ε.) εφόσον η πλειοψηφία των μεριδίων τους ανήκει σε ΑΣΟ ή Σ.Ε., 

και απολαμβάνουν τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται (ά. 32, 35). 

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει 

εμπορική ιδιότητα ούτε ασκεί παραγωγική-εμπορική δραστηριότητα. Επιμελεί

ται την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών, εκπροσωπεί τα μέλη στο εσωτερι

κό και εξωτερικό, συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το προσωπικό 

των ΑΣΟ και των Σ.Ε., γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Γεωργίας για θέματα 

θεσμικά και οικονομικά (κίνητρα, ενισχύσεις) που αφορούν τα μέλη της. Για 

την εξυπηρέτηση των μελών της εκπονεί μελέτες, εργασίες και έρευνες και 

μετέχει σε διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων παροχής έργου ή υπη

ρεσιών που έχουν σχέση με την αγροτική ή την συνεταιριστική ανάπτυξη. Επί

σης ιδρύει εκπαιδευτικά κέντρα (ά. 33). 

Όσον αφορά τις σχέσεις των ΑΣΟ και Σ.Ε. με το Κράτος, το άρθρο 35 

προβλέπει μια σειρά απαλλαγών από φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου ή 

τρίτων κατά τη δράση των συνεταιρισμών, αλλά όχι τακτικές επιχορηγήσεις 

για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα, διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που 

προβλέπουν κίνητρα, οικονομικές ενισχύσεις ή φορολογικές απαλλαγές, εφό

σον δεν καταργούνται ρητώς με τον παρόντα νόμο (ά. 36). Επίσης, μπορεί να 

καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα νέα κίνητρα που ανταποκρίνονται στην 

ανάγκη ανάδειξης του ενδογενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου και στις 

ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού. 

Αντίθετα, προβλέπεται για την ΠΑΣΕΓΕΣ τακτικός πόρος ίσος με 2,5% 

επί των εσόδων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α') 

όπως κάθε φορά ισχύει (ανάλογος πόρος ύψους 0,90% και 0,60% αντίστοιχα 

προβλέπεται και για τις δύο μεγάλες συνομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, 

ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ). Επίσης στον προϋπολογισμό του Υπ. Γεωργίας μπορεί 

να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ για δαπάνες 

αποκλειστικά εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης αιρετών στελεχών 

και υπαλλήλων των ΑΣΟ με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. 

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ΑΣΟ (ΦΕΚ 

700 Β77-11-1990) εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσαρμοσθεί 
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προς τις διατάξεις του νόμου αυτού (εντός 6 μηνών). Το προσωπικό των ΑΣΟ 
ορίζεται σε «τακτικό», σε θέσεις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουρ
γίας τους, και με «σύμβαση ορισμένου χρόνου» για ειδικές, έκτακτες, επο
χικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (ά. 38). 

Οι διατάξεις του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α') που αφορούν στους δασι
κούς και αναγκαστικούς συνεταιρισμούς (για διαχείριση συγκεκριμένων πό
ρων όπως οι λιμνοθάλασσες) εξακολουθούν να ισχύουν. 

Οι υπάρχουσες ΑΣΟ και η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούνται να προσαρμόσουν 
τα καταστατικά τους, αλλιώς διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστη
ρίου. Συνεταιρισμοί που έχουν λιγότερα από τα απαιτούμενα μέλη, εξακολου
θούν τη λειτουργία τους. 

Στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν μέχρι την προσαρμογή των καταστατι
κών θα ισχύει ενιαίο ψηφοδέλτιο και με ανώτατο αριθμό σταυρών προτίμησης 
το Vi? του αριθμού των μελών του οργάνου που εκλέγεται (σε περίπτωση κλά
σματος, ισχύει ο επόμενος ακέραιος). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καθιε
ρωθεί και με την τροποποίηση των καταστατικών. Έτσι θα αποφεύγεται η 
επικράτηση άτυπου συνδυασμού τώρα που καταργούνται τα χωριστά ψη
φοδέλτια με συνδυασμούς. Με αυτό τον τρόπο ελπίζεται να αποφευχθεί ο 
απροκάλυπτος κομματισμός, ενώ θα εκπροσωπούνται περισσότερες της μιας 
τάσεις. Η θητεία των υπαρχόντων οργάνων λήγει την 31-12-2000 με δυνατό
τητα εξαμηνιαίας παράτασης. 

2.7.2. Ο νόμος για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις (Ν. 2732/1999) 

Σύμφωνα με τον νόμο, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Δ.Ο.) είναι 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνι
στώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μέλη τους είναι οι 
φορείς που εκπροσωπούν αυτούς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
μεταποίηση, εμπορία, τυποποίηση, διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά 
προϊόντων του αγροτικού και αγροτοδιατροφικού τομέα. 

Αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπ. Γεωργίας μόνο σε επίπεδο εθνικό 
ή περιφέρειας, ανά Κοινή Οργάνωση Αγοράς ή ανά κλάδο, ομάδα προϊόντων 
ή προϊόν. Όταν αναγνωρισθεί μία Δ.Ο. σε εθνικό επίπεδο, οι αντίστοιχες πε
ριφερειακές αποτελούν μέλη της και αντιπροσώπους της στην περιφέρεια. Οι 
περιφερειακές Δ.Ο. έχουν ως περιοχή δράσης μια ή περισσότερες καθορισμέ
νες διοικητικές περιφέρειες του π.δ. 51/1987 (ΦΕΚ Α' 26). 

Οι Δ.Ο. δραστηριοποιούνται κυρίως στα εξής: 
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Σχεδιασμό, διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής για το προϊόν ή 
κλάδο που εκπροσωπούν. 
Προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα ή γεωγραφική περιοχή για την αντιμετώπιση συγκυ
ριακών αναγκών. 
Κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντο
λογίας, ή εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών που δεν αντιβαίνουν 
στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. 
Οργάνωση και διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, προσαρμογή σε 
προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης, συντονισμό της διάθεσης τους. 
Ενίσχυση μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων του αγροτοδιατρο-
φικού τομέα, ιδίως με ελέγχους προϊόντων. 
Ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας που χορηγούνται από τον Ορ
γανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ). 
Ανάπτυξη έρευνας, βελτίωση γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών για 
προσανατολισμό της παραγωγής προς τις ανάγκες της αγοράς, τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών και τις προσδοκίες της κοινωνίας σε 
ό,τι αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των εδαφών και 
των υδάτων και γενικά τον σεβασμό προς το περιβάλλον. 
Προώθηση και προβολή της βιολογικής γεωργίας, των ονομασιών προέ
λευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας. 
Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων Δ.Ο. ανήκει στο Υπ. 

Γεωργίας, το οποίο και καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την κήρυ
ξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμο
νισμένων πρακτικών στα μέλη τους και την επέκταση της δεσμευτικότητας και 
στα μη μέλη τους - στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από την κοινοτική 
νομοθεσία. 

Οι ρυθμίσεις για τις Δ.Ο. αποτελούν το πρώτο άρθρο του σχετικού 
νόμου. Όλα τα υπόλοιπα (μέχρι το 27) ρυθμίζουν άλλα θέματα ή τροποποιούν 
παλαιότερους νόμους. 

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις αποτελούν τον νέο θεσμό που προω
θείται από την Κοινότητα, πέραν των οργανώσεων παραγωγών, για να εξασφα
λίσουν τη συνεννόηση και συνεργασία όλων των συμμετεχόντων σε μια αγο
ρά, ώστε να εξασφαλίζεται η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τον σχετικό 
κλάδο με συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων. Είναι μια ακόμη αναγνώριση, 
μετά τις ομάδες παραγωγών, ότι στον αγροτικό τομέα και τον αγροτοδιατρο-
φικό γενικότερα δεν είναι ο άκρατος ανταγωνισμός που εξασφαλίζει το καλύ-
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τερο αποτέλεσμα αλλά η συνεννόηση. Και αυτό αφορά και τα συμφέροντα 

του καταναλωτή, διότι έχει φανεί πλέον ότι ο άκρατος ανταγωνισμός μπορεί 

να οδηγήσει σε χειροτέρευση της ποιότητας όσον αφορά κρίσιμα θέματα 

(υγείας), για τα οποία ο καταναλωτής δεν έχει πλήρη και άμεση γνώση. 

Το πρόβλημα είναι όμως αν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με μακριά 

ιστορία ανταγωνιστικών σχέσεων και καχυποψίας ανάμεσα στους φορείς των 

επιμέρους λειτουργιών, και με περιορισμένη συνεργασιμότητα ακόμη και με

ταξύ ομοειδών φορέων, είναι δυνατή η γρήγορη ευδοκίμηση του θεσμού όπως 

συμβαίνει σε άλλες κοινοτικές χώρες (π.χ. στη Μ. Βρετανία όπου υπήρχαν τα 

λεγόμενα «boards»). 

Πάντως είναι απαραίτητο να δοθεί η δέουσα σημασία στον νέο θεσμό, 

διότι είναι μέσω αυτού που η Κοινότητα αναγνωρίζει τη διαμόρφωση κλαδικών 

στρατηγικών και μέσω αυτού τις στηρίζει. 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 

Στο κεφάλαιο αυτό είδαμε ότι, υπό την πίεση των διεθνών συνθηκών 

αλλά και με βάση τις νέες θεωρήσεις, η Κοινή Αγροτική Πολιτική υφίσταται στα

διακά ριζική αναθεώρηση. Σύμφωνα με αυτήν ελαττώνεται μέχρι καταργήσεως 

η στήριξη στα προϊόντα και αντικαθίσταται με αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις 

προς τους γεωργούς, που κύρια δικαιολογητική βάση έχουν την εξασφάλιση 

των λοιπών δημόσιου ενδιαφέροντος υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν. Οι 

επιμέρους κλάδοι θα βοηθούνται μόνο έμμεσα με την ενίσχυση πρωτοβουλιών 

που αναλαμβάνονται από τους συλλογικούς φορείς των παραγωγών και των 

κλάδων. Παράλληλα, ενισχύονται πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης διακλαδι-

κού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονται στις νέες αξίες και ευαισθησίες της κοι

νωνίας σχετικά με τη γεωργία και την ύπαιθρο. 

Τα πιο πάνω δεν μπορούν να προλάβουν μια ραγδαία και απρόβλεπτης 

έκτασης συρρίκνωση των τοπικών γεωργιών, εάν η αποσύνδεση των ενισχύ

σεων από την παραγωγή αποκαλύψει τιμές αγοράς ασύμφορες για τον παρα

γωγό. Μάλιστα η πλήρης αποσύνδεση αίρει και το παραμικρό κίνητρο για 

συνέχιση μιας παραγωγής που θα είναι έστω και ελάχιστα ζημιογόνος με βάση 

τις συνθήκες της αγοράς. Γι' αυτό και η νέα πολιτική παρέχει τη δυνατότητα 

στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν προς το παρόν σημαντικό τμήμα των ενισχύ

σεων συνδεδεμένο με την παραγωγή, ώστε να αποφευχθούν απότομες διατα

ραχές στους επιμέρους κλάδους. Μένει να φανεί αν η διαχείριση αυτών των 

δυνατοτήτων, αλλά και οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο 
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των εκμεταλλεύσεων, κλάδων και δημόσιων αγαθών, μπορούν να διαμορφώσουν 
κατάλληλες συνθήκες για τη συνέχιση της παραγωγής σε υπολογίσιμο μέγεθος, 
ώστε να μην χαθούν και τα δημόσιου ενδιαφέροντος στοιχεία που συνδέονται 
με αυτήν. 

Στην Ελλάδα ενθαρρύνονται όλες οι πολιτικές που προβλέπονται, στα 
πλαίσια του Γ ΚΠΣ και των ΠΕΠ. Όμως υπάρχει μεγάλη αδυναμία στη διεκπε
ραίωση συλλογικών δράσεων με συνέπεια και συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ1 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία επισκόπηση του τομέα από την άποψη 

της συμβολής του σε κρίσιμα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, όπως επίσης 

και της εξέλιξης των κύριων μεγςθών του. Ορισμένες από τις μεταβολές εξε

τάζονται σε σύγκριση με άλλες κοινοτικές χώρες, όπου ο τομέας είναι επίσης 

σημαντικός, καθώς και με τον μέσο όρο της Κοινότητας. Επίσης επισκοπού

νται οι πιθανές επιπτώσεις αλλαγών στην αγροτική πολιτική, με βάση ερευ

νητικές εργασίες που έχουν γίνει. 

3.1. Συμβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) 

Όπως συμβαίνει με κάθε αναπτυσσόμενη οικονομία, η ποσοστιαία 

συμμετοχή της γεωργίας στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας ελαττώ

νεται καθώς αναπτύσσονται οι άλλοι τομείς. Επομένως, η μακροχρόνια 

μείωση της συμβολής της στο ΑΕΠ που δείχνει ο Πίνακας 1 μάλλον ως ευ

νοϊκή ένδειξη ανάπτυξης του συνόλου της οικονομίας θα πρέπει να ερμη

νευτεί παρά ως αδυναμία του πρωτογενούς τομέα2. Παρ' όλη τη μείωση έχει 

την κατά πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ' όλες τις χώρες της Κοινότητας. 

Και η πραγματική της σημασία φαίνεται όταν εξεταστεί σε περιφερειακό επί

πεδο: σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα (κλαδικά-περιφερειακά) στοιχεία της 

ΕΣΥΕ (Πίνακας 1, έτος 2003) στις 7 από τις 13 Περιφέρειες συνεισφέρει πάνω 

από 10%, μέχρι και 15,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (GVA)3. Για 

1. Πα το κεφάλαιο αυτό συνεργάστηκαν η κα Π. Τονικίδου, Ερευνήτρια ΚΕΠΕ 
και, σε ένα αρχικό στάδιο, η κα Μάνια Ηλιακοπούλου, βοηθός ερευνών με σύμβαση. 

2. Ο μόνος τρόπος να περιορισθεί αυτή η μείωση θα ήταν να αυξάνουν πολύ 
γρήγορα οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων (αυτούσιων ή μεταποιημένων) ή τα γεωρ
γικά προϊόντα που υπεισέρχονται ως πρώτες ύλες στους άλλους κλάδους της οικονο
μίας (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν δυνατή μια 
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών πόρων της χώρας ή μια συ
νεχής αύξηση της τιμής των γεωργικών προϊόντων. 

3. Η διαφορά στα περιφερειακά στοιχεία που εμφανίζει η Eurostat για το 1998 
και 2000 ίσως να οφείλεται σε διαφορές μεθοδολογίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Συμβολή της γεωργίας (GVAag.) στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (GDP) ή την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε τιμές αγοράς 

(GVAtotal) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στοιχεία Eurostat και ΕΣΥΕ 

Χώρες 

Ελλάδα 

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη 

Κεντρική Μακεδονία 

Δυτική Μακεδονία 

Θεσσαλία 

Ήπειρος 

Ιόνια Νησιά 

Δυτική Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα 

Πελοπόννησος 

Αττική 

Βόρειο Αιγαίο 

Νότιο Αιγαίο 

Κρήτη 

ΕΕ-15 

Ιταλία 

Οι δύο πιο αγροτικές 

περιφέρειες εκάστοτε 

Ισπανία 

Οι δύο πιο αγροτικές 

περιφέρειες εκάστοτε 

Συγκρινόμενα 
μεγέθη, % 

GVAag./GDP 

GVAag./GVAtot 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

GVAag./GDP 

GVAag./GVAtot 

GVAag./GDP 

GVAag./GVAtot 

» 

GVAag./GDP 

GVAag./GVAtot 

» 

1990 

13,9 

8,7 

16,3 

9,6 

9,5 

17,6 

18,5 

10,4 

14,9 

11,7 

21,1 

0,7 

12,4 

6,7 

13,9 

2,9 

2,6 

3,6 

7,4 

6,9 

4,6 

1991 

10,1 

2,3 

3,1 

6,1 

5,4 

3,6 

10,7 

10,1 

1992 

14,2 

2,1 

2,1 

3,6 

3,0 

6,0 

5,6 

3,0 

3,5 

10,3 

9,8 

1993 

1,9 

2,8 

6,0 

5,8 

2,8 

1994 

7,5 

8,0 

15,4 

8,6 

10,1 

16,5 

16,8 

9,2 

13,3 

11,7 

19,8 

0,7 

11,5 

6,1 

12,6 

1,8 

1,8 

2,7 

2,7 

2,6 

* Προσωρινά στοιχεία. 

Πηγές: 
1) European Commission (Ε.Ο), «The 2004 Agricultural Year» και παλαιότερα. Στατιστικό παράρτημα 

της έκθεσης The Agricultural Situation in the European Union (Ag. Sit.) διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2004/table_en/index.htm. Πίνακες 2.0.1.2 για το 
GVA/GDP και 3.1.15 για τα υπόλοιπα. 

2) E.C., Ag. Sit., 2000 report και παλαιότερα, πίν. 2.0.1.2 και 3.1.15. 
3) ΕΣΥΕ, Δ/νση Εθνικών Λογ/σμών, περιφερειακό τμήμα, δημοσίευμα .xls κατόπιν υπηρεσιακής επι

κοινωνίας (1998α) και πίνακες: «Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό», «Ακαθά
ριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (A3)» στο www.statistics.gr. 
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1995 

ΕΣΥΕ 

7,3 

9,52 

20,39 

10,63 

11,26 

21,09 

15,22 

12,35 

16,99 

10,29 

21,43 

1,04 

10,50 

5,98 

21,15 

1,7 

1,8 

2,7 

2,7 

6,0 

5,8 

3,0 

3,0 

11,4 

8,4 

1996 

6,7 

1,7 

2,7 

2,7 

6,2 

5,6 

3,5 

1997 

5,9 

1,6 

1,7 

2,5 

3,3 

1998 

5,8* 

10,50 

5,99 

11,97 

6,93 

9,59 

7,90 

12,11 

7,82 

11,19 

0,23 

3,22 

1,80 

9,62 

1,5* 

2,5* 

3,0* 

1998α 

ΕΣΥΕ 

7,88 

18,85 

8,46 

15,33 

18,33 

10,43 

8,69 

13,78 

10,43 

14,19 

0,49 

12,97 

5,28 

11,87 

1999 

7,1* 

1,8* 

2,6* 

4,1* 

2000 

6,8 

8,59 

6,31 

4,98 

9,62 

7,42 

4,68 

10,58 

7,54 

8,72 

0,30 

6,44 

1,51 

8,03 

1,7 

2,4 

3,7 

2000α 

ΕΣΥΕ 

6,37* 

7,30 

17,10 

7,72 

14,99 

16,79 

9,65 

8,77 

13,08 

10,10 

14,78 

0,55 

13,01 

7,39 

11,09 

2001 

ΕΣΥΕ 

6,17* 

7,06 

16,02 

7,57 

13,91 

15,73 

9,29 

8,44 

12,61 

9,56 

14,69 

0,57 

12,66 

8,06 

10,80 

1,7 

2,4 

3,6 

2002 

ΕΣΥΕ 

6,18* 

7,09 

16,11 

7,78 

13,63 

15,75 

9,13 

8,24 

12,80 

9,56 

14,84 

0,58 

12,05 

8,35 

10,89 

1,6 

2,3 

3,4 

2003 

ΕΣΥΕ 

5,94* 

6,8 

15,53 

7,51 

13,37 

14,99 

8,70 

7,76 

12,80 

9,04 

14,08 

0,57 

10,99 

8,29 

10,09 

1,6 

2,2 

3,6 
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καμία άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια (πλην μιας στην Ισπανία) η γεωργία δεν 

έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για τις περισσότερες (πλην 8) συνεισφέρει κάτω 

του 5%. Σε επίπεδο νομών η σημασία της γεωργίας είναι ακόμη πιο μεγάλη 

(Πίνακας 1α): σε 17 συνεισφέρει άνω του 15% και σε 7 άνω του 20% μέχρι 

και 28%. Σε πολλούς (16) είναι ο κύριος τομέας παραγωγής αγαθών. 

3.2. Συμβολή στην απασχόληση 

Το δεύτερο μέγεθος που δείχνει το ιδιαίτερο βάρος της γεωργίας για 

την ελληνική οικονομία είναι η απασχόληση. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι, παρά 

την πτωτική τάση, η γεωργία συνεισφέρει ακόμη ένα πολύ μεγάλο μέρος των 

ευκαιριών απασχόλησης: 16,3% έναντι 4,0% του κοινοτικού μέσου όρου το 

20034. Και πάλι, η πραγματική σημασία του μεγέθους αυτού γίνεται φανερή 

όταν εξετασθεί στην περιφερειακή του διάσταση. Από τον Πίνακα 2 (Α και Β 

μέρος) βλέπουμε ότι η γεωργία προσφέρει απασχόληση άνω του 20% σε 8 

από τις 13 Περιφέρειες και σε 33 από τους 51 νομούς, άνω του 30% σε 17 νο

μούς, και άνω του 40% σε 4 νομούς, με μόνο 3 νομούς να έχουν μονοψήφιο 

ποσοστό (Αττικής, Θεσ/νίκης, Δωδεκανήσου). Αυτό, τη στιγμή που η μεταποί

ηση συρρικνώνεται διαρκώς και προσφέρει μονοψήφιο ποσοστό σε 37 νο

μούς, ο δε τουρισμός, στη στενή του έννοια, σε 43 νομούς (απογραφή 2001). 

[Σχετικά με τη συρρίκνωση της απασχόλησης στην μεταποίηση βλ. και Αθα

νασίου, 2004.] Και με τα τελευταία στοιχεία (2005) της έρευνας εργατικού δυ

ναμικού (Πίνακας 2α) η γεωργία προσφέρει άνω του 20% της απασχόλησης 

σε 5 Περιφέρειες. 

3.3. Συμβολή στις επενδυτικές ευκαιρίες 

Η σημασία της γεωργίας φαίνεται και από έναν άλλο χαρακτηριστικό 

πίνακα, ο οποίος συνοψίζει τις ευκαιρίες επενδύσεων που προσέφερε ο το

μέας στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 και στο διάστημα 1990-

1998. Ο Πίνακας 3 δείχνει ότι οι σχετιζόμενες με τον πρωτογενή τομέα επεν

δύσεις αποτέλεσαν το 26,42% εκείνων που εγκρίθηκαν και το 32,49% εκείνων 

που πραγματοποιήθηκαν. Οι επενδύσεις αυτές συνεισέφεραν το 29,74% των 

4. European Commission, The Agricultural Situation in the E.U. (στο εξής Ag. Sit.) 
2004 report. Statistical supplement «The 2004 Agricultural Year» στο http://europa.eu.ent/ 
comm/agriculture/agrista/2004/table_en/index/htm, table 2.0.1.2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά τομέα και νομό. 
Ποσοστιαία σύνθεση. Έτος 2003* 

α/α Νομοί 

Σύνολο χώρας 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ν. Έβρου 

Ν. Ροδόπης 

Ν. Ξάνθης 

Ν. Δράμας 

Ν. Καβάλας 

Ν. Σερρών 

Ν. Θεσσαλονίκης 

Ν. Χαλκιδικής 

Ν. Κιλκίς 

Ν. Πέλλας 

Ν. Ημαθίας 

Ν. Πιερίας 

Ν. Φλώρινας 

Ν. Κοζάνης 

Ν. Καστοριάς 

Ν. Γρεβενών 

Ν. Ιωαννίνων 

Ν. Άρτας 

Ν. Θεσπρωτίας 

Ν. Πρέβεζας 

Ν. Λάρισας 

Ν. Μαγνησίας 

Ν. Τρικάλων 

Ν. Καρδίτσας 

Ν. Κερκύρας 

Ν. Λευκάδας 

Ν. Κεφαλληνίας 

Ν. Ζακύνθου 

Σύνολο 
ΑΠΑ 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Πρωτογενής 
τομέας 

(γεωργία, 
δασοκομία, 

αλιεία) 

6,77 

21,43 

19,38 

8,64 

18,24 

9,93 

22,83 

2,52 

19,21 

13,86 

23,31 

10,46 

13,58 

18,16 

10,05 

11,23 

28,32 

4,43 

13,83 

11,46 

15,32 

16,82 

8,90 

17,23 

21,05 

5,96 

8,43 

8,55 

12,61 

Δευτερογενής 
τομέας 

22,00 

20,98 

31,49 

46,34 

15,01 

21,67 

12,00 

22,09 

11,73 

41,08 

15,23 

29,27 

8,83 

19,90 

35,67 

9,97 

4,13 

17,76 

13,33 

5,73 

16,90 

26,07 

36,02 

11,11 

10,80 

8,76 

38,20 

9,47 

6,16 

Τριτογενής 
τομέας 

71,23 

57,59 

49,13 

45,02 

66,75 

68,40 

65,17 

75,39 

69,06 

45,06 

61,46 

60,27 

77,59 

61,94 

54,28 

78,80 

67,55 

77,81 

72,83 

82,82 

67,78 

57,11 

55,08 

71,66 

68,15 

85,28 

53,37 

81,99 

81,23 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (συνέχεια) 

α/α 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Νομοί 

Ν. Αιτωλ/νανίας 

Ν. Αχαΐας 

Ν. Ηλείας 

Ν. Φθιώτιδας 

Ν. Ευρυτανίας 

Ν. Φωκίδας 

Ν. Βοιωτίας 

Ν. Εύβοιας 

Ν. Αττικής 

Ν. Κορινθίας 

Ν. Αργολίδας 

Ν. Αρκαδίας 

Ν. Μεσσηνίας 

Ν. Λακωνίας 

Ν. Λέσβου 

Ν. Χίου 

Ν. Σάμου 

Ν. Κυκλάδων 

Ν. Δωδεκανήσου 

Ν. Χανίων 

Ν. Ρεθύμνης 

Ν. Ηρακλείου 

Ν. Λασιθίου 

Σύνολο 
ΑΠΑ 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Πρωτογενής 
τομέας 

(γεωργία, 
δασοκομία, 

αλιεία) 

12,83 

6,23 

27,01 

15,59 

4,78 

6,85 

5,64 

9,54 

0,57 

13,31 

17,61 

12,22 

19,38 

21,98 

11,08 

10,40 

11,24 

12,21 

6,44 

8,07 

13,24 

9,20 

13,89 

Δευτερογενής 
τομέας 

14,37 

20,18 

11,17 

24,07 

19,11 

16,85 

62,25 

41,24 

19,57 

23,31 

20,60 

29,99 

8,52 

10,04 

33,44 

18,00 

12,61 

15,20 

7,65 

9,59 

16,63 

13,50 

11,72 

Τριτογενής 
τομέας 

72,80 

73,59 

61,82 

60,34 

76,11 

76,30 

31,71 

49,22 

79,86 

63,38 

61,79 

57,78 

72,10 

67,98 

55,47 

71,60 

76,15 

72,59 

85,91 

82,34 

70,13 

77,30 

74,39 

* Προσωρινά στοιχεία. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί, Περιφερειακοί Λογαριασμοί, πίνακας «Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
κατά κλάδο (A3)». Στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στο www.statistics.gr. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α 

Συμβολή της γεωργίας στην απασχόληση των περιφερειών. 

Έτος 2005 

α/α Περιφέρειες 

Σύνολο χώρας 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη 

Κεντρική Μακεδονία 

Δυτική Μακεδονία 

Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Ιόνια Νησιά 

Δυτική Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική 

Πελοπόννησος 

Βόρειο Αιγαίο 

Νότιο Αιγαίο 

Κρήτη 

Σύνολο 
απασχόλησης 

Άτομα 

4.381.940 

229.015 

732.732 

97.242 

122.775 

295.340 

91.853 

269.307 

218.186 

1.628.703 

243.767 

68.672 

123.918 

260.430 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκομία 

Άτομα 

530.404 

60.251 

91.878 

16.459 

22.241 

74.421 

14.699 

59.080 

34.771 

9.857 

76.446 

11.548 

5.091 

53.662 

% 

12,10 

26,31 

12,54 

16,93 

18,12 

25,20 

16,00 

21,94 

15,94 

0,61 

31,36 

16,82 

4,11 

20,60 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ετήσια Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. 
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θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν. Και για τα δύο μεγέθη (ύψος επεν

δύσεων και θέσεις εργασίας) ο ρυθμός ολοκλήρωσης ήταν σημαντικά ταχύ

τερος για τις επενδύσεις του πρωτογενούς παρά για τις λοιπές επενδύσεις 

(51,58% έναντι 41,94% για το ύψος επενδύσεων). 

Η σημασία αυτών των επενδύσεων είναι μεγαλύτερη σε περιφερειακό 

επίπεδο: για 25 από τους 51 νομούς αποτελούν πάνω από 30% (μέχρι και το 

91,48% για την Άρτα) των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν, ενώ για 19 δη

μιούργησαν άνω του 30% (μέχρι και 87,93% για την Άρτα) των θέσεων ερ

γασίας που δημιουργήθηκαν. Ακόμη και στον νομό Αττικής ο πρωτογενής το

μέας συνεισέφερε το 12,28% των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν και το 

14,80% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, και εμφάνισε ποσοστό 

ολοκλήρωσης 56,78% έναντι 26,04% του συνόλου των επενδύσεων (ως προς 

το ύψος επενδύσεων). 

Η εξέταση των δραστηριοτήτων όπου εκδηλώθηκε επενδυτική πρωτο

βουλία σε καθένα από τους νομούς (στο Παράρτημα 2, Πίνακες Π.2.1.), δείχ

νει ότι αυτή αφορά τόσο την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων όσο και τη 

μεταποίηση τοπικών, ως επί το πλείστον, προϊόντων. Αν δεν υπήρχε αυτή η επι

τόπια παραγωγή, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων δεν θα υπήρ

χε αφορμή να γίνουν. 

3.4. Κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις 

Η σημασία του τομέα για το σύνολο της οικονομίας μέσω των κάθετα 

και οριζόντια συνδεόμενων κλάδων έχει επισημανθεί και διερευνηθεί σε πολ

λές χώρες του ΟΟΣΑ. 

Για την Ελλάδα η εργασία των Λοΐζου, Τζουβελέκα (2000) είναι χαρα

κτηριστική: Οι ερευνητές, που προσδιορίζουν τους σημαντικότερους κλάδους 

της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια υποδείγματος εισροών-εκροών 

(1996) και υπολογίζουν δείκτες κάθετης και οριζόντιας διασύνδεσης των κλά

δων (backward and forward linkages), ευρίσκουν ότι η γεωργία-κτηνοτροφία 

βρίσκεται πάντα μεταξύ των 10 πρώτων από τους 28 κλάδους, ανάλογα με το 

είδος και τη μέθοδο υπολογισμού των επιμέρους δεικτών (ο δε κλάδος «τρό-

φιμα-ποτά», που εξετάζεται χωριστά, βρίσκεται ακόμη υψηλότερα στην κα

τάταξη για τους περισσότερους δείκτες). Σύμφωνα με τα ευρήματα της ερ

γασίας αυτής η γεωργία, μαζί με τον αγροδιατροφικό τομέα, είναι από τους 

κλάδους που επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται περισσότερο από όσα συμ

βαίνουν στην εθνική οικονομία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Επενδύσεις που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, σε σχέση 

με το σύνολο των επενδύσεων (Νόμου 1892/90, Διάστημα 1990-1998) 

α/α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Νομοί 

Σύνολο χώρας 

Ν. Έβρου 

Ν. Ροδόπης 

Ν. Ξάνθης 

Ν. Δράμας 

Ν. Καβάλας 

Ν. Σερρών 

Ν. Θεσσαλονίκης 

Ν. Χαλκιδικής 

Ν. Κιλκίς 

Ν. Πέλλας 

Ν. Ημαθίας 

Ν. Πιερίας 

Ν. Φλώρινας 

Ν. Κοζάνης 

Ν. Καστοριάς 

Ν. Γρεβενών 

Ν. Ιωαννίνων 

Ν. Άρτας 

Ν. Θεσπρωτίας 

Ν. Πρέβεζας 

Ν. Λάρισας 

Ν. Μαγνησίας 

Ν. Τρικάλων 

Ν. Καρδίτσας 

Ν. Κερκύρας 

Ν. Λευκάδας 

Ν. Κεφαλληνίας 

Εγκριθείσες 

Ύψος επένδυσης 

Σύνολο 

1.910.356.888 

196.906.604 

198.322.092 

134.278.574 

22.218.474 

16.686.471 

14.241.535 

50.070.275 

64.940.466 

80.864.164 

17.666.395 

24.745.564 

9.813.626 

27.512.168 

24.105.441 

8.686.328 

6.951.143 

23.184.477 

4.615.893 

4.675.468 

10.295.744 

34.030.056 

89.270.198 

8.779.200 

9.698.287 

12.818.987 

1.535.592 

4.880.017 

Πρωτογενής 

504.654.622 

87.291.688 

63.758.254 

34.442.885 

4.349.697 

2.314.173 

4.501.913 

12.189.529 

5.133.597 

19.998.593 

6.854.362 

16.832.407 

3.267.541 

11.161.008 ι 

5.307.540 

428.734 

2.465.361 

8.183.150 

3.081.923 

566.180 

5.281.461 

20.835.583 

10.775.833 

3.009.885 

5.018.069 

1.154.368 

576.854 

2.138.609 

% 

26,42 

44,33 

32,15 

25,65 

19,58 

13,87 

31,61 

24,34 

7,91 

24,73 

38,80 

68,02 

33,30 

40,57 

22,02 

4,94 

35,47 

35,30 

66,77 

12,11 

51,30 

61,23 

12,07 

34,28 

51,74 

9,01 

37,57 

43,82 

Νέες θέσεις εργασίας 

Σύνολο 

60.808 

5.328 

4.886 

6.424 

740 

710 

598 

1.375 

1.381 

3.366 

1.027 

704 

659 

472 

955 

501 

218 

756 

124 

231 

684 

924 

2.597 

350 

158 

239 

47 

128 

Πρωτογενής 

17.176 

1.968 

1.310 

2.979 

121 

149 

164 

446 

111 

679 

169 

424 

271 

200 

194 

24 

43 

245 

78 

87 

154 

454 

1.104 

55 

118 

64 

21 

52 

% 

28,25 

36,94 

26,81 

46,37 

16,35 

20,99 

27,42 

32,44 

8,04 

20,17 

16,46 

60,23 

41,12 

42,37 

20,31 

4,79 

19,72 

32,41 

62,90 

37,66 

22,51 

49,13 

42,51 

15,71 

74,68 

26,78 

44,68 

40,63 
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(σε χιλ. δρχ.) 

Ολοκλη ρωθείσες 

Ύψος επένδυσης 

Σύνολο 

801.280.108 

84.505.703 

82.384.509 

86.704.647 

9.205.144 

9.602.909 

7.652.176 

21.411.358 

8.842.116 

32.737.088 

6.650.825 

14.739.506 

3.498.218 

9.292.111 

9.679.054 

1.349.833 

2.366.554 

7.553.054 

2.663.993 

1.772.802 

3.476.957 

21.891.564 

26.866.371 

2.917.605 

6.149.639 

6.528.972 

619.587 

2.286.093 

Πρωτογενής 

260.310.985 

44.108.636 

33.999.543 

19.652.244 

1.516.836 

1.421.673 

2.157.328 

7.548.947 

1.497.856 

9.029.395 

4.272.133 

7.962.533 

661.611 

6.392.651 

2.782.650 

75.734 

446.861 

4.382.334 

2.436.923 

269.419 

1.626.823 

13.297.644 

3.530.361 

1.343.124 

3.398.421 

510.848 

357.354 

396.714 

% 

32,49 

52,20 

41,27 

22,67 

16,48 

14,80 

28,19 

35,26 

16,94 

27,58 

64,23 

54,02 

18,91 

68,80 

28,75 

5,61 

18,88 

58,02 

91,48 

15,20 

46,79 

60,74 

13,14 

46,04 

55,26 

7,82 

57,68 

17,35 

Νέες θέσεις εργασίας 

Σύνολο 

31.496 

1.962 

1.988 

4.688 

402 

418 

379 

645 

1.113 

1.679 

354 

289 

230 

801 

407 

113 

106 

235 

58 

65 

110 

643 

832 

1.725 

152 

75 

22 

58 

Πρωτογενής 

9.366 

738 

585 

2.855 

65 

126 

71 

258 

36 

174 

94 

123 

31 

111 

68 

4 

38 

128 

51 

16 

58 

303 

114 

17 

77 

18 

11 

14 

% 

29,74 

37,61 

29,43 

60,90 

16,17 

30,14 

18,73 

40,00 

3,23 

10,36 

26,55 

42,56 

13,48 

13,86 

16,71 

3,54 

35,85 

54,47 

87,93 

24,62 

52,73 

47,12 

13,70 

0,99 

50,66 

24,00 

50,00 

24,14 

Ολοκληρωθείσες 

προς εγκριθείσες, % 

(ύψος επένδυσης) 

Σύνολο 

41,94 

42,92 

41,54 

64,57 

41,43 

57,55 

53,73 

42,76 

13,62 

40,48 

37,65 

59,56 

35,65 

33,77 

40,15 

15,54 

34,05 

32,58 

57,71 

37,92 

33,77 

64,33 

30,10 

33,23 

63,41 

50,93 

40,35 

46,85 

Πρωτογενής 

51,58 

50,53 

53,33 

57,06 

34,87 

61,43 

47,92 

61,93 

29,18 

45,15 

62,33 

47,30 

20,25 

57,28 

52,43 

17,66 

18,13 

53,55 

79,07 

47,59 

30,80 

63,82 

32,76 

44,62 

67,72 

44,25 

61,95 

18,55 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια) 

α/α 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Νομοί 

Ν. Ζακύνθου 

Ν. Αιτωλ/νανίας 

Ν. Αχαΐας 

Ν. Ηλείας 

Ν. Φθιώτιδας 

Ν. Ευρυτανίας 

Ν. Φωκίδας 

Ν. Βοιωτίας 

Ν. Εύβοιας 

Ν. Αττικής 

Ν. Κορινθίας 

Ν. Αργολίδας 

Ν. Αρκαδίας 

Ν. Μεσσηνίας 

Ν. Λακωνίας 

Ν. Λέσβου 

Ν. Χίου 

Ν. Σάμου 

Ν. Κυκλάδων 

Ν. Δωδεκανήσου 

Ν. Χανίων 

Ν. Ρεθύμνης 

Ν. Ηρακλείου 

Ν. Λασιθίου 

Εγκριθείσες 

Ύψος επένδυσης 

Σύνολο 

8.755.709 

26.792.153 

63.363.557 

16.299.671 

62.838.084 

4.880.053 

10.352.945 

56.615.390 

46.653.638 

207.994.282 

17.277.620 

11.662.375 

9.265.761 

23.173.358 

6.229.321 

19.890.584 

7.237.560 

9.895.739 

16.389.444 

74.921.699 

24.193.316 

18.990.813 

36.598.726 

28.291.851 

Πρωτογενής 

371.644 

13.134.766 

20.932.670 

8.118.705 

24.735.134 

1.595.308 

802.000 

21.707.561 

13.670.290 

11.718.889 

3.764.021 

5.261.258 

1.883.862 

7.449.522 

2.259.662 

5.443.456 

1.788.644 

2.483.839 

1.211.895 

2.577.123 

3.034.514 

2.812.176 

4.093.479 

2.885.007 

% 

4,24 

49,02 

33,04 

49,81 

39,36 

32,69 

7,75 

38,34 

29,30 

5,63 

21,79 

45,11 

20,33 

32,15 

36,27 

27,37 

24,71 

25,10 

7,39 

3,44 

12,54 

14,81 

11,18 

10,20 

Νέες θέσεις εργασίας 

Σύνολο 

321 

690 

1.935 

694 

2.311 

126 

1.275 

1.509 

1.278 

5.676 

404 

285 

326 

1.079 

171 

928 

232 

366 

422 

2.366 

604 

787 

1.020 

421 

Πρωτογενής 

28 

299 

588 

417 

1.222 

56 

14 

494 

333 

278 

191 

134 

57 

323 

84 

239 

49 

86 

30 

107 

120 

24 

199 

120 

% 

8,72 

43,33 

30,39 

60,09 

52,88 

44,44 

1,10 

32,74 

26,06 

4,90 

47,28 

47,02 

17,48 

29,94 

49,12 

25,75 

21,12 

23,50 

7,11 

4,52 

19,87 

3,05 

19,51 

28,50 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Ιδιωτικές επενδύσεις, Στατιστικό τμήμα. Οι αναλυτικές επενδύσεις κατά νομό δίνονται 
στο Παράρτημα 2, Πίνακες Π.2.1. 
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(σε χιλ. δρχ.) 

Ολοκληρωθείσες 

Ύψος επένδυσης 

Σύνολο 

5.365.459 

14.199.092 

25.234.423 

6.504.118 

33.499.045 

1.399.455 

1.366.241 

25.342.737 

16.562.357 

54.163.904 

6.250.875 

3.006.795 

5.389.102 

11.817.722 

1.941.659 

7.691.432 

2.652.144 

6.134.023 

6.819.330 

35.786.266 

17.780.178 

9.812.740 

20.038.401 

9.174.222 

Πρωτογενής 

198.294 

8.189.186 

9.517.412 

2.903.802 

20.573.751 

242.808 

347.000 

9.296.336 

5.590.068 

6.653.987 

1.056.096 

1.770.448 

964.694 

3.852.942 

1.122.942 

2.353.203 

831.063 

1.047.366 

374.052 

1.124.973 

1.315.758 

2.517.269 

2.655.836 

735.103 

% 

3,70 

57,67 

37,72 

44,65 

61,42 

17,35 

25,40 

36,68 

33,75 

12,28 

16,90 

58,88 

17,90 

32,60 

57,83 

30,60 

31,34 

17,07 

5,49 

3,14 

7,40 

25,65 

13,25 

8,01 

Νέες θέσεις εργασίας 

Σύνολο 

417 

712 

267 

1.644 

49 

63 

979 

422 

2.324 

120 

64 

174 

520 

95 

456 

108 

236 

211 

1.288 

327 

546 

618 

307 

Πρωτογενής 

175 

186 

146 

1.117 

14 

10 

350 

135 

344 

14 

38 

31 

135 

46 

116 

23 

19 

14 

49 

66 

15 

100 

39 

% 

41,97 

26,12 

54,68 

67,94 

28,57 

15,87 

35,75 

31,99 

14,80 

11,67 

59,38 

17,82 

25,96 

48,42 

25,44 

21,30 

8,05 

6,64 

3,80 

20,18 

2,75 

16,18 

12,70 

Ολοκληρωθείσες 

προς εγκριθείσες, % 
(ύψος επένδυσης) 

Σύνολο 

61,28 

53,00 

39,82 

39,90 

53,31 

28,68 

13,20 

44,76 

35,50 

26,04 

36,18 

25,78 

58,16 

51,00 

31,17 

38,67 

36,64 

61,99 

41,61 

47,76 

73,49 

51,67 

54,75 

32,43 

Πρωτογενής 

53,36 

62,35 

45,47 

35,77 

83,18 

15,22 

43,27 

42,83 

40,89 

56,78 

28,06 

33,65 

51,21 

51,72 

49,70 

43,23 

46,46 

42,17 

30,87 

43,65 

43,36 

89,51 

64,88 

25,48 
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Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση των Ζωγραφάκη, Σαρρή 

(2003) (στο εξής Ζ-Σ) που διερευνούν τις επιπτώσεις διαφόρων αλλαγών της 

γεωργικής πολιτικής στο σύνολο της οικονομίας, με τη βοήθεια μοντέλου γε

νικής ισορροπίας και πίνακα κοινωνικής λογιστικής (1996). Με τα πιο πιθανά 

από τα σενάρια αναδίπλωσης της ΚΑΠ που εξετάζονται5 παρατηρούνται (σε 

διάφορους συνδυασμούς αναλόγως του σεναρίου): 

Μείωση της παραγωγής σε γεωργικούς αλλά και σε πολλούς μη γεωρ

γικούς κλάδους (Ζ-Σ, Πίν. 1β, 2β, 3β). 

Μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό όσο και στον αστικό τομέα, 

και μάλιστα στους ειδικευμένους του αστικού τομέα (Ζ-Σ, Πίν. 1α, 2α). 

Μείωση των εισοδημάτων όλων των κατηγοριών νοικοκυριών, και μάλι

στα των ημιειδικευμένων φτωχών αστικών νοικοκυριών. Όταν δεν υ

πάρχει εισοδηματική αντιστάθμιση, η μεγαλύτερη απώλεια βαραίνει 

βέβαια τα αγροτικά νοικοκυριά και ιδίως τα φτωχά (Ζ-Σ, Πίν.ΐγ, 2γ). 

Θετική επίδραση στον δείκτη τιμών καταναλωτή και στις εξαγωγές και 

αρνητική στις εισαγωγές (Ζ-Σ, Πίν. 2α, 3α, 1δ, 2δ, 1ε, 2ε). 

Πτώση της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης ακόμη και όταν υπάρχει 

αντιστάθμιση των γεωργικών εισοδημάτων (Ζ-Σ, Πίν. 1α, 2α) καθώς και 

των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως στους γεωργικούς κλάδους)6. 

5. 1) Μείωση των συνδεόμενων με την παραγωγή επιδοτήσεων. 
2) Μείωση των θεσμικών τιμών και ανάλογη απελευθέρωση του εμπορίου. 
3) Μείωση των θεσμικών τιμών με πλήρη αποζημίωση μέσω εισοδηματικών 

ενισχύσεων. 
4) Βελτίωση της γεωργικής τεχνολογίας (ουδέτερη) με ποσοστιαίως ισό

ποση μείωση των θεσμικών τιμών. 
6. Βέβαια, ποσοτικά οι μεταβολές σε λίγες περιπτώσεις είναι μεγάλες: π.χ. μια 

μείωση των θεσμικών τιμών συλλήβδην κατά 10% χωρίς εισοδηματική αντιστάθμιση θα 
επέφερε τις εξής μεταβολές: 
Εισοδήματα φτωχών αγροτικών νοικοκυριών: -8,81% 
Εισοδήματα φτωχών αστικών ημιειδικευμένων νοικοκυριών: -8,80% 
Επενδύσεις αγροτικού τομέα: -8,40% 
Εισοδήματα των φτωχών νοικοκυριών: -4,87% 
Εισοδήματα αγροτικών νοικοκυριών: -4,52% 
Πραγματικός μισθός αυτοαπασχολουμένων αγροτικού τομέα: -4,39% 
Δείκτης τιμών καταναλωτή: -3,96% 
Εισαγωγές αγροτικών κλάδων: -4,8% 
Εισαγωγές λοιπών κλάδων: -5,1% 
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Φυσικά, τα αποτελέσματα είναι ηπιότερα (μερικοί μάλιστα δείκτες βελ

τιώνονται) αν οι αγρότες αποζημιωθούν για την απώλεια μέσω εισοδηματικών 

ενισχύσεων, που αποτελούν μεταβιβαστική πληρωμή από την Ε.Ε. Στην περί

πτωση αυτή τα εισοδήματα των αγροτών στο σύνολο τους υπεραντισταθμίζο-

νται, αυτό όμως συντελεί σε περαιτέρω χειροτέρευση άλλων μεγεθών του 

αγροτικού τομέα, όπως η παραγωγή και οι επενδύσεις. Αντίθετα, υπάρχει ορια

κή θετική επίδραση στη ζήτηση αγαθών του αστικού τομέα και στις εξαγωγές. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η ισόποση με τη μείωση των τιμών τεχνολογική 

πρόοδος (σε ποσοστό) δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την εισοδηματική αντι

στάθμιση των αγροτών. Είναι χειρότερη για όλες τις κατηγορίες των νοικοκυ

ριών, αν και δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη μείωση των τιμών χωρίς 

αντιστάθμιση. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι η τεχνολογική πρόοδος με ενδογε

νή σχηματισμό των τιμών των γεωργικών προϊόντων, ενώ αποδίδει οριακή βελ

τίωση του ΑΕΠ και της γεωργικής παραγωγής, έχει αρνητικά αποτελέσματα 

για όλα τα εισοδηματικά μεγέθη που αφορούν τον γεωργικό τομέα (απασχό

ληση, επενδύσεις, πραγματικό μισθό, εισοδήματα νοικοκυριών), αλλά βέβαια 

σε μικρότερο βαθμό από τα σενάρια με την εξωγενή μείωση των τιμών χωρίς 

αντιστάθμιση. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν το φαινόμενο αναφέροντας (Ζω-

γραφάκης-Σαρρής, σ. 368): «Εδώ έχουμε το κλασικό φαινόμενο της τεχνολο

γικής μεταβολής στον αγροτικό τομέα, όπου η βελτίωση της τεχνολογίας 

οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής μεγαλύτερη από την αύξηση της ζήτησης, 

με αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και των αγροτικών εισοδημάτων (agri

cultural treadmill effect)». 

Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι η τεχνολογική πρόοδος, εφόσον δεν 

μπορούν να διατηρηθούν οι τιμές σταθερές (δηλαδή τόσο με ενδογενή σχη

ματισμό όσο και με εξωγενή ισόποση μείωση), αν και βελτιώνει οριακά τη 

γεωργική παραγωγή, το ΑΕΠ και τις εξαγωγές, έχει αρνητική επίπτωση στο οι

κογενειακό εισόδημα όλων ανεξαιρέτως των κατηγοριών νοικοκυριών που αντι

προσωπεύονται στο μοντέλο: (εργαζόμενα/μη εργαζόμενα, αστικά/αγροτικά, 

Εξαγωγές αγροτικών κλάδων: +1,4% 
Εξαγωγές λοιπών κλάδων: +0,7% 
Απασχόληση: αυτοαπασχολουμένων αγροτικού τομέα: -11,8 χιλ. άτομα 

ειδικευμένων μισθωτών αστικού τομέα: -1,6 χιλ. άτομα 
Όλες οι άλλες μεταβολές είναι αρκετά μικρότερες (Ζωγραφάκης, Σαρρής, Πίν.2α, 2γ, 
2δ, 2ε, 2ζ). 
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φτωχά/μεσαία/πλούσια, ειδικευμένα/ημιειδικευμένα/ανειδίκευτα). Και αυτό, 

παρά το ότι βελτιώνεται ανεπαίσθητα ο πραγματικός μισθός μισθωτών και αυ

τοαπασχολουμένων στον αστικό τομέα. Αρα η τεχνολογική πρόοδος δεν μπο

ρεί να αντισταθμίσει τις εισοδηματικές απώλειες από την υποχώρηση της υπο-

στηρικτικής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα του 

μοντέλου. 

Ποσοτικά βέβαια, όπως είδαμε στην υποσημείωση 6, οι επιπτώσεις σε 

λίγες μόνο περιπτώσεις είναι σχετικά μεγάλες. Μάλιστα οι ισχυρότερες εμφα

νίζονται στα εισοδήματα, διότι το υπόδειγμα υποθέτει πλήρη ευκαμψία τιμών 

και μισθών και κινητικότητα συντελεστών και έτσι ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις 

στην παραγωγή και την απασχόληση. Η πραγματική αμοιβή της εργασίας, και 

ιδίως ο πραγματικός μισθός των αυτοαπασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, 

είναι η μεταβλητή που φέρει το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής. Όμως, 

στην πραγματικότητα και στο μεσοχρόνιο διάστημα, είναι δυνατόν κάποιες 

από αυτές τις υποθέσεις να μην είναι ρεαλιστικές, οπότε οι επιπτώσεις των 

αλλαγών της αγροτικής πολιτικής δεν θα είναι τόσο διάχυτες και ήπιες αλλά 

πιο συγκεντρωμένες και έντονες. Πράγματι, είναι πιθανόν να μην ισχύουν: 

Η πλήρης ευκαμψία τιμών και μισθών, σε πραγματικούς όρους. 

Η πλήρης κινητικότητα συντελεστών και τεχνογνωσίας. 

Η πλήρης υποκαταστασιμότητα καλλιεργειών ακόμη και μέσα στις 4 

μεγάλες κατηγορίες του υποδείγματος, πολύ δε περισσότερο μεταξύ 

τους (αροτραίες, δενδρώδεις, κηπευτικά, κτηνοτροφία): Όλα σχεδόν 

τα προϊόντα μεγάλου ενδιαφέροντος υπόκεινται σε ποσοστώσεις - μέ

γιστες εγγυημένες ποσότητες ή εκτάσεις - που έχουν ήδη εξαντληθεί, 

για δε τα άλλα δεν έχουμε μπορέσει να δημιουργήσουμε αγοραστικές 

διεξόδους. 

Η δυνατότητα αυτόματης επέκτασης των εξαγωγών και περιορισμού 

των εισαγωγών με βάση τις διαφορές στην τιμή: οργανωτικές αδυνα

μίες, διαφορές στην ποιότητα, διαφορετικές δυνατότητες προώθησης 

εμποδίζουν την αξιοποίηση οριακών μεταβολών στις τιμές. 

Επιπλέον, η ριζική αλλαγή του κοινοτικού καθεστώτος, όπως η πλήρης 

αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και η εκτεταμένη 

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, μπορεί να καταστήσουν ορισμένες 

καλλιέργειες πλήρως ασύμφορες, οπότε η παραγωγή τους θα συρρι

κνωθεί δραματικά ή θα εκλείψει. Αυτό μπορεί να έχει απρόβλεπτα με

γάλες επιπτώσεις στους συνδεόμενους κλάδους, ιδίως στις βιομηχα-
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νίες επεξεργασίας και μεταποίησης7. [Ήδη είναι δραματικές για τη 

ζαχαροβιομηχανία]. 

Έτσι, οι δυσκαμψίες και οι ασυνέχειες που υπάρχουν στην πραγματι

κότητα μπορεί να καταλήξουν σε πολύ πιο έντονες μεταβολές συγκεντρωμένες 

σε τοπικούς ή κοινωνικούς θύλακες. 

Σε τέτοια ανησυχητικά συμπεράσματα καταλήγουν οι Balfoussias Stella, 

De Santis Roberto Α. (1999), που διερευνούν επίσης πιθανά σενάρια αλλαγής 

της ΚΑΠ με τη βοήθεια μακροοικονομικού μοντέλου. Οι συγγραφείς διακρί

νουν τη μακροχρόνια περίοδο, όπου η πλήρης ευελιξία και κινητικότητα μπο

ρούν να εξασφαλίσουν πλήρη απασχόληση και υπάρχει απλώς μετακίνηση 

προς τους μη αγροτικούς τομείς (πτώση της προστιθέμενης αξίας στον αγρο

τικό τομέα και πτώση των γεωργικών εξαγωγών με αύξηση των αντίστοιχων 

μη γεωργικών μεγεθών). Και σε αυτή την ιδεατή περίπτωση όμως, η αύξηση 

της ευημερίας που προκύπτει από την άρση της ακαμψίας των γεωργικών 

δομών αναγνωρίζεται ως πολύ περιορισμένη, συμποσούμενη σε ένα 0,3% του 

εισοδήματος των καταναλωτών. Αντίθετα, για τη μεσοχρόνια περίοδο, όπου 

υιοθετούνται πιο ρεαλιστικές υποθέσεις για τη λειτουργία των αγορών, αναγνω

ρίζεται ότι η δυσκινησία των συντελεστών καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση 

προς τους μη αγροτικούς τομείς, ενώ η δυσκαμψία των μισθών οδηγεί σε 

σημαντική ανεργία και μηδενικό όφελος για το συνολικό ΑΕΠ. Η απώλεια 

εργασίας, που αφορά κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους γεωργούς, θα μπο

ρούσε να είναι της τάξεως του 10% ή 60.000 ετήσιες μονάδες εργασίας. Και 

αυτά με την υπόθεση ότι η πολιτική μείωσης των τιμών θα συνοδεύεται από 

μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης. Ενίσχυσης που όμως (οι συγγραφείς ανα

γνωρίζουν) δεν μπορεί παρά να έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Οι συ

στάσεις των συγγραφέων κατευθύνονται προς τις πολιτικές αύξησης της κι-

7. Βέβαια, στο εξωτερικό υπάρχουν βιομηχανίες που επιβιώνουν χωρίς την 
παραδοσιακή σύνδεση με την επιτόπια παραγωγή, στηριζόμενες σε εισαγόμενες πρώ
τες ύλες. Όμως σε αυτές τις χώρες υπάρχει μακριά παράδοση λειτουργίας πολυεθνι
κών εταιρειών που αξιοποιούν πρώτες ύλες, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματική ικα
νότητα από διαφορετικές χώρες, από την εποχή ακόμη της αποικιοκρατίας. Στην Ελλά
δα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εμπειρία είναι ότι παραδοσιακοί μεταποιητικοί 
κλάδοι περιθωριοποιούνται προτού προλάβουν να προσαρμοστούν σε ένα διεθνοποιη
μένο πλαίσιο, με δυσμενέστατα αποτελέσματα για τις εξαγωγές, την απασχόληση και 
την τεχνογνωσία, ιδίως στην περιφέρεια. 
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νητικότητας και ευκαμψίας στις γεωργικές αγορές και στην κινητικότητα με
ταξύ αγροτικού και μη αγροτικού τομέα. Όμως, σε αυτό το επίπεδο αφαίρε
σης, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η ηλικιακή δομή, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η 
εξειδίκευση του αγροτικού πληθυσμού που κάνει αυτή την κινητικότητα δύ
σκολη. Επίσης, το ότι και οι περισσότεροι μη αγροτικοί κλάδοι βρίσκονται υπό 
πίεση, ιδίως στην περιφέρεια, και συρρικνώνονται. Οπότε δεν υπάρχουν πολ
λές προσιτές εναλλακτικές απασχολήσεις. 

3.5. Επιπτώσεις αλλαγής πολιτικής σε επιμέρους γεωργικούς κλάδους 

Τα μακροοικονομικά μοντέλα, που οπωσδήποτε είναι πολύτιμα γιατί 
μας δείχνουν το εύρος των διασυνδέσεων και το πού τείνουν να συγκεντρώ
νονται οι επιπτώσεις ακόμη και κάτω από ιδανικές συνθήκες ευελιξίας, πρέπει 
να συμπληρώνονται από ενημερωμένες κλαδικές αναλύσεις που να διερευνούν 
τις αντοχές κάθε κλάδου σε σχεδιαζόμενες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. 

Μια τέτοια λεπτομερέστερη ανάλυση επιχειρούν οι Μέργος και Στο-
φόρος (2003) με τη χρήση ενός εμπειρικού υποδείγματος μερικής ισορρο
πίας. Οι μελετητές διερευνούν τις πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή, κατα
νάλωση, το εμπόριο και τη ζήτηση συντελεστών (εργασίας και ενδιάμεσων 
εισροών) της πλήρους απελευθέρωσης του εμπορίου σε σχέση με τη συνέ
χιση της πολιτικής όπως διαμορφώνεται με βάση την Ατζέντα 2000 (Μέργος-
Στοφόρος, σ. 325). Το μοντέλο εξετάζει 17 βασικά προϊόντα εντασσόμενα σε 
πέντε κύριες κατηγορίες (δημητριακά, ετήσια φυτικά, δενδρώδη, βιομηχανικά, 
ζωοκομικά). Οι μειώσεις της παραγωγής εδώ φαίνονται πιο έντονες, ανάλογα 
με τον βαθμό προστασίας που απολαμβάνει κάθε προϊόν υπό το παρόν κα
θεστώς, και σε μερικές περιπτώσεις δραματικές (π.χ., βαμβάκι -33%, καπνός 
-16%, ελαιόλαδο -13%, βόειο κρέας -32%, αιγοπρόβειο -19%, γάλα -12%). 

Το ίδιο έντονες είναι και οι αλλαγές στο εξωτερικό εμπόριο, διότι τις 
περισσότερες φορές ενώ η παραγωγή μειώνεται η εγχώρια ζήτηση αυξάνεται. 
[Το μοντέλο υποθέτει την ύπαρξη άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων όπως έ
χουν καθοριστεί στην Ατζέντα 2000.] Όσον αφορά τη ζήτηση των συντελε
στών, το μοντέλο δίνει μια μείωση της εργασίας κατά 20% και των ενδιάμε
σων εισροών κατά 37% περίπου (σ. 329, πίν.11). 

Από την ανάλυση ευημερίας που γίνεται στη συνέχεια φαίνεται ότι οι 
παραγωγοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, αφού απολάμβαναν υψηλό βαθμό στήρι
ξης στα πλαίσια της ΚΑΠ, ενώ οι καταναλωτές ωφελούνται σε μικρότερο βαθ-
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μό λόγω της μείωσης των τιμών8. Οταν προστεθεί και το κέρδος των φορολο

γουμένων, το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται θετικό, αλλά βέβαια αυτό ση

μαίνει την αντιστροφή της μεταφοράς πόρων που γίνεται τώρα από το κοι

νωνικό σύνολο προς τους αγρότες ως μία από τις πιό αδύναμες κοινωνικές 

ομάδες [σημειωτέον ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς το 

επίπεδο στήριξης (Production Support Estimate ή PSE) που απολαμβάνει μέ

σω της ΚΑΠ, λόγω της συγκεκριμένης διάρθρωσης της παραγωγής της (με

σογειακά προϊόντα, νωπά) (Μέργος, Στοφόρος, σ. 319)]. Το κατά πόσον θα 

ωφεληθούν στην πράξη οι καταναλωτές από αυτή την αντιστροφή συνδέεται, 

όπως παρατηρούν και οι ερευνητές (σ. 327), με τη δομή της αγοράς και την 

τυχόν ύπαρξη ατελειών: σε τέτοια περίπτωση οι τελικά κερδισμένοι μπορεί να 

είναι οι έμποροι και μεταποιητές και πολύ λιγότερο οι καταναλωτές. Και όπως 

πιο κάτω σημειώνουν (σ. 330): «Αν υπάρχουν στρεβλώσεις, το κόστος της απώ

λειας πόρων από τον αγροτικό τομέα μπορεί να μην εμφανισθεί ως ωφέλεια 

στο οικονομικό σύστημα.» 

Μια άλλη πρόσφατη εργασία (Μαραβέγιας, 2003) εξετάζει τις επιπτώ

σεις στις τιμές παραγωγού, τον όγκο παραγωγής και το εισόδημα παραγω

γού, πιθανών τροποποιήσεων στην κοινή οργάνωση της αγοράς τεσσάρων 

πολύ βασικών προϊόντων: βαμβακιού, καπνού, ελαιολάδου, βοείου κρέατος. 

Με βάση δύο εναλλακτικές υποθέσεις ως προς τον τρόπο αντίδρασης των πα

ραγωγών σε μειώσεις της τιμής (μείωση παραγωγής σύμφωνα με ανεξάρτητα 

εκτιμημένες ελαστικότητες, ή διατήρηση της λόγω απουσίας εφικτών εναλλα

κτικών καλλιεργειών) και με χρήση «λογιστικού υποδείγματος λειτουργίας του 

αγροτικού τομέα» για τον υπολογισμό των μεταβολών στα γεωργικά εισοδή

ματα σε στατικό πλαίσιο (Μαραβέγιας Ν., Τσιμπούκας Κ., Νέλλας Ε., Λογι

στικό υπόδειγμα λειτουργίας του αγροτικού τομέα με βάση τα στοιχεία RICA, 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2000), ευρίσκουν ότι οι επιπτώσεις 

είναι εξαιρετικά σοβαρές και φθάνουν μέχρι την άρση της βιωσιμότητας και 

παύση της παραγωγής από τη μέση εκμετάλλευση για τα δύο πρώτα προϊό

ντα (η παραγωγή θα μπορούσε να συνεχίζεται, αν και πολύ μειωμένη, από τις 

εκμεταλλεύσεις που έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά από τα μέσα), ενώ είναι 

κάπως ελαφρότερες για τα άλλα δύο. 

8. Η ανάλυση ευημερίας γίνεται μέσα από τον υπολογισμό των εισοδηματικών 
μεταβιβάσεων όπως προσδιορίζονται από τις μεταβολές στις σχετικές τιμές με βάση 
τις αντίστοιχες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς για κάθε προϊόν (Μέργος-Στοφόρος, 
σ. 329). 
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Αντίστοιχες είναι οι επιπτώσεις και για τις οικονομίες των περιοχών που 
εξαρτώνται από αυτές τις δραστηριότητες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η ελάτ
τωση των ενισχύσεων θα επηρεάσει δυσμενώς τα γεωργικά εισοδήματα, χω
ρίς να ωφελήσει τους καταναλωτές, εφόσον οι τιμές αγοράς γι' αυτά τα προϊό
ντα ήδη σχηματίζονται ελεύθερα. Ακόμη εκτιμάται ότι η πληρέστερη αποσύν
δεση των ενισχύσεων από την παραγωγή θα επηρεάσει περαιτέρω δυσμενώς 
την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, όπως έχει ήδη συμβεί σε 
σύγκριση με παλαιότερα εθνικά συστήματα στήριξης που ευνοούσαν τη δια
τήρηση της ποιότητας (π.χ. στον καπνό). 

3.6. Συμβολή στις εξαγωγές 

Το άλλο σημαντικό μέγεθος που επηρεάζεται ουσιαστικά από τη γεωρ
γία είναι οι εξαγωγές. Οι γεωργικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταποιημένων του αγροδιατροφικού τομέα, αποτελούν ακόμη ένα πολύ ση
μαντικό τμήμα του συνόλου των εξαγωγών (22,7% το 2003, Ag. Sit. 2004, t. 
2.0.1.2) πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι στις άλλες κοινοτικές χώρες (μ.ό. 6,2%), 
ακόμη και σε εκείνες που έχουν έντονα εξαγωγικό αγροδιατροφικό τομέα, 
όπως π.χ. η Ολλανδία (17,7%). Όταν γνωρίζουμε τη μακροχρόνια υποχώρηση 
της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων 
αγαθών (βλ. και Δημέλη, 2004), και την αστάθεια των εσόδων ακόμη και από 
τον τουρισμό, η τόσο σημαντική συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα, που 
στην Ελλάδα στηρίζεται στην τοπική γεωργία, δεν πρέπει να παραβλέπεται. 

Και μιλάμε για τις εξαγωγές ανεξάρτητα, και όχι για το γεωργικό ισο
ζύγιο, διότι η ανοδική τάση των εισαγωγών είναι δεδομένη, είτε λόγω ανόδου 
του βιοτικού επιπέδου και αναζήτησης ποικιλίας εκ μέρους του καταναλωτή 
(βοηθούσης και της έντονης πολιτικής προώθησης που ασκούν οι άλλες χώ
ρες, ιδίως οι ανεπτυγμένες), είτε λόγω αυξημένων αναγκών σε πρώτες ύλες 
για επεκτεινόμενες βιομηχανίες (π.χ. γαλακτοβιομηχανία), είτε λόγω αναδιάρ
θρωσης προς πιο προσοδοφόρα για τον παραγωγό προϊόντα και μείωσης της 
εγχώριας παραγωγής (πχ. σκληρό σιτάρι εις βάρος του μαλακού). 

Ο συνοπτικός Πίνακας 4 (και πολύ περισσότερο ο πλήρης Π.2.2. στο 
Παράρτημα 2) μας δείχνει την απογοητευτική μακροχρόνια στασιμότητα και 
τις παλινδρομήσεις της αξίας των γεωργικών μας εξαγωγών σε δολάρια, 
όπως συνήθως μετριέται. Η ίδια αστάθεια και έλλειψη συνεπούς ανοδικής 
πορείας χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα μεμονωμένα προϊόντα ή ομάδες προϊό
ντων, όπως το ελαιόλαδο, τα τυριά, το βαμβάκι, τα «λοιπά τρόφιμα», παρ' όλο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Εξέλιξη της αξίας εξαγωγών, εισαγωγών και γεωργικού ισοζυγίου -
Συνοπτικός πίνακας (1981, 1982 και 1996, 1997)1 

(Ποσά σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

ΕΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ2 

1. Τρόφιμα και ποτά 

- Κορινθιακή σταφίδα 

- Σουλτανίνα 

- Ελιές 

- Ελαιόλαδο 

- Κρασιά και ποτά 

- Εσπεριδοειδή 

- Άλλα νωπά φρούτα 

- Φρούτα και λαχανικά διατηρημένα 

- Φρουτοχυμοί 

- Δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, ρύζι) 

- Τυριά 

- Λοιπά τρόφιμα 

2. Γεωργικές πρώτες ύλες και 
ημικατεργασμένα προϊόντα 

- Καπνός 

- Βαμβάκι 

- Δέρματα 

- Σφουγγάρια 

- Κολοφώνιο, τερεβινθέλαιο 

- Πυρηνέλαια 

- Λοιπές 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ3 

1. Τρόφιμα 

α. Βασικά 

- Κρέατα και ζωντανά ζώα 

- Γαλακτοκομικά 

- Ψαρικά 

1981 

1.262.185 

904.774 

61.963 

71.381 

64.430 

21.880 

42.968 

102.358 

87.549 

182.728 

40.690 

71.744 

5.032 

152.051 

357.411 

228.755 

35.923 

66.858 

2.967 

4.000 

2.056 

16.852 

1.681.151 

1.288.277 

1.083.768 

408.829 

183.216 

66.907 

1982 

1.135.846 

801.613 

49.287 

39.188 

64.328 

54.922 

33.623 

86.039 

72.494 

161.682 

29.511 

64.410 

7.719 

138.410 

334.233 

223.099 

29.106 

54.086 

2.430 

3.669 

2.372 

19.471 

1.655.278 

1.322.159 

1.109.587 

491.801 

195.892 

60.828 

1996 

1.765.245 

1.210.504 

24.068 

26.002 

106.343 

103.721 

73.728 

64.246 

149.538 

292.571 

28.922 

66.947 

45.207 

229.211 

554.741 

202.074 

244.700 

37.303 

1.060 

3.930 

4.496 

61.178 

3.521.538 

3.169.785 

2.218.008 

873.009 

448.382 

173.691 

1997 

1.472.130 

1.032.635 

28.541 

25.912 

97.330 

77.743 

86.783 

67.520 

106.730 

218.509 

23.866 

43.067 

43.288 

213.346 

439.495 

180.867 

153.395 

33.280 

2.326 

11.317 

3.717 

54.593 

3.503.394 

3.137.631 

2.231.135 

851.818 

402.127 

172.937 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια) 

(Ποσά σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

ΕΤΗ 

- Σιτάρι 

- Δημητριακά (και αλεύρι) 

- Όσπρια (και πατάτες) 

- Ζάχαρη 

- Καφές 

- Ρύζι 

- Φυτικά λάδια και σπόροι 

- Ζωοτροφές 

- Λοιπά 

β. Μη βασικά 

- Κρέατα παρασκευασμένα 

- Γαλακτοκομικά 

- Ψαρικά παρασκευασμένα 

- Κακάο και σοκολάτα 

- Καρποί και φρούτα 

- Ποτά οινοπνευματώδη κλπ. 

- Λοιπά 

2. Γεωργικές πρώτες ύλες 

- Δέρματα ακατέργαστα 

- Χαρτοπολτός 

- Έρια 

- Βαμβάκι και κλωστικές ίνες 

- Ξυλεία 

Ισοζύγιο ειδών διατροφής 

- Ισοζύγιο γεωργικών υλών 

- Γεωργικό ισοζύγιο 

1981 

2.444 

69.904 

15.941 

143.443 

51.404 

4.506 

72.297 

54.969 

9.908 

204.509 

18.449 

30.331 

17.430 

22.647 

8.292 

29.612 

77.748 

392.874 

26.438 

41.763 

62.184 

131.848 

130.641 

-383.503 

-35.463 

-418.966 

1982 

3.763 

137.211 

14.475 

596 

60.556 

7.630 

76.249 

54.449 

6.137 

212.572 

18.458 

34.906 

18.309 

27.601 

9.890 

25.094 

78.314 

333.119 

31.924 

30.265 

59.085 

106.218 

105.627 

-520.546 

1.114 

-519.432 

1996 

74.901 

123.934 

72.786 

18.381 

106.831 

13.780 

105.077 

132.793 

74.443 

951.777 

25.640 

22.407 

35.269 

82.840 

124.748 

198.989 

461.884 

351.753 

26.612 

60.929 

11.165 

72.112 

180.935 

-1.959.281 

202.988 

-1.756.293 

1997 

84.322 

193.784 

59.903 

12.471 

95.382 

7.198 

129.857 

119.196 

102.140 

906.496 

22.878 

15.050 

46.812 

82.889 

120.028 

195.835 

423.004 

365.763 

23.893 

45.662 

11.887 

103.388 

180.933 

-2.104.996 

73.732 

-2.031.264 

1 Η πλήρης χρονολογική σειρά δίνεται στο Παράρτημα 2, Πίνακες Π.2.2. Η σειρά σταματάει στο 1997 
χωρίς καμία εξήγηση εκ μέρους της Τράπεζας. 

2 Εξαγωγές βάσει εισπράξεων. 
3 Εισαγωγές βάσει πληρωμών και πιστώσεων. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992, 1996, 2002, Μάρ 
τιος-Απρίλιος 2004 (πίν. 38, 39). 
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που για πολλά παρατηρούνται περίοδοι θεαματικής ανόδου. Η αστάθεια φαί
νεται και σε ποσοτικούς όρους στους Πίνακες Π.2.3. του ίδιου Παραρτήματος, 
που δείχνουν τα ισοζύγια χρήσης των διαφόρων προϊόντων (τροφίμων). Μια 
απλή εξήγηση είναι ότι παραδοσιακά η ελληνική γεωργία ήταν στραμμένη 
προς την ικανοποίηση της εσωτερικής αγοράς, με λίγα παραδοσιακά εξαγώ
γιμα προϊόντα (καπνός, σταφίδα), με εξαγωγές που αντιπροσώπευαν έκτακτα 
πλεονάσματα και εισαγωγές που αντιπροσώπευαν έκτακτες ελλείψεις (ή πα
ραδοσιακούς ανεπαρκή παραγωγή όπως στα γαλακτοκομικά). Κατά διαστήμα
τα, με τις αλλαγές πολιτικής (έντονα αναπτυξιακή γεωργική πολιτική μεταπο
λεμικά, προσπάθεια διάνοιξης ευρωπαϊκών αγορών, π.χ. στη Γερμανία, ανά
πτυξη εξαγωγών μεταποιημένων) έχουν γίνει προσπάθειες για μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια. Η είσοδος όμως στην ΕΟΚ άλλαξε πάλι τα δεδομένα και δη
μιούργησε συνθήκες τιμών και ασφάλειας αλλά και ενδοκοινοτικού ανταγωνι
σμού, που η ελληνική γεωργία αντιμετώπισε αμυντικά, με μια προσπάθεια εξα
σφάλισης εισοδημάτων για τους παραγωγούς (με αξιοποίηση των δυνατοτή
των απόσυρσης ή αναδιάρθρωσης "πλεονασματικών" καλλιεργειών) παρά με 
τη δημιουργία εξαγωγικών αγορών. Και πάλι, το ότι τα γεωργικά προϊόντα, νω
πά και μεταποιημένα, αποτελούν ακόμη το 20% περίπου των εξαγωγών δείχνει 
ότι η γεωργία μας δεν έχει πολύ χειρότερες επιδόσεις από το σύνολο της 
οικονομίας. 

Παρ' όλα αυτά, διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει, με τεχνο
κρατικό τρόπο, μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών εξαγω
γών, οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν κατοχυρώσει ούτε ποιοτικό πλεονέκτημα 
στις εξαγωγικές αγορές, ακόμη και για προϊόντα που κατά κοινή ομολογία 
υπερέχουν ποιοτικά (π.χ. ελαιόλαδο - βλ. και Χανιωτάκης κ.ά., 1996). Αυτό δεν 
πρέπει να μας ξενίζει: όταν μια χώρα έχει χαμηλότερο γενικό επίπεδο ανά
πτυξης από τους ανταγωνιστές της, έχει δυσκολία να είναι ανταγωνιστική σε 
όλες τις επιμέρους αγορές. Ακόμη και όταν έχει ουσιαστικά ποιοτικά πλεονε
κτήματα έχει δυσκολία να τα αναδείξει και να τα εδραιώσει (ακόμη και να τα 
συνειδητοποιήσει η ίδια), ώστε να αντανακλώνται και στις τιμές. Αντίθετα, ε
ξαναγκάζεται σε ένα ανταγωνισμό επί των τιμών προκειμένου να επιτύχει τη 
διάθεση των προϊόντων, ο οποίος εξαφανίζει και τα τυχόν ποιοτικά πλεονε
κτήματα. Η περίπτωση του αναγνωρισμένου γενικώς ως εξαιρετικού ελληνικού 
ελαιολάδου, που εξάγεται μαζικά χύμα στην Ιταλία για τυποποίηση και επανε-
ξαγωγή με ιταλικές επωνυμίες, είναι χαρακτηριστική αυτής της αδυναμίας 
επιβολής στην αγορά, ακόμη και όταν υπάρχει ανταγωνιστικότητα τόσο ποιο
τική όσο και επί της τιμής. 
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Πράγματι οι Βλάχος και Πατσής (1998) έχουν διαπιστώσει αναλυτικά ότι: 

Το ελαιόλαδο εισάγεται στην Ελλάδα (όταν υπάρξει ανάγκη) σε τιμές 

υψηλότερες απ' ό,τι εξάγεται, σε αντίθεση με την Ιταλία και Ισπανία που 

εξάγουν λάδι σε τιμές υψηλότερες από ό,τι το εισάγουν και με άνοιγμα 

τιμών το οποίο μεγαλώνει διαχρονικά τουλάχιστον για την Ιταλία. 

Η Ελλάδα διαθέτει τα λαχανικά σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές από 

της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ είναι η μόνη χώρα όπου οι τιμές ει

σαγωγής είναι ακριβότερες από τις τιμές εξαγωγής9. 

Τα ελληνικά φρούτα είναι μεν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, 

όμως το ίδιο συμβαίνει και με τα ιταλικά και ισπανικά, με αποτέλεσμα 

να εξουδετερώνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. 

Ευκαιρίες για εξαγωγές επεξεργασμένων προϊόντων φαίνεται να εκμε

ταλλεύεται η Ιταλία και Ισπανία πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Αυτό 

είναι πιθανότερο να οφείλεται στο ότι αυτές οι χώρες είναι περισσό

τερο προσανατολισμένες προς την αγορά και τις εξαγωγές παρά σε 

διαφορές στο κόστος παραγωγής. Έτσι διαφαίνεται, κατά τους μελε

τητές, η ανάγκη του σωστού μάρκετινγκ για την επίτευξη «επικερδούς 

εμπορίου». 

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ερμηνευτούν και τα ευρήματα των Σαρ-

ρή, Θανόπουλου (2003) (στο εξής Σ-Θ), που διαμορφώνουν δείκτες οι οποίοι 

δείχνουν τη σχέση της μοναδιαίας αξίας των εξαγωγών προς τη μοναδιαία 

αξία των εισαγωγών για κάθε ομάδα προϊόντων. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται 

ως ένδειξη για το πώς αξιολογεί η αγορά την ποιότητα των εξαγόμενων προϊό

ντων σε σχέση με τα ομοειδή εισαγόμενα. Για τις περισσότερες ομάδες προϊό

ντων οι δείκτες είναι μικρότεροι της μονάδας, δηλαδή δείχνουν μοναδιαία 

αξία των εξαγομένων μικρότερη από των ομοειδών εισαγομένων. Και αυτό εί

ναι εντονότερο για προϊόντα μεγαλύτερης κατεργασίας ή βιομηχανικής επε

ξεργασίας, ενώ ορισμένα αυτούσια προϊόντα έχουν, αντίθετα, μεγαλύτερη τι

μή (όπως τα ψάρια και μαλακόστρακα, λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης, 

βρώσιμα λαχανικά, προϊόντα ανθοκομίας, λίπη και έλαια, υφαντικές ίνες κ.ά.). 

Αυτό δείχνει ότι τα αυτούσια και σπάνια προϊόντα της ελληνικής γης αξιολο

γούνται υψηλά, τα επεξεργασμένα όμως και μεταποιημένα δεν έχουν την ίδια 

9. Γι' αυτό και οι καταστροφές της ελληνικής παραγωγής οπωροκηπευτικών 
λόγω καιρικών συνθηκών, που συνεπάγονται σημαντικές εισαγωγές ειδών μεγάλης κα
τανάλωσης, έχουν τόσο μεγάλη επίπτωση στον τιμάριθμο και δημιουργείται κάθε φο
ρά θέμα στον Τύπο. 
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ανταγωνιστικότητα, ώστε να επιβληθούν στις αγορές και να αποσπάσουν υψη
λές τιμές. Μάλιστα η γεωγραφική ανάλυση έδειξε ότι στις μεσογειακές χώρες 
(Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και στις λοιπές κοινοτικές πλην Γερμανίας, τα ελ
ληνικά προϊόντα υστερούν ακόμη και για τις ομάδες των μη κατεργασμένων. 
Ενώ, αντίθετα, στη Γερμανία και τις λοιπές χώρες του ΟΟΣΑ (π.χ. Αμερική, Κα
ναδά, Αυστραλία, όπου υπάρχουν Έλληνες μετανάστες) τα ελληνικά προϊόντα 
υπερέχουν στις κατηγορίες των μη κατεργασμένων. Τα πιο πάνω δείχνουν τη 
σημασία του να καθιερωθεί κάποιος στην αγορά και να αποκτήσει εικόνα και 
αναγνωρίσιμη ταυτότητα. 

Η διαχρονική ανάλυση πάντως έδειξε μια ανοδική τάση της σχέσης για 
14 από τις 24 ομάδες αγροτοβιομηχανιών προϊόντων (Σ-Θ, Πίν. 4.1, σ. 258). 
Επίσης, φάνηκε ότι τα ακριβότερα προϊόντα (αυτά που έχουν μία σχέση τιμής 
μεγαλύτερη του 1,15 σε σχέση με τα αντίστοιχα εισαγόμενα) καταλαμβάνουν 
διαχρονικά αυξανόμενο μέρος του ενδοκλαδικού εμπορίου, παρ' ότι αποτε
λούν ακόμη μικρό μέρος του. Μάλιστα είχαν σαφή άνοδο και στις ανταλλαγές 
με την Κοινότητα (28% του ενδοκλαδικού με την Ε.Ε. έναντι 4% στις αρχές 
της ΙΟετίας) (Σ-Θ, Πίν. 5.1, 5.3 σ. 262) 

Γενικά όμως, η μελέτη έδειξε ότι το ενδοκλαδικό εμπόριο (αυτό δηλα
δή όπου ανταλλάσσονται προϊόντα που ανήκουν στον ίδιο ευρύ κλάδο αλλά 
έχουν διαφορετικές ποικιλίες ή ποιότητες) αποτελεί μικρό τμήμα του συνολι
κού εμπορίου των γεωργικών προϊόντων. Στον μεγαλύτερο όγκο του το εμπό
ριο μας έχει τον παραδοσιακό διακλαδικό χαρακτήρα της εισαγωγής προϊό
ντων που ελλείπουν και της εξαγωγής προϊόντων που πλεονάζουν, για την 
εξασφάλιση εσωτερικής ισορροπίας και ομαλού εφοδιασμού της εθνικής 
αγοράς. 

Ήδη όμως από την προσχώρηση στην Ε.Ε., η κατάσταση έχει αλλάξει 
και θα αλλάζει πολύ γρηγορότερα στο μέλλον. Οι διεθνείς ανταλλαγές δεν έ
χουν πια τον χαρακτήρα εφοδιασμού των αγορών σε αναγκαία είδη, αλλά 
κατάκτησης νέων αγορών για επέκταση της εθνικής παραγωγής και ανάπτυξη 
των σχετικών κλάδων. Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγές δεν προσδιορίζονται 
μόνο από το τι «χρειάζεται» η αγορά, αλλά και από το πόσο μπορούν να προω
θηθούν τα αντίστοιχα προϊόντα. Και αυτή η προώθηση μπορεί κάλλιστα να γί
νεται εις βάρος παραπλήσιων εγχώριων προϊόντων. Αυτό ισχύει πολύ περισ
σότερο για τα μεταποιημένα, όπου η ποικιλία μπορεί να είναι άπειρη (π.χ. 
προϊόντα ζύμης, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, τυροκομικά, παρασκευά
σματα διάφορα). Αντίστοιχα λοιπόν, πρέπει και οι εξαγωγές να αντιμετωπι
στούν ως ευκαιρίες για ανάπτυξη της δικής μας παραγωγής, σε ίση μοίρα με 
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την εσωτερική αγορά, και όχι ως ευκαιριακές διέξοδοι για τη διοχέτευση πε

ριστασιακών πλεονασμάτων. Μάλιστα και οι εσωτερικές αγορές θα πρέπει να 

είναι αντικείμενο συνεχούς υπεράσπισης, διότι θα διεκδικούνται συνεχώς από 

άλλους. Υπό τις νέες συνθήκες η στάση μας πρέπει να γίνει περισσότερο εξω

στρεφής, με προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας των πωλήσεων και με αντι

μετώπιση και της εσωτερικής αγοράς ως μιας από τις εναλλακτικές διεξό

δους, η οποία θα πρέπει συνεχώς να διεκδικείται, όπως και οι άλλες. Αυτό βέ

βαια μπορεί να έχει συνέπειες για το εσωτερικό επίπεδο τιμών, που θα ευθυ

γραμμισθεί περισσότερο με το ξένο. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει δυσμενής 

επίπτωση στο εσωτερικό επίπεδο τιμών, αν τα αγροτικά προϊόντα μας αναπτύ

ξουν συμφέρουσες εξαγωγικές αγορές (πρόσφατο παράδειγμα (2004) η μα

ζική προαγορά αμνοεριφίων για το Πάσχα από Ιταλούς εισαγωγείς και η σχε

τική άνοδος των εσωτερικών τιμών). 

Η αύξηση του ενδοκλαδικού εμπορίου που συνεπάγεται μια τέτοια εξέ

λιξη, όπου το ίδιο προϊόν (ή παραπλήσιες ποικιλίες του) θα εξάγεται και θα 

εισάγεται παράλληλα, σημαίνει ότι φαινομενικά ίδια προϊόντα από διαφορε

τικές προελεύσεις θα προσφέρονται ταυτόχρονα στις ίδιες αγορές, οπότε 

κάθε προέλευση ή εμπορικό σήμα θα πρέπει να αναδείξει για τον καταναλωτή 

τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στις νέες συνθήκες, μόνο η διαφορο

ποίηση με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μπορέσει να επιτρέψει σε 

ποικίλα προϊόντα με διαφορετικό κόστος και συνθήκες παραγωγής να στα

θούν στις αγορές. Και ας μη λησμονούμε ότι, όταν πρόκειται για τρόφιμα, το 

βασικότερο στοιχείο θετικής διαφοροποίησης, μετά την αυτονόητη υγιεινό-

τητα, είναι η γεύση, περισσότερο ακόμη από τη λαμπερή εμφάνιση. Ως προς 

αυτό όμως είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί ξανά ο σύγχρονος κατανα

λωτής. Ήδη η Κοινότητα ανακάλυψε και φέρνει στο προσκήνιο τον παλιό όρο 

«οργανοληπτικοί χαρακτήρες» (organoleptic characters) προκειμένου για αυτά 

τα χαρακτηριστικά. 

3.7. Συμβολή στην αυτοπρομήθεια/διατροφική αυτοδυναμία 

Η άλλη ουσιαστική συμβολή της γεωργίας είναι στην εξασφάλιση της 

αυτοδυναμίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της διατροφής. Η αυτοδυναμία 

(self-reliance) δεν ταυτίζεται με την αυτάρκεια (autarky), αντανακλά όμως τη 

δυνατότητα της εγχώριας παραγωγής να συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη 

των αναγκών της εσωτερικής αγοράς, όπως εκφράζεται με ένα ικανοποιητικό 

βαθμό αυτοπρομηθείας (λόγος της εσωτερικής παραγωγής προς την εσωτε-
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ρική χρησιμοποίηση). Όπως δείχνει ο συνοπτικός Πίνακας 5, η εσωτερική 

παραγωγή ακόμη και μετά την είσοδο στην ΕΟΚ (οπότε η αγορά άνοιξε στον 

ισχυρό ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό) είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της 

εσωτερικής χρησιμοποίησης (που καλύπτει και τη μεταποίηση) σε σημαντικό 

βαθμό, σε όλα τα κρίσιμα τρόφιμα10. Βλέπουμε ότι, παρά τις προσαρμογές 

και αναδιαρθρώσεις, η γεωργία μας εξακολουθεί με τον ολοκληρωμένο χα

ρακτήρα της να είναι σε θέση να καλύψει το μέγιστο μέρος των αναγκών της 

εσωτερικής αγοράς. Και αυτό, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τον «φυσικό» 

χαρακτήρα της, που της έχει επιτρέψει να αποφύγει τις μεγάλες κρίσεις που 

προσέβαλαν τις υπερεντατικές γεωργίες άλλων χωρών. 

Η συνεισφορά στη διατροφική αυτοδυναμία αναδύεται πάλι ως μία 

από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εθνικής γεωργίας. Οχι πλέον τόσο 

10. Η πτώση του βαθμού αυτοπρομηθείας στον μαλακό σίτο και το κριθάρι 
αντικατοπτρίζει τη μεγάλη στροφή προς το σκληρό σιτάρι που ενθαρρύνθηκε από την 
εσωτερική και την κοινοτική πολιτική τιμών, επειδή ήταν ένα χαρακτηριστικό ελληνικό 
προϊόν με καλύτερες προοπτικές διάθεσης στη μεταποίηση και τις εξαγωγές. Αυτό 
όμως δεν αποτελεί μη αναστρέψιμη αναδιάρθρωση. Αντίθετα, η πτώση στην παραγωγή 
και τον βαθμό αυτοπρομηθείας στο βόειο κρέας αντανακλά την περιορισμένη ανταγω
νιστικότητα της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας σε συνθήκες ανοικτής αγοράς. Η πτώση 
του βαθμού αυτοπρομηθείας στο χοίρειο και το κρέας πουλερικών συνδέεται με τους 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς που καθιστούν δύσκολη την επέκταση της χοιροτρο
φίας και σε ένα βαθμό της πτηνοτροφίας, ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη στροφή 
της κατανάλωσης προς αυτά τα προϊόντα. Περιορισμοί υπάρχουν και στις δυνατότητες 
επέκτασης της αιγοπροβατοτροφίας, που είναι μία εκτατική εκτροφή η οποία συναρτά
ται απόλυτα με την επιβαρυμένη κατάσταση των βοσκοτόπων αλλά και με τη διαθεσι
μότητα ανθρώπινου δυναμικού: γι' αυτό ακόμα και η ήπια άνοδος της κατανάλωσης 
εξυπηρετείται με αύξηση των εισαγωγών. Η χρήση του γάλακτος ως πλήρους είτε για 
τη νωπή κατανάλωση είτε για την παραγωγή γιαούρτης και φυσικών τυριών συντελεί 
ώστε να μην είναι επαρκής η παραγωγή βουτύρου, και μάλιστα αγελαδινού που προ
τιμά η αγορά για νωπή κατανάλωση. Στη ζάχαρη, η μεγάλη διακύμανση του βαθμού 
αυτοπρομηθείας συνδέεται με την αστάθεια της παραγωγής και απόδοσης των ζαχα
ρότευτλων που είναι μία καλλιέργεια οριακή για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες και η οποία υφίσταται συνεχή ανταγωνισμό από το βαμβάκι και τον αραβό
σιτο. Γι' αυτό και η αναγνωρισμένη ποσόστωση των 319 χιλ. τόνων λευκής ζάχαρης 
με δυσκολία επιτυγχάνεται. Στο Παράρτημα 2 δίνεται η πλήρης χρονολογική σειρά, για 
όλα τα προϊόντα (τρόφιμα) που το ισοζύγιο τους παρακολουθείται από την Κοινότητα, 
ώστε να φαίνεται καθαρά η πορεία των αναδιαρθρώσεων που ακολούθησαν την 
ένταξη (Πίνακες Π.2.3). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Ισοζύγιο χρήσης κυριότερων γεωργικών προϊόντων (τροφίμων). 
Συνοπτικός πίνακας1 

(χιλ. τόνοι) 

Έτη Χρησιμοποιήσιμη 
παραγωγή 

1 

Εισαγωγές 
(Από Ε.Ε.) 

2 

Εξαγωγές 
(Προς Ε.Ε.) 

3 

Εσωτερική 
χρησιμοποίηση 

5 

Βαθμός 
αυτοπρομηθείας 

% 

11 

Κατά κεφαλήν 
κατανάλωση, 

ΧΥΡ· 

12 

1. Σίτος μαλακός 

1980/81 

1981/82 

2001/02 

2002/03 

2004/05 

2.274 

2.120 

401 

381 

274 

14 (5) 

41 (11) 

940 (420) 

1.464 (256) 

871 (0) 

586 (43) 

334 (51) 

351 (221) 

1.548 

1.451 

1.016 

1.494 

147 

146,1 

39,5 

26,0 

80 

87,8 

79,5 

94,0 

2. Σίτος σκληρός 

1980/81 

1981/82 

1994/95 

1995/96 

2004/05 

657 

660 

1.581 

1.422 

1.500 

2 (2) 

5 (5) 

37 (35) 

138 (59) 

76 (15) 

288 (29) 

881 (577) 

425 (348) 

280 

305 

920 

925 

235,0 

215,7 

171,8 

147,4 

17,0 

17,5 

23,9 

32,0 

4. Αραβόσιτος 

1980/81 

1981/82 

2001/02 

2002/03 

2004/05 

1.233 

1.337 

1.900 

2.002 

2.210 

383 (10) 

395 (121) 

746 (718) 

625 (368) 

30 (29) 

19 (17) 

37 (12) 

84 (71) 

1.548 

1.870 

2.609 

2.544 

80 

71,5 

72,8 

79,0 

4,6 

2,4 

1,0 

5. Ρύζι επεξεργασμένο (ανεπεξέργαστο) 

1980/81 

1981/82 

2000/01 

2001/02 

2004/05 

57 (84) 2 

53 (78) 

63 (169) 

53 (147) 

... (201) 

0 (0) 

4 (3) 

5 (5) 

14 (14) 

14 

8 

12 (12) 

12 (12) 

49 

53 

57 

55 

117 

100 

110,5 

103,8 

4 

5 

5,4 

5,1 

8. Ζάχαρη λευκή 

1980/81 

1981/82 

2000/01 

2001/02 

174 

323 

368 

314 

72 (72) 

58 (58) 

145 (135) 

133 (90) 

34 (11) 

31 (13) 

70 (23) 

61 (19) 

234 

281 

377 

377 

74 

114,9 

97,6 

83,3 

24 

28,7 

35,5 

34,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συνέχεια) 

Έτη Χρησιμοποιήσιμη 
παραγωγή 

1 

Εισαγωγές 
(Από Ε. Ε.) 

2 

Εξαγωγές 
(Προς Ε.Ε.) 

3 

Εσωτερική 
χρησιμοποίηση 

5 

Βαθμός 
αυτοπρομηθείας 

% 

11 

Κατά κεφαλήν 
κατανάλωση, 

ΧΥΡ-

12 

9. Λαχανικά και πεπονοειδή 

1980/81 

1981/82 

1997/98 

1998/99 

2004/05 

3.755 

3.475 

4.009 

4.113 

4.027 

7 (5) 

9 (5) 

127 (74) 

121 (28) 

714 (293) 

820 (415) 

720 (90) 

390 (16) 

3.048 

2.664 

3.416 

3.840 

123,0 

130,4 

117,4 

107,0 

223,0 

193,9 

276,4 

310,4 

10. Φρούτα (εκτός εσπεριδοειδών) 

1980/81 

1981/82 

1997/98 

1998/99 

2003/04 

1.485 

2.118 

1.405 

1.644 

1.110 

25 (1) 

5 (2) 

141 (84) 

134 (16) 

575 (309) 

400 (332) 

433 (277) 

406 (76) 

935 

1.723 

1.113 

1.372 

159,0 

122,9 

126,2 

119,8 

59,0 

83,7 

86,9 

101,8 

1 1 . Εσπεριδοειδή 

1980/81 

1981/82 

2000/01 

2001/02 

2004/05 

887 

995 

1.122 

1.052 

942 

-
1 (1) 

61 (35) 

124 (3) 

299 (13) 

318 (56) 

123 (35) 

72 (2) 

588 

678 

1.104 

113,4 

146,8 

105,7 

95,3 

57 

52 

12. Οίνοι (χιλ. εκατόλιτρα) 

1980/81 

1981/82 

2002/03 

2003/04 

5.395 

5.470 

3.098 

3.084 

1 (1) 
4 (3) 

184 (181) 

181 (178) 

121 (88) 

325 (226) 

306 (257) 

339 (282) 

4.735 

5.243 

2.793 

3.281 

114,0 

104,9 

110,9 

116,0 

45,0 

41,0 

23,5 

27,0 

13. Ελαιούχοι σπόροι και καρποί 

1980/81 

1981/82 

2000/01 

2001/02 

1.413 

2.927 

693 

165 

466 (2) 

468 (0) 

0 

285 (152) 

225 (7) 

1.584 

3.137 

936 

89 

89,2 

93,3 

74,0 

9,6 

4,9 

2,5 

14. Φυτικά λίπη και έλαια 

1980/81 

1981/82 

2000/01 

2001/02 

437 

312 

601 

154 

0 

2 

101 (42) 

107 (2) 

42 

42 

219 (180) 

35 (0) 

333 

267 

483 

226 

121 

105 

104,3 

68,1 

31 

45,6 

20,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συνέχεια) 
(χιλ. τόνοι) 

Έτη Χρησιμοποιήσιμη 
παραγωγή 

1 

Εισαγωγές 
(Από Ε.Ε.) 

2 

Εξαγωγές 
(Προς Ε.Ε.) 

3 

Εσωτερική 
χρησιμοποίηση 

5 

Βαθμός 
αυτοπρομηθείας 

% 

11 

Κατά κεφαλήν 
κατανάλωση, 

ΧΥΡ· 

12 

16. Βόειο κρέας 
1980 

1981 

2003 

2004 

101 
94 

61,0 

61,0 

109 (36) 

100 (51) 

129,0 

123,0 

0,2 (0) 

0,2 (0) 

1,0 

1,0 

210 
162 

189,0 

182,0 

46,2 

57,0 

27,0 

27,9 

21,8 

17,0 

18,0 

17. Χοίρειο κρέας 
1980 
1981 

2003 

2004 

144 

154 

131,0 

136,0 

12 

31 (25) 

167,0 

161,0 

-
-

3,0 

6,0 

156 

183 

295,0 

292,0 

92,3 
84,2 

44,2 

46,5 

16,2 

18,8 

28,1 

18. Αιγοπρόβειο κρέας 

1980 
1981 

2003 
2004 

120 

119 

120,0 

120,0 

5 

10 (0) 

18,0 

14,0 

-
-

1,0 
1,0 

127 

128 

137 

133 

93 

80,2 

81,4 

13 
13 

13,0 

19. Κρέας πουλερικών 
1980 

1981 

2003 
2004 

120 

146 

169,0 

165,0 

-
1 Ο) 

89,0 

60,0 

3 

2 (0) 

7,0 
8,0 

116 

145 

251,0 

217,0 

103,4 

101,0 

67,3 
76,4 

12 

12 

23,9 

2 1 . Προϊόντα νωπού γάλακτος 
1980 

1981 

2001 

2002 

626 

691,0 

721,0 

6 (6) 

61,4 (61,4) 

58,8 (58,7) 

12,7 (11,7) 

9,7 (7,9) 

632 

739,7 

770,0 

99,1 

93,4 

93,6 

70,1 

71,5 
22. Tupi 

1980 

1981 

1995 

1996 

2002 

159 

170 

202 

192 

225 

12 (7) 

29 (26) 

58,9 (57,7) 

66,2 (65,8) 

2 ( 0 ) 

2 (0) 

16 (12,7) 

17,5 (13,5) 

171 

195 

245 
241 

93 
87 

82,5 
79,8 

18 
20 

23,4 

23,0 

25. Αυγά 

1980 

1981 

1995 

1996 

2002 

120 

126 

120 
119 

123 

0 (0) 
3 (1) 

4,5 (4,5) 
4,7 (4,7) 

0 
0 

1,8 (0,3) 
0,7 (0,3) 

119 

129 

122 

124 

101 

98 

97,8 
96,8 

96,0 

12 

12 

10,6 
10,7 

10,9 

1. Η πλήρης σειρά στο Παράρτημα 2, Πίνακες Π.2.3. 
2. Παραγωγή επεξεργασμένου και ανεπεξέργαστου ( ) ρυζιού 
Πηγή: Eurostat, όπως στο Παράρτημα 2, Πίνακες Π.2.3. 
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για την εξασφάλιση της «επισιτιστικής ασφάλειας», που είναι κυρίως ποσοτική 

έννοια, αλλά προπάντων για: 

α) Τη διατήρηση των επιλογών όσον αφορά τις ποιοτικές παραμέτρους 

(ιδίως μετά τις πιέσεις που αναπτύσσονται για την αποδοχή της κυκλοφορίας 

των γενετικά τροποιημένων). 

β) Την αποφυγή καταστροφών που συμβαίνουν κατά καιρούς, ιδίως 

επιδημιών, με τη διατήρηση αποκεντρωμένων, σχετικά αυτοδύναμων και «πα

ραδοσιακών» παραγωγικών συστημάτων. 

Σε αυτά κυρίως τα στοιχεία βρίσκεται, στη σύγχρονη εποχή και στις 

ανεπτυγμένες χώρες, η αξία της εθνικής γεωργίας που μπορεί να μην είναι 

ανταγωνιστική σε ένα πλήρως ανοικτό περιβάλλον, αλλά αξίζει να υποστη

ριχθεί από συλλογικούς πόρους ως παραγωγός δημόσιων αγαθών. 

3.8. Συμβολή στα οικογενειακά εισοδήματα11 

Πέραν από τη συμβολή στα μακροοικονομικά μεγέθη, η γεωργία συμ

βάλλει καθοριστικά στο οικογενειακό εισόδημα ενός μεγάλου τμήματος των 

νοικοκυριών. 

Το πόσο ακριβώς είναι αυτό το τμήμα εξαρτάται από την ερευνητική ερ

γασία που το προσδιορίζει και τον ορισμό του αγροτικού νοικοκυριού που υιο

θετείται. Σύμφωνα με τη σειρά Income of Agricultural Household Sector (2001) 

της Eurostat (στο εξής IAHS) ο αριθμός των νοικοκυριών που ο αρχηγός τους 

αντλεί το κύριο μέρος του εισοδήματος του από ανεξάρτητη δραστηριότητα στη 

γεωργία ανερχόταν το 1998 σε 340.525 νοικοκυριά ή 9,15% του συνόλου. 

Τα νοικοκυριά αυτά αντλούσαν το 58,3% του συνολικού ή το 60,48% 

του χρηματικού τους εισοδήματος (μετά την αφαίρεση του τεκμαρτού για ιδιο

κατοίκηση) από ανεξάρτητη εργασία στη γεωργία. Το συνολικό τους εισόδη

μα, από όλες τις πηγές, βρισκόταν στο 84,61% του μέσου ανά νοικοκυριό, το 

73,36% του μέσου ανά άτομο και το 75,22% του μέσου ανά ισοδύναμη μο

νάδα κατανάλωσης (Παχάκη, Πίν. 9.8β). Η σχέση είναι η κατώτερη από όλες 

τις άλλες κατηγορίες που εξετάζονται: «λοιπών αυτοαπασχολουμένων», «μισθω-

τών-ημερομισθίων» και «λοιπών νοικοκυριών» και χειροτερεύει διαχρονικά. 

Οι σχέσεις αυτές που προέρχονται από εθνικολογιστικά στοιχεία επι

βεβαιώνονται και από έρευνες που επεξεργάζονται στοιχεία οικογενειακών 

προϋπολογισμών: Σύμφωνα με την εργασία των Μητράκου, Σαρρή (2003) (στο 

11. Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται στην εργασία της Παχάκη (2004). 
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εξής Μ-Σ) που βασίζεται στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 1998/ 
1999, τα νοικοκυριά που ο αρχηγός τους «δήλωσε γεωργός, κτηνοτρόφος ή 
αλιεύς» αποτελούν το 8,3% του δείγματος, ενώ είναι περισσότερα (9,5%) εκεί
να που ο αρχηγός τους «απασχολείται στον αγροτικό τομέα» και λιγότερα (7,0%) 
αυτά που το «μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους προέρχεται από τη 
γεωργία». Ο πρώτος ορισμός, που οι ερευνητές θεωρούν ως πιο αντιπροσω
πευτικό, αντιστοιχεί σε 310 χιλ. νοικοκυριά (Μ-Σ, κεφ. 2.3.1). Σε αυτή την ομά
δα η γεωργία συνεισφέρει το 52,3% του συνολικού ή το 63,1% του χρηματι
κού εισοδήματος (αφού αφαιρεθούν τα τεκμαρτά για ιδιοκατοίκηση, ιδιοκατα-
νάλωση και άλλα, σύνολο 17,6% του εισοδήματος) (Μ-Σ, πίν. 7Α2). Το εισόδη
μα από τη γεωργία προέρχεται κατά 38,8% από την πώληση των γεωργικών 
προϊόντων (όπου ενσωματώνονται και οι συνδεόμενες με την αγορά ενισχύσεις), 
κατά 11,6% από άμεσες γεωργικές ενισχύσεις και κατά 1,9% από γεωργικές 
αποζημιώσεις. Σε σχέση με το σύνολο των νοικοκυριών, τα αγροτικά βρίσκο
νται στο 75,94% ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα και στο 72,78% ως προς 
την κατά κεφαλήν δαπάνη (Μ-Σ, πίν. 6Α1, 6Α2, 8Α1, 8Α2). Και οι δύο σχέσεις 
έχουν χειροτερέψει διαχρονικά. Η σχέση είναι δυσμενέστερη ως προς τη 
δαπάνη, διότι τα αγροτικά νοικοκυριά έχουν κατανάλωση μικρότερη από το 
εισόδημα τους, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στα μη αγροτικά. [Πράγ
μα που αποτελεί ένδειξη για ειλικρινέστερη δήλωση των εισοδημάτων στην 
Έρευνα ή για μικρότερη παραοικονομία (ίσως λόγω έλλειψης ευκαιριών) ή για 
περιορισμένη δυνατότητα δανεισμού για καταναλωτικούς σκοπούς.] 

Τα εισοδήματα από τη γεωργία έχουν μεγαλύτερο βάρος για τα αγρο
τικά νοικοκυριά (52,3% του συνολικού) απ' ό,τι τα αντίστοιχα κύρια εισοδήμα
τα των μη αγροτικών (33,2% από μισθούς-ημερομίσθια + 13,3% από αυτο-
απασχόληση), (βλ. Πίνακα 6, στήλες (2) και (3), σειρές 10-14). Αντίθετα, οι 
συντάξεις συμβάλλουν μόνο κατά 5,8%, ενώ αποτελούν τη δεύτερη σημαντι
κότερη πηγή για τα μη αγροτικά (22,4%). Και οι λοιπές κοινωνικές παροχές 
έχουν μικρότερη συμβολή στα αγροτικά απ' ό,τι στα μη αγροτικά (σειρά 15). 
Τα πιο πάνω δείχνουν ότι τα αγροτικά νοικοκυριά εξαρτώνται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από την τρέχουσα οικονομική τους δραστηριότητα και όχι από τις 
συντάξεις και τα επιδόματα. Η δε κοινωνική αλληλεγγύη γι' αυτά εκφράζεται 
κυρίως μέσω της γεωργικής πολιτικής. 

Περαιτέρω ανάλυση από τους ερευνητές έδειξε ότι το οικογενειακό 
εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών συναρτάται στενά με το κύριο γεωργικό 
εισόδημα: εκτός του ότι αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή του, έχει και τη με
γαλύτερη συσχέτιση με το συνολικό εισόδημα. Επιπλέον έχει και τη μικρότερη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και διάρθρωση του εισοδήματος 

των τριών κατηγοριών νοικοκυριών που αντλούν εισόδημα από τη γεωργία. 

Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 1998/1999 

Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά & 
διάρθρωση οικογενειακού εισοδήματος 

1. Νοικοκυριά ως % επί συνόλου 

2. Κατοικούν σε αγροτ ικές περιοχές 

(<2000 κατοίκων) 

3. Μέσο μ έ γ ε θ ο ς νοικοκυριού (άτομα) 

4. Μέση ηλικία αρχηγού (έτη) 

5. Μηνιαίο κατά κεφαλήν εισόδημα (δρχ.) 

6. Ποσοστό επί τ ο υ μέσου ε ισοδήματος 

7. Συνεισφορά κύριου γεωργικού 

ε ισοδήματος 

8. Γεωργικών ενισχύσεων, επιδοτήσεων 

9. Γεωργικών αποζημιώσεων 

10. Σύνολο εισοδήματος από γεωργία 

1 1 . Συντάξεις 

12. Τεκμαρτά εισοδήματα ( ιδιοκατοίκηση 

& λοιπά τεκμαρτά) 

13. Μισθοί - ημερομίσθια 

14. Αυτοαπασχόληση 

15. Λοιπά εισοδήματα 

(εκ των οποίων «μεταβιβάσεις») 

16. Σύνολο εισοδημάτων 

Σύνολο 
νοικοκυριών 

(1) 

100% 

2 1 % 

2,82 

54,27 

212.890 

100% 

3,5% 

1,1% 

0,2% 

4,8% 

2 1 , 3 % 

17,5% 

3 1 , 7 % 

12,7% 

12,0% 

(5,2%) 

1 0 0 % 

Αγροτικά 
νοικοκυριά 

(2) 

8,3% 

70% 

3,32 

53,83 

161.665 

75,94% 

38,8% 

11,6% 

1,9% 

52,3% 

5,8% 

17,3% 

9 , 1 % 

4,4% 

1 1 , 1 % 

(4,7%) 

1 0 0 % 

Μη 
αγροτικά 

νοικοκυριά 

(3) 

91,7% 

17% 

2,78 

54,31 

217.552 

102,19% 

1,1% 

0,4% 

0 , 1 % 

1,6% 

2 2 , 4 % 

17,6% 

3 3 , 2 % 

13,3% 

1 2 , 1 % 

(5,2%) 

1 0 0 % 

Μη αγροτικά 
νοικοκυριά 

με γεωργικό 
εισόδημα 

(4) 

8,4% 

5 4 % 

3,14 

57,82 

199.715 

9 3 , 8 1 % 

13,2% 

3,9% 

0,5% 

17,6% 

17,6% 

1 7 , 1 % 

2 3 , 6 % 

15,8% 

8,3% 

(3,6%) 

1 0 0 % 

Μη αγροτικά 
νοικοκυριά 

χωρίς 
γεωργικό 

εισόδημα, με 
ενισχύσεις & 
αποζημιώσεις 

(5) 

2,3% 

4 3 % 

2,92 

57,77 

186.472 

87,59% 

0,0% 

2,8% 

0,7% 

3,5% 

2 4 , 0 % 

2 1 , 0 % 

3 0 , 3 % 

11,3% 

9,9% 

(4,4%) 

1 0 0 % 

Πηγή: Μητράκος, Σαρρής (2003), κεφ. 2.3.1 και 2.7, πίν. 1Α, 6Α1, 6Α2, 6Α3, 7Α1, 7Α2, 7Α3, Π1Α, Π6Α2, 
Π7Α2 και σελ. 161(2), 163(1), 163(2). 
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ανισοκατανομή απ' όλες τις άλλες πηγές, γεγονός που συντελεί στη μικρότε
ρη εσωτερική ανισότητα που παρουσιάζουν τα αγροτικά νοικοκυριά σε σχέση 
με τα μη αγροτικά (Μ-Σ, κεφ. 2.4.2., πίν. Α2γ, 11 Β2γ). Οι άμεσες γεωργικές 
ενισχύσεις, που αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος 
(11,5%), έχουν και αυτές μεγάλη συσχέτιση με το συνολικό εισόδημα, η ανι
σοκατανομή τους όμως είναι πολύ μεγαλύτερη (Μ-Σ, πιν. 11Α2γ). 

Εξάλλου, η εξέταση του γεωργικού εισοδήματος από κλαδική και όχι 
μόνο οικογενειακή άποψη (Παχάκη, πίν. 9.2) έδειξε ότι το γεωργικό εισόδημα 
ανά «ετήσια μονάδα εργασίας» (annual work unit ή AWU) είναι σημαντικά 
κατώτερο από τη μέση αμοιβή της εξηρτημένης εργασίας, όπως προκύπτει 
από τους Οικονομικούς Λογαριασμούς της Γεωργίας και τους Εθνικούς Λογα
ριασμούς της Eurostat. Η σχέση ήταν 67,1% το 1997 και με πτωτική τάση. [Για 
το σύνολο της Κοινότητας, ο λόγος αυτός διαμορφώνεται κοντά στο 50%. Δη
λαδή ούτε εκεί η γεωργία μπορεί να παράγει συγκρίσιμα με τα αστικά ει
σοδήματα.] Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη ότι λίγα μόνο άτομα έχουν την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ετήσια μονάδα εργασίας, δηλαδή να έχουν 
πλήρη απασχόληση στον τομέα. Οι ενδείξεις είναι ότι κάθε «άτομο εργαζόμενο 
σε γεωργική εκμετάλλευση» πραγματοποιεί ετησίως 0,40 της μονάδας εργα
σίας, δηλαδή σε κάθε «ετήσια μονάδα εργασίας» αντιστοιχούν 2,5 άτομα. Άρα 
και το εισόδημα που αντιστοιχεί στην AWU μοιράζεται ανάλογα. 

Αλλά και από το σύστημα γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης 
(FADN) προκύπτει «καθαρή προστιθέμενη αξία ανά ετήσια μονάδα εργασίας», 
στις εκμεταλλεύσεις που παρακολουθούνται, πολύ μικρότερη από αυτήν που 
προκύπτει από τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς και μάλιστα μικρότερη 
από τη μισή (Παχάκη, πίν. 9.3). 

Το συμπέρασμα από τα πιο πάνω είναι ότι η γεωργία αποτελεί την κύ
ρια πηγή εισοδήματος για ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοικοκυριών (σχεδόν το 
10%), πηγή απασχόλησης έστω και μερικής για ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
ατόμων (1.596.000 το 1997) αλλά τα εισοδήματα που αποδίδει, περιλαμβανο
μένων των ενισχύσεων της ΚΑΠ, είναι πολύ μικρότερα από των άλλων μεγάλων 
τομέων της οικονομίας. Τα δε νοικοκυριά που εξαρτώνται από αυτήν, παρά τις 
εισοδηματικές ενισχύσεις, έχουν σημαντικά κατώτερο κατά κεφαλήν οικογενεια
κό εισόδημα από το μέσο (76%) και κατώτερο από όλων των λοιπών μεγάλων 
κατηγοριών. Επομένως, η ενίσχυση αυτής της κοινωνικής ομάδας από κοινωνι
κούς πόρους δεν αντιβαίνει στην προσπάθεια για κοινωνική συνοχή. 

Η σημασία της γεωργίας για τα εισοδήματα των νοικοκυριών φαίνεται 
καθαρότερα όταν εξετασθεί και πάλι στην περιφερειακή της διάσταση. Από 
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την ανάλυση που κάνουν οι Μητράκος, Σαρρής φαίνεται ότι, ενώ στο σύνολο 
της χώρας τα αγροτικά νοικοκυριά αποτελούν το 8,3%, σε 6 από τις 13 Περι
φέρειες αποτελούν άνω του 15%, μέχρι και 26,8% στην Πελοπόννησο [Πίνα
κας 7, στήλη (1)]. Η συμβολή των γεωργικών εισοδημάτων στο οικογενειακό 
εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 63,7% στην Κεντρική Μακεδονία και 34,9% στην 
Αττική [Πίνακας 7, στ. (2)]. Αν και σε εθνικό επίπεδο το εισόδημα των αγρο
τικών νοικοκυριών είναι σημαντικά χαμηλότερο από των μη αγροτικών (74,3%), 
σε πολλές Περιφέρειες είναι απολύτως συγκρίσιμο: σε 6 από τις Περιφέρειες 
τα αγροτικά νοικοκυριά έχουν εισόδημα που ανέρχεται στο 90-113% του ει
σοδήματος των μη αγροτικών, ενώ σε μία μόνο είναι οριακά κάτω του 70% 
[Πίνακας 7, στ. (3)]. Αυτή η προσέγγιση έχει επιτευχθεί βέβαια με τη στήριξη 
των γεωργικών εισοδημάτων μέσω της ΚΑΠ. 

Εκτός όμως από τα κυρίως αγροτικά νοικοκυριά που εξετάσαμε ως τώρα, 
υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία που δεν χαρακτηρίζονται ως αγροτικά, 
αλλά στα οποία η γεωργία προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα. Σύμφωνα με 
τη σειρά IAHS που τα αποκαλεί «οριακά αγροτικά νοικοκυριά» και διεξάγει πε
ριστασιακές έρευνες γι' αυτά, το 1994 αποτελούσαν το 35% του συνόλου των 
αγροτικών νοικοκυριών και διοχετευόταν σε αυτά το 20% του συνολικού γεωρ
γικού εισοδήματος (IAHS, 1999 fig. 2.5, ρ. 28). Αυτή η ομάδα ανερχόταν σε 
217.000 νοικοκυριά το 1994 έναντι 78.000 το 1982. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία των Μητράκου, Σαρρή (1998/99) η κατηγορία αυτή είναι πλέον εξίσου 
πολυάριθμη με τα κυρίως αγροτικά νοικοκυριά (314.000 νοικοκυριά), έχουν κατά 
κεφαλήν εισόδημα μικρότερο από το μέσο και τα γεωργικά εισοδήματα απο
τελούν γι' αυτά τη δεύτερη μεγάλη πηγή εισοδήματος μετά τα ημερομίσθια και 
σε ίση μοίρα με τις συντάξεις (17,6%). [Πίνακας 6, στήλη (4), σειρές 10 και 11]. 

Παρ' ότι δεν χαρακτηρίζονται ως αγροτικά, τα νοικοκυριά αυτά ζουν 
κατά 54% σε αγροτικές περιοχές (δηλαδή σε κοινότητες κάτω των 2.000 κα
τοίκων), η ηλικία του αρχηγού τους είναι μεγαλύτερη από τη μέση και έχουν 
μέγεθος επίσης μεγαλύτερο από το μέσο (Πίνακας 6, σειρές 1-4). 

Η σημασία για τις Περιφέρειες είναι και γι' αυτά πολύ μεγαλύτερη απ' 
ό,τι για το σύνολο: για 4 Περιφέρειες αποτελούν πλέον του 15% του συνόλου 
των νοικοκυριών, με ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη (24,60%) και την Πελοπόν
νησο (24,18%). Σε 5 Περιφέρειες τα γεωργικά εισοδήματα συνεισφέρουν 
κοντά ή άνω του 20% του συνολικού εισοδήματος αυτής της κατηγορίας των 
νοικοκυριών [Πίνακας 7, στ. (4) και (5)]. 

Οι Μητράκος, Σαρρής ανέλυσαν και μία τρίτη κατηγορία νοικοκυριών, 
που δεν είχαν γεωργικά εισοδήματα από την αγορά τη συγκεκριμένη χρονιά, 
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αλλά εισέπραξαν ενισχύσεις ή αποζημιώσεις λόγω καταστροφών. Αυτά ανέρ

χονται σε περίπου 85.300 νοικοκυριά (Μ-Σ, κεφ. 2.7), κατοικούν κατά 43% σε 

αγροτικές περιοχές και έχουν μέσο μέγεθος και ηλικία αρχηγού μεγαλύτερα 

από τα μέσα [Πίνακας 6, στ. (5)]. Η συμβολή των ενισχύσεων και αποζημιώ

σεων δεν είναι πολύ μεγάλη σε μέσο επίπεδο (3,5%), φαίνεται όμως ότι είναι 

σημαντική για ορισμένες Περιφέρειες [Πίνακας 7, στ. (7)]. Αποκτά δε ιδιαίτε

ρη σημασία όταν παρατηρήσουμε ότι πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος 

αυτών των νοικοκυριών προέρχεται από συντάξεις (πρόκειται δηλαδή για ηλι

κιωμένα νοικοκυριά) και από τεκμαρτά εισοδήματα (είναι δηλαδή μη χρη

ματικό) [Πίνακας 6, στ. (5)]. 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα από την ανάλυση των οικογενειακών εισο

δημάτων, παρατηρούμε ότι τα εισοδήματα που έχουν σχέση με τη γεωργία 

αποτελούν την κύρια ή τη δεύτερη πηγή εισοδήματος για ένα πολύ μεγάλο 

αριθμό νοικοκυριών, περίπου 625 χιλ., ενώ συνεισφέρουν συμπληρωματικό 

εισόδημα σε άλλα 85 χιλ. ηλικιωμένα νοικοκυριά. Αφορούν δηλαδή συνολικά 

το 19% των νοικοκυριών. 

Για 6 από τις 13 Περιφέρειες αφορούν άνω του 1/3 των νοικοκυριών 

με αποκορύφωμα την Πελοπόννησο και την Κρήτη που αναδεικνύονται έτσι 

ως οι πιο γεωργικές περιφέρειες. Όλες οι κατηγορίες αυτές έχουν οικογε

νειακό εισόδημα κατώτερο από το μέσο. Τα δε κυρίως αγροτικά νοικοκυριά 

βρίσκονται στο 76% του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος και με τάση δια

χρονικής χειροτέρευσης της σχέσης. Εντούτοις σε 6 Περιφέρειες, με τη στή

ριξη της ΚΑΠ, τα εισοδήματα των αγροτικών νοικοκυριών έχουν φθάσει να εί

ναι συγκρίσιμα με αυτά των τοπικών μη αγροτικών. 

Τα κυρίως αγροτικά νοικοκυριά εξαρτώνται από τα εισοδήματα της 

τρέχουσας οικονομικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι τα μη 

αγροτικά, διότι η συμμετοχή των συντάξεων και των άλλων μεταβιβαστικών 

πληρωμών είναι πολύ μικρότερη. 

Τα ίδια νοικοκυριά έχουν μικρότερη εσωτερική ανισοκατανομή από τη 

μέση και σε αυτό συμβάλλουν τα κύρια γεωργικά εισοδήματα, που είναι 

περισσότερο ισοκατανεμημένα από τα άλλα. 

Τα κύρια γεωργικά εισοδήματα όμως υποχωρούν όσο η στήριξη μέσω 

της αγοράς ελαττώνεται και μετατρέπεται σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύ

σεις. Αυτές αποτελούν πια το δεύτερο μεγάλο κονδύλι του χρηματικού εισο

δήματος των αγροτικών νοικοκυριών, είναι όμως ως τώρα συνδεδεμένες με 

την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. 
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3.9. Εξελίξεις και κατάσταση του τομέα 

Όπως είπαμε στο Κεφ. 3.1, η ελάττωση της ποσοστιαίας συμμετοχής 
της γεωργίας στα μακροοικονομικά μεγέθη είναι αναμενόμενη. Εντούτοις, 
στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και μία αρνητική πορεία όλων σχεδόν των 
απόλυτων μεγεθών σε πραγματικούς όρους, πράγμα που έχει επιταχύνει τη 
μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής. Ο Πίνακας 8 (Α και Β Μέρος) δίνει 
ακριβώς την πορεία των «εθνικολογιστικών» μεγεθών της γεωργίας σε τρέ
χουσες και αποπληθωρισμένες αξίες, όπως και της ποσοστιαίας συμμετοχής 
στα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη. Η τελευταία στήλη μάς δίνει τον μέσο ρυθμό 
ετήσιας μεταβολής των αποπληθωρισμένων αξιών, ενώ η τελευταία σειρά 
δίνει τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ με τον οποίο έχουν αναχθεί οι τρέχουσες 
αξίες σε πραγματικές με έτος βάσης το 1988. 

Προσεκτική παρατήρηση του Πίνακα 8 (Α Μέρος) μάς δείχνει ότι τη 
σχετικά πιό ευνοϊκή εξέλιξη είχε η τελική εγχώρια κατανάλωση (τμήμα 4) με 
ελαφρά θετικό μέσο ρυθμό μεταβολής, ενώ αντίθετα η ενδιάμεση ανάλωση 
(τμ. 3) είχε έντονα πτωτική πορεία. Αυτό δικαιολογεί και τη μεγάλη πτώση του 
μεριδίου της προσφοράς (παραγωγή + εισαγωγές) που κατευθύνεται προς 
τους άλλους κλάδους και γίνεται «ενδιάμεση ανάλωση», από 74% σε 63%, 
ενώ έχει μεγαλώσει αυτό που διοχετεύεται στην τελική κατανάλωση (από 23% 
σε 32%) και τις εξαγωγές (από 6% σε 7,5%). Το φαινόμενο ενδεχομένως αντα
νακλά τη μεγάλη συμμετοχή των νωπών στην τελική κατανάλωση, τα οποία 
λόγω φθαρτότητας είναι λιγότερο υποκαταστάσιμα από εισαγόμενα, ενώ λό
γω ποιοτικής και ποικιλιακής εξοικείωσης δημιουργούν στενότερους δεσμούς 
με τον καταναλωτή και είναι λιγότερο έκθετα στον ανταγωνισμό. Έτσι τείνουν 
να διατηρούν το επίπεδο των πραγματικών τιμών τους. Ενώ αντίθετα, για την 
ενδιάμεση ανάλωση υπάρχει ισχυρότερος ανταγωνισμός από εισαγόμενες 
πρώτες ύλες, ή ελαττωμένη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών απέ
ναντι στους μεταποιητές ή, τέλος, μικρότερη δυνατότητα απορρόφησης της 
πρώτης ύλης λόγω περιορισμένης δυνατότητας διάθεσης των μεταποιημένων 
προϊόντων. Οπότε οι τιμές συμπιέζονται και το μερίδιο της προσφοράς που 
κατευθύνεται προς τα εκεί ελαττώνεται. 

Αντίθετα με την εγχώρια παραγωγή, οι εισαγωγές αυξάνουν σε πραγ
ματική αξία και σε συμμετοχή στη συνολική προσφορά (από 6% σε 8,2%). [Στον 
πίνακα αυτόν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές αφορούν τα αυτούσια 
γεωργικά προϊόντα και όχι τα μεταποιημένα του αγροδιατροφικού τομέα. Γι' 
αυτό και η συμμετοχή τους στα αντίστοιχα εθνικά μεγέθη είναι τόσο μικρή.] 
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Εξετάζοντας τώρα τον Πίνακα 8 (Β Μέρος), βλέπουμε ότι όλα τα με

γέθη σχηματισμού του εισοδήματος έχουν αρνητική πορεία σε πραγματικούς 

όρους, και μόνο χάρις στη σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολου

μένων (τμήμα 5) κατορθώνει η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και το εισό

δημα των συντελεστών ανά απασχολούμενο (καθαρή προστιθέμενη αξία) να 

διατηρούνται ελαφρώς ανοδικά (τμ. 6 και 7). 

Στην εξέλιξη αυτή συντελεί η συνεχής πτώση της πραγματικής αξίας της 

παραγωγής, που ελάχιστα μετριάζεται από τη λίγο μεγαλύτερη πτώση της αξίας 

της ενδιάμεσης ανάλωσης (εισροών) (τμ. 2). Σημειωτέον ότι η αξία της παρα

γωγής εδώ υπολογίζεται σε «βασικές τιμές» (κόστος συντελεστών παραγωγής) 

που περιλαμβάνουν και τις καθαρές επιδοτήσεις (επιδοτήσεις μείον φόρους). 

Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αξιολογηθούν σε συνάρτηση και με ένα 

άλλο πίνακα, που δείχνει την πορεία άλλων κρίσιμων μεγεθών. Πράγματι ο Πί

νακας 9, (τμ. 1), δείχνει ότι η πραγματική παραγωγή σε δείκτη όγκου δεν έχει 

πέσει, αντίθετα έχει μακροχρονίως αυξητική πορεία. Όμως, οι (πραγματικές) 

τιμές που εισπράττει ο παραγωγός από την αγορά1 2 πέφτουν τόσο πολύ (τμ. 2), 

ώστε η συνολική αξία της παραγωγής (περιλαμβανομένων και των επιδοτήσεων) 

μειώνεται, όπως είδαμε στον προηγούμενο πίνακα. 

Η πτώση των τιμών παραγωγού είναι φαινόμενο το οποίο αφορά ολό

κληρη την Κοινότητα και αντανακλά τις εξελίξεις στη διεθνή και την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική, που η ελληνική πολιτική δεν μπορεί να αποτρέψει. Κατά 

καιρούς έχει αμυνθεί, με τη βοήθεια και των αναπροσαρμογών της πράσινης 

δραχμής που έδιναν αυξήσεις σε δραχμές όταν οι κοινοτικές θεσμικές τιμές 

ήταν στάσιμες (βλ. Ag. Sit, 1995, σ. 44, παρ. 154). Αλλά η γενική τάση δεν 

μπορεί να καταπολεμηθεί, ενώ η αναπροσαρμογή της πράσινης δραχμής δεν 

υπάρχει πλέον ως δυνατότητα. 

Αυτό που αποτελεί όμως ιδαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη στην Ελλάδα εί

ναι ότι η αξία της παραγωγής ανά μονάδα όγκου (τμ. 3) πέφτει πολύ περισ

σότερο από την πτώση των τιμών. Η πτώση της μοναδιαίας αξίας σε βαθμό 

μεγαλύτερο από την πτώση των τιμών μαρτυρεί μιά αλλαγή στη σύνθεση της 

παραγωγής προς φθηνότερα προϊόντα (χαμηλότερης αξίας ή ποιότητας, λιγό-

12. Οι «τιμές παραγωγού» περιλαμβάνουν τους φόρους (πλην ΦΠΑ) αλλά όχι 
τις επιδοτήσεις. Οι τιμές αγοράς πέφτουν τόσο πολύ διότι ελαττώνεται η «προστασία» 
και η «στήριξη» και αντικαθίστανται με αποσυνδεδεμένες επιδοτήσεις και εισοδημα
τικές ενισχύσεις, (βλ. Εθνικοί Λογαριασμοί 1995-2001, κεφ. IV «Αποτίμηση Συναλλα
γών», σ. 12, και Ag. Sit, 1995 κεφ. «Producer Prices», p. 44, 46 par. 154, 164). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (Α Μέρος) 

Γεωργία, θήρα, δασοκομία: Συμμετοχή στα εθνικολογιστικά μεγέθη, 

προσέγγιση «προσφοράς-χρήσεων1», εξέλιξη αποπληθωρισμένων αξιών 

Έτη 1990-2003 

1. Αξία παραγωγής κατά προϊόν. 

Βασικές τιμές2 

% επί συνόλου χώρας 

Αποπληθωρισμένη αξία 

2. Εισαγωγές 

% επί συνόλου εισαγωγών 

Αποπληθωρισμένη αξία 

3. Ενδιάμεση ανάλωση 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

4. Τελική εγχώρια κατανάλωση 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

5. Εξαγωγές 

% επί συνόλου εξαγωγών 

Αποπληθωρισμένη αξία 

6. Ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

7. Αποπληθωριστής ΑΕΠ, 
βάση 1988=1 

1990 

1.757.218 

8,16% 

1.272.424 

112.487 

3,22% 

81.453 

1.391.194 

14,51% 

1.007.382 

448.607 

3,76% 

324.842 

114.241 

6,67% 

82.723 

5.283 

0,18% 

3.825 

1,3810 

1991 

2.331.995 

8,94% 

1.409.827 

133.839 

3,21% 

80.913 

1.751.791 

15,23% 

1.059.060 

571.745 

3,93% 

345.653 

196.164 

9,63% 

118.593 

5.089 

0,14% 

3.077 

1,6541 

1992 

2.375.028 

8,04% 

1.250.541 

137.798 

2,92% 

72.556 

1.754.279 

13,57% 

918.955 

605.087 

3,53% 

318.601 

186.103 

7,71% 

97.990 

9.136 

0,23% 

4.810 

1,8992 

1993 

2.509.775 

7,68% 

1.154.557 

134.330 

2,64% 

61.795 

1.851.144 

13,51% 

851.571 

628.800 

3,21% 

289.263 

176.464 

7,19% 

81.178 

10.100 

0,24% 

4.646 

2,1738 

1994 

2.976.218 

8,05% 

1.231.267 

170.127 

3,14% 

70.382 

2.145.126 

13,89% 

887.442 

751.049 

3,39% 

310.710 

251.012 

9,06% 

103.844 

5.669 

0,13% 

2.345 

2,4172 

1995 

3.381.441 

7,94% 

1.274.044 

215.129 

3,20% 

81.055 

2.391.053 

13,17% 

900.890 

842.485 

3,50% 

317.428 

258.237 

5,38% 

97.297 

14.348 

0,28% 

5.406 

2,6541 

1 Η προσφορά εδώ (παραγωγή και εισαγωγές) δεν ισούται με τις χρήσεις (ενδιάμεση ανάλωση+τελική 
κατανάλωση+εξαγωγές+επενδύσεις), διότι ο πίνακας δεν δίνεται στην πλήρη μορφή του (εμπορικά 
περιθώρια, καθαροί φόροι, μεταβολή αποθεμάτων). 

2 Περιλαμβάνουν τις επιδοτήσεις αλλά όχι τους φόρους, αντιστοιχούν δηλαδή στο «κόστος συντελε
στών παραγωγής» με την παλαιά ορολογία των Εθνικών Λογαριασμών. 

* Προσωρινά στοιχεία. 

Πηγές: Βλέπε Πίνακα 8 (Β Μέρος). 
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(Σε εκατ. δρχ. Τρέχουσες & αποπληθωρισμένες αξίες, βάση 1988) 

1996 

3.401.645 

7,34% 

1.193.560 

256.665 

3,36% 

90.058 

2.586.447 

13,12% 

907.525 

907.809 

3,44% 

318.529 

275.814 

5,26% 

96.777 

8.993 

0,15% 

3.155 

2,8500 

1997 

3.518.152 

7,00% 

1.155.500 

275.388 

3,07% 

90.448 

2.530.603 

12,08% 

831.150 

1.015.126 

3,51% 

333.408 

270.214 

4,14% 

88.749 

8.901 

0,14% 

2.923 

3,0447 

1998 

3.596.195 

6,62% 

1.123.249 

290.234 

2,86% 

90.653 

2.506.040 

11,17% 

782.746 

1.067.159 

3,40% 

333.321 

258.806 

3,62% 

80.836 

13.099 

0,17% 

4.091 

3,2016 

1999 

3.601.728 

6,29% 

1.092.227 

272.259 

2,29% 

82.563 

2.508.261 

10,56% 

760.632 

1.108.119 

3,36% 

336.038 

296.453 

3,44% 

89.900 

11.586 

0,145% 

3.513 

3,2976 

2000* 

3.649.773 

6,75% 

1.070.377 

295.771 

1,98% 

86.741 

2.544.040 

9,28% 

746.097 

1.161.958 

3,24% 

340.770 

297.134 

2,80% 

87.141 

14.312 

0,146% 

4.197 

3,4098 

2001* 

3.687.937 

5,48% 

1.045.008 

307.697 

2,13% 

87.189 

2.540.291 

8,98% 

719.813 

1.168.773 

3,08% 

331.182 

338.365 

3,18% 

95.879 

10.222 

0,096 

2.896 

3,5291 

2002* 

3.863.083 

5,38% 

1.052.525 

319.964 

2,26% 

87.177 

2.641.153 

8,88% 

719.601 

1.330.288 

3,27% 

362.447 

312.127 

3,11% 

85.041 

11.586 

0,101% 

3.157 

3,6703 

2003* 

3.969.056 

5,16% 

1.044.846 

354.039 

2,36% 

93.200 

2.708.963 

8,70% 

713.129 

1.376.289 

3,17% 

362.305 

325.416 

3,14% 

85.665 

10.904 

0,081% 

2.870 

3,7987 

Μέσος 
ρυθμός 

μεταβολής 
1990-2003 

-1,504% 

+ 1,042% 

-2,622% 

+0,843% 

+0,269% 

-2,185% 

+8,094% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (Β Μέρος) 
Γεωργία, δασοκομία: Συμμετοχή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

και τα συστατικά της. Εξέλιξη αποπληθωρισμένων αξιών, 
απασχόλησης, εισοδήματος. Έτη 1990-2003 

1. Αξία παραγωγής κατά κλάδο. 
Βασικές τιμές 

% επί συνόλου χώρας 

Αποπληθωρισμένη αξία 

2. Ενδιάμεση ανάλωση (εισροές) 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

3. Ακαθ. Προστ. Αξία 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

4. Καθ. Προστ. Αξία1 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

5. Απασχολούμενοι 

% επί συνόλου 

6. Ακαθ. Προστ. Αξία 
ανά απασχολούμενο, δρχ. 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

7. Εισόδημα συντελεστών1 

ανά απασχολούμενο (4:5) 

% επί συνόλου 

Αποπληθωρισμένη αξία 

8. Αποπληθωριστής ΑΕΠ, 
βάση 1988=1 

1990 

1.787.500 

8,31% 

1.294.352 

570.492 

5,95% 

413.050 

1.217.018 

10,20% 

881.302 

886.376 

23,67% 

1.373.094 

43,10% 

994.275 

1,3810 

1991 

2.363.877 

9,06% 

1.429.102 

721.393 

6,27% 

436.124 

1.642.484 

11,26% 

982.098 

787.346 

21,40% 

2.086.102 

52,63% 

1.261.170 

1,6541 

1992 

2.409.630 

8,15% 

1.268.761 

773.953 

6,02% 

407.515 

1.635.469 

9,80% 

861.136 

822.677 

22,04% 

1.989.984 

44,46% 

1.047.801 

1,8992 

1993 

2.549.553 

7,80% 

1.172.855 

833.952 

6,09% 

383.638 

1.715.621 

9,04% 

789.223 

776.123 

20,62% 

2.210.501 

43,82% 

1.016.883 

2,1738 

1994 

3.023.342 

8,17% 

1.250.762 

938.336 

6,08% 

388.191 

2.085.006 

9,68 

862.571 

778.684 

20,31% 

2.677.602 

49,64% 

1.107.729 

2,4172 

1995 

3.472.514 

8,15% 

1.308.358 

1.075.514 

6,17% 

405.227 

2.397.000 

9,52% 

903.131 

2.257,143 

9,98% 

850.436 

719.749 

18,84% 

3.330.328 

50,55% 

1.254.786 

3.136.014 

53,00% 

1.181.573 

2,6541 

1. Καθαρή προστιθέμενη αξία ή «εισόδημα των συντελεστών» = Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα + 
αμοιβές απασχολουμένων. 

* Προσωρινά στοιχεία. 
Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων από: 
1) ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1988-1997, κεφ. «Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη κατά κλά

δο και προϊόν», μέχρι το 1994. 
2) ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος 1995-2000, Πίν. 14, έτος 1996. 
3) ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, τεύχος 1995-2001 για 1995-1998, τεύχος 1995-2003 για 

1999-2003, Πίν. 2, κωδ. B.1g, Πίν. 13, 14, 15.1, 16.1. 
4) ΥΠΕΘΟ, Γ.Δ. Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νοη Μακροοικονομικής ανάλυσης, Η Ελληνική Οικονομία 1960-1997, 

Μακροχρόνιες μακροοικονομικές σειρές, Πίν. 11α, αποπληθωριστής ΑΕΠ (Αθήνα, 1998, οριστική έκδοση). 
5) ΥΠΕΘΟ, Γ.Δ. Οικονομικής Πολιτικής, Βασικά εθνικολογιστικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας 1960-

1999, με το σύστημα ΕΣΟΛ-95, Πίν. 3, αποπληθωριστής ΑΕΠ. 

150 



(Σε εκατ. δρχ. Τρέχουσες & αποπληθωρισμένες αξίες, βάση 1988) 

1996 

3.503.032 

7,56% 

1.229.134 

1.114.524 

5,90% 

391.061 

2.388.508 

8,69% 

838.073 

2.269.444 

9,21% 

796.296 

708.318 

18,62% 

3.372.084 

46,68% 

1.183.187 

3.203.990 

49,48% 

1.124.207 

2,8500 

1997 

3.636.135 

7,23% 

1.194.251 

1.158.882 

5,78% 

380.623 

2.477.253 

8,20% 

813.628 

2.335.041 

8,60% 

677.413 

684.966 

18,10% 

3.616.607 

45,28% 

1.187.837 

3.408.988 

47,55% 

1.119.647 

3,0447 

1998 

3.714.504 

6,84% 

1.160.202 

1.116.888 

5,24% 

384.853 

2.597.616 

7,88% 

811.349 

2.451.748 

8,29% 

765.788 

685.141 

17,39% 

3.791.360 

45,32% 

1.184.208 

3.578.458 

47,69% 

1.117.709 

3,2016 

1999 

3.735.642 

6,52% 

1.132.837 

1.165.706 

5,16% 

353.501 

2.569.937 

7,41% 

779.335 

2.461.237 

7,92% 

746.372 

687.750 

17,45% 

3.736.731 

42,45% 

1.133.167 

3.578.680 

45,39% 

1.085.238 

3,2976 

2000* 

3.786.073 

5,96% 

1.110.351 

1.242.715 

4,77% 

364.454 

2.543.358 

6,79% 

745.897 

2.439.429 

7,27% 

715.417 

658.678 

16,74% 

3.861.307 

40,58% 

1.132.415 

3.703.523 

43,42% 

1.086.141 

3,4098 

2001* 

3.823.215 

5,68% 

1.083.340 

1.223.293 

4,58% 

346.630 

2.599.923 

6,40% 

736.710 

2.492.245 

6,82% 

706.198 

632.7,46 

16,14% 

4.108.952 

39,65% 

1.164.306 

3.938.776 

42,24% 

1.116.085 

3,5291 

2002* 

3.993.590 

5,56% 

1.088.083 

1.206.255 

4,27% 

328.653 

2.787.676 

6,41% 

759.523 

2.672.162 

6,82% 

728.050 

607.708 

15,48% 

4.587.196 

41,38% 

1.249.815 

4.397.115 

44,03% 

1.198.026 

3,6703 

2003* 

4.115.919 

5,34% 

1.083.507 

1.227.041 

4,16% 

323.016 

2.888.879 

6,08% 

760.491 

2.779.498 

6,49% 

731.697 

589.904 

14,83% 

4.897.202 

41,01% 

1.289.178 

4.711.780 

43,73% 

1.240.366 

3,7987 

Μέσος 
ρυθμός 

μεταβολής 
1990-2003 

-1,358% 

-1,874% 

-1,128% 

-1,862% 

-3,084% 

+2,018% 

+0,608% 

+8,094% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Δείκτες εξέλιξης σημαντικών γεωργικών μεγεθών 
(όγκου παραγωγής, τιμών, ενδιάμεσης ανάλωσης, εργασίας, εισοδήματος) 

1. Παραγωγή 
(δείκτης όγκου) 

2. Πραγματικές τιμές 
παραγωγού 
(αποπληθωρισμένος 
δείκτης) 

3. Αξία παραγωγής 
ανά μονάδα όγκου 
(αποπληθωρισμένος 
δείκτης) 

4. Ενδιάμεση ανάλωση 
(δείκτης όγκου) 

5. Μοναδιαία αξία 
ενδιάμεσης 
ανάλωσης 
(αποπληθωρισμένος 
δείκτης) 

6. Γεωργικοί όροι 
εμπορίου 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

1990 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1991 

113,6 

106,3 

100,0 

102,1 

100,6 

97,2 

102,8 

94,9 

100,8 

99,6 

98,0 

94,5 

96,7 

99,7 

101,7 

99,5 

101,9 

100,6 

95,4 

97,2 

97,6 

99,9 

99,3 

102,3 

98,0 

98,9 

1992 

112,5 

103,4 

108,1 

100,1 

104,0 

90,5 

89,4 

89,8 

83,5 

92,1 

90,2 

90,5 

89,8 

81,2 

92,2 

100,5 

95,5 

100,3 

100,4 

102,4 

101,5 

93,8 

91,0 

90,1 

97,0 

90,0 

94,2 

98,3 

90,9 

94,7 

1993 

109,6 

100,8 

105,8 

95,6 

104,7 

84,3 

84,6 

87,8 

84,1 

83,4 

84,4 

82,4 

87,2 

82,7 

84,1 

105,8 

97,8 

97,3 

100,3 

101,8 

94,2 

91,3 

94,1 

87,5 

94,0 

89,0 

92,4 

92,3 

95,2 

89,2 

1994 

115,8 

102,3 

105,6 

97,0 

106,4 

87,5 

84,8 

87,5 

88,8 

84,2 

83,0 

82,8 

86,1 

88,6 

85,6 

104,9 

100,5 

95,1 

104,9 

100,9 

88,4 

91,2 

92,3 

85,8 

92,5 

91,8 

95,9 

92,9 

104,4 

92,2 
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1995 

120,4 

101,3 

105,9 

93,9 

101,1 

87,7 

85,2 

90,9 

94,1 

84,9 

74,5 

82,3 

87,6 

89,8 

82,9 

110,8 

100,9 

95,0 

107,3 

102,3 

86,1 

88,3 

94,3 

83,7 

90,6 

83,7 

95,4 

92,5 

108,2 

91,3 

1996 

114,9 

104,7 

107,6 

107,8 

104,7 

86,8 

84,3 

91,2 

93,0 

86,2 

71,2 

80,5 

84,7 

88,2 

83,4 

109,8 

101,4 

94,5 

111,1 

102,4 

86,5 

89,7 

94,0 

83,7 

93,0 

83,1 

92,2 

90,4 

106,2 

89,5 

1997 

116,8 

104,4 

106,7 

106,4 

99,0 

84,2 

82,0 

90,0 

88,4 

89,9 

68,6 

78,5 

81,8 

87,3 

85,3 

109,5 

101,2 

93,3 

111,8 

91,1 

83,3 

89,1 

91,4 

84,3 

92,8 

83,1 

90,6 

89,2 

104,3 

91,7 

19981 

121,01 

109,8 

108,0 

135,12 

102,4 

79,9 

78,0 

85,4 

84,5 

83,8 

65,31 

72,8 

81,3 

81,02 

79,5 

108,91 

103,5 

91,9 

114,1 

103,6 

77,21 

82,8 

86,6 

82,4 

89,1 

81,81 

93,5 

88,7 

89,1 

1999 

124,1 

113,3 

112,4 

119,9 

106,8 

78,6 

73,6 

80,1 

80,0 

77,4 

64,9 

76,8 

82,4 

95,2 

78,1 

105,8 

103,7 

91,4 

111,8 

106,0 

76,7 

81,8 

86,4 

89,6 

87,2 

79,3 

88,3 

89,5 

86,7 

84,7 

2000 

123,3 

111,0 

109,4 

133,7 

107,5 

79,5 

74,6 

79,9 

80,8 

81,5 

65,9 

77,7 

80,2 

99,0 

79,2 

106,8 

103,3 

90,4 

118,7 

106,2 

80,3 

82,8 

87,8 

87,5 

87,1 

77,6 

88,4 

88,0 

80,2 

85,3 

20011 

119,4 

108,0 

97,8 

135,4 

103,7 

81,5 

76,3 

82,0 

82,3 

82,0 

66,8 

79,6 

81,6 

99,5 

80,6 

101,4 

101,9 

70,7 

117,8 

104,2 

78,2 

82,3 

90,0 

86,5 

88,1 

80,8 

90,8 

76,7 

81,6 

85,8 

2002 

117,3 

107,0 

86,3 

138,2 

102,1 

83,9 

73,1 

82,6 

78,1 

78,9 

65,6 

75,6 

80,5 

92,8 

76,8 

104,7 

99,0 

57,5 

117,9 

102,2 

76,3 

81,4 

87,4 

84,8 

86,1 

81,2 

86,8 

68,8 

77,6 

83,7 

2003 

108,4 

101,2 

74,5 

132,9 

102,4 

68,5 

77,9 

82,6 

99,6 

74,8 

101,1 

95,1 

44,6 

119,1 

99,7 

78,5 

81,6 

87,4 

82,5 

85,2 

82,6 

89,2 

62,2 

85,6 

82,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (συνέχεια) 

7. Πραγματικές τιμές 
ενδιάμεσης 
ανάλωσης 

8. Παραγωγικότητα 
ενδιάμεσης 
ανάλωσης 

9. Αγροτική εργασία 
σε AWU (δείκτης) 

10. Καθαρό εισόδημα 
των συντελεστών 
ανά AWU 
(αποπληθωρισμένος 
δείκτης) 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

1990 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1991 

101,7 

97,4 

95,9 

96,1 

96,9 

92,1 

99,8 

98,4 

94,0 

101,2 

113,6 

100,7 

102,3 

101,6 

97,7 

1992 

99,2 

95,0 

92,8 

92,0 

95,2 

93,4 

95,0 

95,3 

91,4 

102,9 

95,8 

98,5 

100,0 

86,7 

87,8 

1993 

96,5 

93,4 

95,6 

91,1 

90,9 

94,9 

90,2 

87,2 

87,6 

102,7 

87,9 

98,8 

100,8 

101,3 

73,1 

1994 

97,4 

91,3 

93,1 

89,5 

97,5 

90,5 

87,0 

83,1 

86,6 

99,6 

99,1 

108,4 

103,9 

118,6 

88,2 

1 Από το 1998 οι αναθεωρημένοι δείκτες με βάση το 1995 (Πηγή 1) έχουν μετατραπεί σε δείκτες με 
βάση το 1990. Οι αναθεωρημένοι δείκτες περιέχουν και την επιτόπια μεταποίηση και τον αγρο-
τουρισμό που ασκείται στη γεωργική εκμετάλλευση. Από το 2001 οι δείκτες με βάση το 2000 έχουν 
αναχθεί επίσης σε δείκτες με βάση το 1990 για να φανεί η μακροχρόνια πορεία. Οι δείκτες εισοδή
ματος 1994-2003 με βάση το 2000 έχουν αναχθεί σε βάση 1990, με βάση τη σχέση των δύο σειρών 
δεικτών το 1994 (Ag. Sit. 2004, Ag. Sit. 1999, t. 3.1.12) 

2 Υπάρχει σύγχυση και ασυνέχεια στους αναθεωρημένους δείκτες της Ισπανίας. 

Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων από: 
1) Ε.Ο, The 2004, 2003 agricultural years (Ag. Sit.) και παλαιότερα, tables 3.1.6 (1) (2), 3.1.7 (2), 

3.1.8 (2), 3.1.9 (1) (2), 3.1.12, 3.1.13. Διαθέσιμο στο http://europa.eu.int/comm/agruculture/agrista/ 
2004/table_en/index.htm. Μέχρι το 2000 σε έντυπη μορφή (The Agricultural Situation in the EU). 

2) E.C., The Agricultural Situation in the EU (Ag. Sit.) 2002, 2001 reports/tables, pp. 17, 18, και 23, 
24. 1999 report, t. 3.1.12. Σε έντυπη μορφή πλέον μόνο οι Εκθέσεις. Το στατιστικό παράρτημα 
σε ηλεκτρονική μορφή ως ανωτέρω. 

3) Ε.Ο, Eurostat, Agriculture - Statistical yearbook. Data 1991-2000, t. 5.9, p. 147 (second part). 
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1995 

94,2 

90,8 

97,9 

88,4 

88,7 

100 

100 

100 

100 

100 

86,4 

84,1 

80,0 

85,7 

98,3 

103,4 

111,8 

114,0 

118,1 

90,6 

1996 

94,0 

92,7 

103,9 

89,2 

92,5 

83,7 

81,8 

76,3 

85,9 

101,7 

98,5 

106,0 

120,5 

132,5 

86,9 

1997 

91,2 

91,7 

103,5 

89,7 

91,0 

96,4 

104,2 

117,8 

96,2 

81,1 

79,8 

74,1 

86,8 

101,9 

98,9 

105,7 

123,5 

133,6 

93,8 

19981 

88,0 

86,5 

92,0 

87,2 

86,4 

102,1 

105,3 

128,9 

100,0 

80,3 

78,3 

70,9 

90,2 

99,9 

98,4 

106,1 

123,4 

128,1 

84,2 

1999 

87,7 

83,6 

83,8 

84,0 

83,7 

107,9 

106,8 

110,4 

126,5 

101,9 

79,5 

75,4 

66,8 

86,5 

99,2 

98,6 

109,4 

133,2 

120,1 

78,2 

2000 

90,5 

86,3 

85,8 

85,7 

87,5 

106,2 

107,1 

108,6 

128,8 

102,6 

77,3 

73,0 

65,4 

82,3 

97,9 

100,2 

111,1 

128,4 

131,9 

79,1 

20011 

89,2 

87,4 

88,3 

85,1 

89,7 

108,3 

105,7 

124,2 

131,6 

101,0 

75,2 

71,8 

65,5 

82,0 

94,2 

103,8 

113,4 

128,9 

142,9 

80,4 

2002 

87,8 

85,5 

86,4 

82,8 

87,1 

103,0 

107,7 

134,8 

134,1 

101,4 

73,2 

69,7 

64,3 

78,0 

93,1 

103,4 

110,8 

123,5 

139,2 

70,6 

2003 

98,7 

106,0 

150,1 

127,6 

104,1 

71,3 

67,8 

62,2 

74,4 

90,9 

105,3 

109,6 

124,7 

156,2 

73,9 
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τερο απαιτητικά σε καλλιεργητικές φροντίδες;). Σε καμία από τις ανταγωνί

στριες χώρες, ούτε στο σύνολο της Κοινότητας, η πτώση δεν είναι τόσο με

γάλη. Σε μερικές μάλιστα είναι σημαντικά μικρότερη από την πτώση των τι

μών, υποδηλώνοντας βελτίωση στη σύνθεση (π.χ. Ισπανία). 

Η μείωση της μοναδιαίας αξίας αντανακλά ενδεχομένως τη μεγάλη 

μείωση του αριθμού των απασχολουμένων και των ετήσιων μονάδων εργασίας 

(AWU) (τμήμα 9), δηλαδή τη μείωση της ανθρώπινης προσπάθειας και φρο

ντίδας, όπως και τη μείωση της μοναδιαίας αξίας των εισροών. Διότι πράγμα

τι, αν και η ενδιάμεση ανάλωση δεν έχει μειωθεί σε δείκτη όγκου (τμ. 4) 

εμφανίζει και αυτή πτώση της μοναδιαίας αξίας της (τμ. 5). Η αναδιάρθρωση 

προς φθηνότερες εισροές και φθηνότερα προϊόντα είναι η αντίδραση στη 

χειροτέρευση των «γεωργικών όρων εμπορίου» (τμ. 6). Δηλαδή στην πτώση 

των τιμών των προϊόντων σε μεγαλύτερο βαθμό από την πτώση των τιμών των 

εισροών (τμ. 2, τμ. 7), την στιγμή που και η παραγωγικότητα των εισροών 

αυξάνει πλέον πολύ αργά (τμ. 8)1 3. 

Πράγματι, στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη μια ευελιξία ως 

προς την επιλογή εκτατικότερων καλλιεργειών και καλλιεργειών «χαμηλών 

εισροών», όπως λέγεται. Ενώ η ως επί το πλείστον ιδιόκτητη γη, οι χαμηλές 

επενδύσεις (που αντιστοιχούν σε χαμηλό δανειακό κεφάλαιο και αποσβέσεις) 

και η άμισθη οικογενειακή εργασία συμβάλλουν στο χαμηλό ποσοστό «εμφα

νών δαπανών», δηλαδή για εισροές και μη ιδιόκτητους συντελεστές (Πίνακας 

10, τμ. 1). Αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή αξία των μεσογειακών προϊό

ντων που δίνουν (μαζί με τις επιδοτήσεις) υψηλή ακαθάριστη προστιθέμενη 

αξία ανά μονάδα χρησιμοποιούμενης γης (Πίνακας 10, τμ. 2), παρέχει κάποια 

περιθώρια αντοχής και προσαρμογών στην ελληνική γεωργία. Και δίνει 

επίσης, παρά το πολύ μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων (Πίνακας 10, τμ. 3), ένα 

εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας (NVA/AWU) που φθάνει στο 70% του 

μέσου κοινοτικού (Πίνακας 10, τμ. 4). 

Όμως αυτή η εκτατικοποίηση που παρατηρείται κατά μέσο όρο αντι

στοιχεί σε περιθωριοποίηση πολλών κατηγοριών εκμεταλλεύσεων (διότι άλλες 

βέβαια εντατικοποιούνται, όπως μαρτυρεί και η ποσοστιαία αύξηση των δαπα

νών στην αξία της παραγωγής - Πίνακας 10, τμ. 1). Οταν η περιθωριοποίηση 

συνδέεται και με μείωση της ανθρώπινης φροντίδας και ενδιαφέροντος μπο-

13. Αυτές είναι τάσεις που εμφανίζονται στο σύνολο της Κοινότητας, όχι μόνο 

στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όμως τείνουν να είναι δυσμενέστερες, αν και συγκρίσιμες 

με μερικές παρόμοιες χώρες. 
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ρεί να καταλήγει σε χειροτέρευση της σύνθεσης και της ποιότητας της παρα

γωγής και περαιτέρω μείωση της μοναδιαίας και της συνολικής αξίας. Όλα 

αυτά συνιστούν ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί στη συρρίκνωση της γεωργίας 

ως κλάδου που στηρίζει την οικονομική ζωή της περιφέρειας και μάλιστα των 

αγροτικών περιοχών. 

Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που και οι υπόλοιποι κλάδοι συμπιέζονται 

και η ανεργία των νέων αυξάνει, ενώ υπάρχει τάση αύξησης και των αφανών έως 

ύποπτων δραστηριοτήτων [υψηλό ποσοστό ατόμων που δεν δηλώνουν κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας ως προς την απασχόληση τους (Πίνακας 2)]. 

3.10. Αναδιαρθρώσεις της περασμένης δεκαετίας (1990) 

Η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών και δεικτών που εξετάσαμε 

προηγουμένως είναι η συνισταμένη πολλών αναδιαρθρώσεων που συνέβησαν 

εντός του τομέα. Οι αναδιαρθρώσεις φαίνονται σαφέστερα αν εξετασθούν σε 

μακροχρονιότερο διάστημα. Η τελευταία εργασία της ΕΣΥΕ (2004) /Αποτελέ

σματα απογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας 1999 (στο εξής ΑΑ) δίνει ακριβώς 

αυτή την προοπτική, με το να συγκρίνει τα στοιχεία του 1999 με εκείνα του 

1991. Από τη σύγκριση φαίνονται και οι δύο τάσεις στις οποίες αναφερθήκα

με: της περιθωριοποίησης και σταδιακής αποχώρησης συντελεστών από τη 

γεωργία, και της εντατικοποίησης ορισμένων τμημάτων αυτής. Υπάρχουν επί

σης ενδείξεις για την ανάπτυξη κάποιων στρατηγικών επιβίωσης ενώπιον των 

συνθηκών που γίνονται διαρκώς δυσμενέστερες. 

Ενδείξεις περιθωριοποίησης αποτελούν: 

• Η μείωση της συνολικής και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης 

και η σημαντική αύξηση (+58,4%) των γεωργικών εκτάσεων που δεν 

καλλιεργούνται. Αυτές έφτασαν πλέον στο 6,1 % του συνόλου, πέραν 

της κανονικής αγρανάπαυσης (ΑΑ κεφ.1/πίν 1.1). 

• Η μείωση του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων (-5,2%) και η 

συρρίκνωση όλων των καλλιεργειών, πλην του βαμβακιού και της ελιάς 

(και ελαχίστων άλλων μικρότερης σημασίας), τόσο σε αριθμό εκμεταλ

λεύσεων (-4,9%) όσο και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (-2,6%). 

• Η μείωση του οικογενειακού εργατικού δυναμικού τόσο σε άτομα (-8,5%) 

όσο και σε ημέρες απασχόλησης (-19,9%) και σε ετήσιες μονάδες ερ

γασίας (-20,2%). 

• Η μείωση των αρχηγών εκμεταλλεύσεων που απασχολούνται προσω

πικά στη γεωργία, είτε αποκλειστικά (-2,7%) είτε κυρίως (-56,8%) είτε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Δείκτες εξέλιξης διαρθρωτικών χαρακτηριστικών: Μερίδιο δαπανών στην 
αξία παραγωγής, προστιθέμενη αξία ανά εκτάριο, μέσο μέγεθος 

εκμεταλλεύσεων, σχετικό γεωργικό εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας 

1. Μερίδιο της 
ενδιάμεσης 
ανάλωσης και των 
λοιπών δαπανών 
στην αξία 
παραγωγής (%) 

2. Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 
σε βασικές τιμές 
ανά εκτάριο(eur) 

3. Χρησιμοποιούμενη 
γεωργική γη ανά 
εκμετάλλευση 
εκτάρια (ha) 

4. Σχετικό γεωργικό 
εισόδημα ανά 
ετήσια μονάδα 
εργασίας 4 

(ΕΕ=100) 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ελλάς 

Ε.Ε-15 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

19901 

22,0 2 + 15,13 

42,8+ 30,8 

29,1+ 51,8 

42,5+ ... 

48,6+ 24,0 

51,3+ 23,0 

4,0 

14,0 

5,6 

15,4 

16,1 

6,7 

62,6 

100 

100,9 

68,8 

247,4 

15,4 

1991 

22,0+15,1 

43,3+ ... 

27,1+ ... 

42,5+ ... 

48,2+ ... 

51,1+26,7 

59,1 

100 

99,4 

68,8 

229,5 

17,7 

1992 

22,6 + 16,0 

43,5+33,7 

27,1+54,3 

42,8+29,3 

48,3+30,1 

51,1+26,7 

1.815,9 

910,6 

1.625,8 

577,9 

4.177,2 

482,1 

63,1 

100 

95,7 

86,9 

210,8 

15,6 

1993 

22,6 + 16,0 

45,8+35,8 

28,5+53,9 

42,8+29,3 

50,4+31,0 

53,5+41,6 

1.809,9 

830,7 

1.343,4 

577,9 

3.984,9 

426,5 

4,3 

16,4 

5,9 

17,9 

16,8 

8,1 

65,5 

100 

84,2 

86,9 

196,1 

19,6 

1 Στοιχεία 1989. 
2 Ενδιάμεση ανάλωση: πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους, φυτοπροστατευ-

τικά, ζωοτροφές, φάρμακα και κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενέργεια και λιπαντικά, επισκευές και συντή
ρηση, λοιπές υπηρεσίες. (Ag. Sit, 2000, 3.1.14.1.). 

3 Άλλες δαπάνες: αποσβέσεις, εργατικά, ενοίκια, τόκοι {Ag. Sit, 2003, 3.1.15 note 9). 
4 Μέχρι το 1997 GVA/AWU, μετά NVA/AWU. Τώρα ονομάζεται «εισόδημα των συντελεστών» ανά ετή

σια μονάδα εργασίας (FI/AWU). 

Πηγή: E.C., Ag. Sit. 2004, 2003 και παλαιότερα, πίν. 2.0.1.2 και 3.1.15. 
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1994 

25,5 + 17,0 

46,1+35,0 

27,8+51,4 

42,8+28,9 

50,4+31,0 

52,4+30,3 

1.441,4 

827,7 

1.392,0 

577,9 

3.984,9 

423,1 

49,1 

100 

84,7 

82,1 

188,3 

17,9 

1995 

24,9+17,2 

46,7+34,8 

27,8+49,4 

42,8+28,9 

50,4+31,0 

51,4+28,8 

1.674,7 

834,1 

1.347,9 

586,7 

3.984,9 

427,2 

4,5 

17,5 

5,9 

19,7 

17,7 

8,7 

61,5 

100 

79,4 

76,1 

174,4 

20,7 

1996 

24,9+17,2 

47,0+34,8 

27,5+48,3 

46,6+30,7 

50,4+31,0 

48,3+22,3 

1.674,7 

1.170,4 

1.540,3 

495,7 

3.984,9 

632,4 

4,5 

17,4 

5,9 

19,7 

17,7 

8,7 

58,1 

100 

89,7 

64,4 

164,7 

26,2 

1997 

24,9+17,2 

46,8+34,2 

27,5+48,3 

44,6 + 26,6 

50,4+31,0 

50,4+24,3 

1.678,1 

860,1 

1.692,2 

506,0 

3.984,9 

547,0 

4,3 

18,4 

6,4 

21,2 

18,6 

9,2 

55,9 

100 

86,2 

77,2 

158,4 

23,9 

1998 
1999 

2000 

25,3+15,9 

48,1+28,9 

32,8+36,5 

33,6+21,7 

54,7+28,3 

52,4+23,8 

2.145,2 

1.084,6 

1.811,0 

854,8 

4.450,5 

696,4 

4,4 

18,7 

6,1 

20,3 

20,0 

9,3 

73,12 

100 

92,59 

108,2 

188,7 

21,7 

2001 

27,6+15,6 

47,4+28,6 

32,8+36,5 

33,5+22,8 

54,6+28,3 

50,0+23,4 

2.114,3 

1.150,1 

1.867,4 

933,1 

4.480,2 

837,1 

73,0 

100 

97,2 

114,9 

148,0 

24,1 

2002 

27,7+15,6 

48,5+28,9 

32,8+36,5 

36,2+21,6 

54,6+28,3 

49,5+24,3 

2.392,2 

1.132,4 

1.898,7 

928,1 

4.719,3 

856,0 

4,4 

18,7 

6,1 

20,3 

20,0 

9,3 

70,1 

100 

99,4 

112,7 

145,7 

27,8 
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και δευτερευόντως (-1,5%). Η μείωση είναι πολλαπλάσια για τα υπό

λοιπα μέλη του οικογενειακού εργατικού δυναμικού, τα οποία πάντως 

διατηρούν τη σχέση με την εκμετάλλευση ως δευτερεύουσα απασχό

ληση (ΑΑ, 6/2.5). 

• Σχετική είναι και η αύξηση της μέσης ηλικίας των αρχηγών σε 57 έτη. 

Άνω του ενός τετάρτου είναι τώρα 65 ετών και άνω. Ακόμη και στις και

νούργιες εκμεταλλεύσεις τα τρία τέταρτα έχουν κάτοχο άνω των 40 ετών. 

• Η συρρίκνωση όλων των μεσαίων τάξεων μεγέθους των εκμεταλλεύ

σεων (από -13% έως -7% όλων των τάξεων μεταξύ 20 και 200 στρεμ

μάτων) που αποτελούν το ήμισυ του συνόλου1 και η αύξηση των πολύ 

μικρών εκμεταλλεύσεων, που φτάνουν πλέον το 48,7% (ΑΑ 1/ 2.1). 

• Αντίστοιχη μείωση της μέσης ιδιόκτητης έκτασης ανά εκμετάλλευση 

(-5,9%). 

• Η μη εξάντληση των δυνατοτήτων άρδευσης: λιγότερες εκμεταλλεύσεις 

από τις δυνάμενες και λιγότερες από αυτές του 1991 έκαναν χρήση 

της άρδευσης το 1999 (ΑΑ 4/1.1, 4/1.2, σ.109, 113). 

Τα πιο πάνω δείχνουν καθαρά την τάση αποχώρησης ενός μέρους των 

παραδοσιακών κατόχων εκμεταλλεύσεων, την παύση της προσωπικής απα

σχόλησης τους στη γεωργία και την τάση μείωσης των φροντίδων που 

απαιτούνται και των δαπανών. Αυτά συμβαδίζουν με την αλλαγή στη σύνθεση 

της παραγωγής και τη μείωση της μοναδιαίας αξίας της. Είναι χαρακτηριστική 

η συνεχής μείωση της συμμετοχής των κτηνοτροφικών προϊόντων στην αξία 

της παραγωγής: από 26,4% το 1991 σε 23,2% το 1999 {Ag. Sit, 1992, 2000, 

t. 3.1.1), ενώ παλαιότερα ήταν 32-30%. 

Παρ' όλα αυτά, 1.420.788 άτομα απασχολούνται (1999) στη γεωργία, 

που αντιστοιχούν σε 504.209,8 οικογενειακές μονάδες εργασίας. Πέραν 

αυτών, η γεωργία προσφέρει και άλλες 89.348 ετήσιες μονάδες εργασίας σε 

μη οικογενειακό δυναμικό ( ΑΑ, 6/2.3, 6/2.4, 7/5.1, σ. 155). 

Ως ενδείξεις, αντίθετα, εντατικοποίησης και στροφής προς περισ

σότερο επαγγελματική-επιχειρηματική κατεύθυνση μπορούν να θεωρηθούν: 

• Η αύξηση του μέσου μεγέθους των εκμεταλλεύσεων τόσο σε έκταση 

όσο και σε ζωικό κεφάλαιο και σε οικονομικό μέγεθος1 4. Και αυτό, 

14. Το οικονομικό μέγεθος εκφράζεται σε ευρωπαϊκές μονάδες μεγέθους 
(ESU), που έχουν ορισθεί ως 1 ESU= 1.200 ευρώ τυπικού ακαθάριστου κέρδους 
(ΤΑΚ). Δηλαδή μια εκμετάλλευση που έχει τυπικό ακαθάριστο κέρδος 1.200 ευρώ, έχει 
οικονομικό μέγεθος 1 ESU. Το τυπικό ακαθάριστο κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ της 
(τυπικής) αξίας της παραγωγής και ενός συνόλου άμεσων δαπανών. Το ΤΑΚ καθο-
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παρά την αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων στη 

φυτική παραγωγή. 

Η αύξηση του αριθμού και της έκτασης των πολύ μεγάλων εκμεταλ

λεύσεων, άνω των 200 στρεμμάτων. Τώρα το 30% της χρησιμοποι

ούμενης γης αξιοποιείται από τέτοιες μονάδες, οι οποίες όμως απο

τελούν μόνο το 3,5% των εκμεταλλεύσεων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

περισσότερες κατηγορίες ζωικής παραγωγής: Είναι χαρακτηριστική η 

αναδιάρθρωση στη βοοτροφία, όπου αυξήθηκαν μόνο οι πολύ μεγάλες 

εκμεταλλεύσεις (30 αγελάδες και άνω), ενώ μειώθηκαν όλες οι άλλες 

κατηγορίες. Ταυτόχρονα υπήρξε σημαντική αύξηση του συνολικού ζωι

κού κεφαλαίου (+9,8%). 

Η αύξηση του μη οικογενειακού εργατικού δυναμικού, τόσο του τα

κτικού όσο και του εποχικού, και κυρίως των ημερών απασχόλησης και 

των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΑΑ 6/3.1, 6/4.1). Αν και η μισθωμένη 

εργασία αποτελεί ακόμη μικρό μέρος σε σχέση με την οικογενειακή 

(71.544,3 ετήσιες μονάδες εργασίας, σε σχέση με 504.209,8 της οι

κογενειακής ή 1 προς 7), η αυξητική τάση δείχνει αυξανόμενο βαθμό 

επιχειρηματικής οργάνωσης15 (ΑΑ 6/1.1, 6/2.3, 6/3.1, 6/4.1). 

Η σημαντική αύξηση των εκτάσεων που αρδεύτηκαν (+25,2%) παρά το 

ότι λιγότερες εκμεταλλεύσεις έκαναν χρήση της άρδευσης (ΑΑ, 4/1.2). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός από τις παραδοσιακά ποτιστικές 

καλλιέργειες, τώρα άρχισαν να αρδεύονται και οι θεωρούμενες ως 

ξηρικές, όπως το σκληρό σιτάρι, τα αμπέλια και οι ελιές (ΑΑ διάγρ. 

4/1.6, σ. 113). Επίσης, έχει επεκταθεί σε σημαντικό βαθμό η εφαρμογή 

μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού: το 22% των 

αρδευόμενων εκτάσεων εφαρμόζει συστήματα τοπικής άρδευσης, 

όπως «στάγδην». 

ρίζεται και εφαρμόζεται για κάθε περιοχή και για κάθε γεωργικό κλάδο ξεχωριστά ως 
συντελεστής ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γης ή ανά κεφαλή ζώου (ΑΑ, σ. 11) και 
προστίθεται για όλες τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης. 

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο χώρας ανήλθε 
το 1999 σε 6,3 ESU έναντι 4,4 το 1991 (ΑΑ, σ.152). Δηλαδή η μέση εκμετάλλευση είχε 
το 1999 6,3 χ 1.200=7.560 ευρώ τυπικό ακαθάριστο κέρδος από όλες μαζί τις δραστη
ριότητες της. 

15. φυσικά δείχνει και αυξημένη ευαισθησία απέναντι στις αβεβαιότητες της 
παραγωγής και των τιμών και αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. 
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Η σημαντική επέκταση (+18,1%) των καλλιεργειών κηπευτικών υπό 

κάλυψη. Παρ' ότι η έκταση των καλλιεργειών αυτών είναι σχετικά μι

κρή (30.303 στρέμματα), η οικονομική τους σημασία είναι πολύ σημα

ντική. 

Η σημαντική μείωση (-45,2%) των δασικών εκτάσεων εντός της γεωρ

γικής γης. Η επέκταση της έλαιο καλλιέργειας (+8,6% των ήδη πολύ 

σημαντικών εκτάσεων) και η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου των αιγο

προβάτων (+4,62%), σε συνδυασμό με τη μείωση (-8,2%) των βοσκο

τόπων, απαίτησαν τη θυσία και άλλων δασικών εκτάσεων (αυξάνοντας 

όμως τον κίνδυνο διαβρώσεων και ερημοποίησης). 

Ως στρατηγικές επιβίωσης, τέλος, μπορούν να θεωρηθούν: 

Η συνεχής αναδιάρθρωση καλλιεργειών με γνώμονα τις εκάστοτε 

κατευθύνσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής: Η μαζική στροφή προς 

το σκληρό σιτάρι παλαιότερα και το βαμβάκι και την ελαιοκαλλιέργεια 

πρόσφατα, εις βάρος όλων των άλλων καλλιεργειών, αντανακλά ακρι

βώς την εξάρτηση από τη στήριξη της ΚΑΠ και τις δύσκολες συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά. 

Η αναβίωση του συστήματος της «μεσιακής» καλλιέργειας (αύξηση 

άνω του 40% στις εκμεταλλεύσεις και τις εκτάσεις που την εφαρ

μόζουν, που πλησιάζουν τώρα το 2%) σε μια προσπάθεια κατανομής 

των κινδύνων μεταξύ ιδιοκτήτη και καλλιεργητή, όπως και περιορισμού 

των αναγκών σε μετρητά (ΑΑ, 1 /4.1). 

Η αύξηση της απασχόλησης αλληλοβοήθειας (κατά 46% των εκμεταλ

λεύσεων και κατά 60% των ημερών απασχόλησης, που έφτασαν τις 

3.225.714 ή 11.730 AWU) με την άμεση ανταλλαγή ημερών εργασίας 

χωρίς αμοιβή σε μια προσπάθεια, πάλι, ελαχιστοποίησης των αναγκών 

σε μετρητά16 (ΑΑ, 6/4.2). 

Η αύξηση της από κοινού χρήσης ορισμένων ειδών μηχανικού εξο

πλισμού (μέσω συνεταιριστικής χρήσης ή με εργολαβική ανάθεση ή με 

16. Οι ανταλλασσόμενες μονάδες εργασίας (11.730 AWU) καλύπτουν εν μέρει 
τη διαφορά μεταξύ «μη οικογενειακών» και «μισθωτών» μονάδων εργασίας (89.348 και 
71.544 AWU αντίστοιχα) που είδαμε πιο πάνω. Η άμεση ανταλλαγή υπηρεσιών ή χρό
νου εργασίας (barter or clearing arrangements) είναι μηχανισμοί που αναπτύσσονται με 
αυξανόμενο ρυθμό σε τοπικές οικονομίες παγκοσμίως, για να εξυπηρετήσουν τοπικές 
ανάγκες και να τονώσουν την τοπική οικονομία όταν υπάρχει στενότητα χρήματος. 
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ενοικίαση), ενώ έχει σημαντικά υποχωρήσει η ιδιόκτητη χρήση, για 

εξορθολογισμό των σχετικών δαπανών (ΑΑ, σ. 124). 

• Η μεταβίβαση της αρχηγίας των εκμεταλλεύσεων στις αγρότισσες, 

ώστε να διατηρούν αυτές τα πλεονεκτήματα του «κατά κύριο επάγγελ

μα αγρότη», ενώ οι αγρότες απασχολούνται και με άλλες εργασίες 

(Καφφέ-Γιδαράκου, 1996, σ. 470, Κασίμης κ.ά, 1998, σ. 261). 

• Αντίστοιχα, η μεταβίβαση της εκμετάλλευσης σε νεότερο διάδοχο, ώστε 

να επωφεληθούν οι ηλικιωμένοι από τα ευεργετήματα της πρόωρης 

συνταξιοδότησης, αν και εξακολουθούν να ασχολούνται με την εκμε

τάλλευση. 

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν την τάση πόλωσης προς πολύ μικρές, ορια

κής επιβίωσης, και πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, που είχε διαπιστωθεί και 

παλαιότερα (βλ. Σπράος, 1998, Κασίμης κ.ά., 1998). Όπως επίσης και την τά

ση συγκέντρωσης σε λίγες καλλιέργειες που υπό το παρόν καθεστώς αποδει

κνύονται αποδοτικές. Τι θα γίνει όμως εάν αλλάξει ριζικά το καθεστώς; Η ερ

γασία του Μαραβέγια (2003) έδειξε πόσο ευάλωτα είναι αυτά τα λίγα κρίσιμα 

προϊόντα. 

Εδώ είναι σημαντική η παρατήρηση των Κασίμη κ.ά (1998) ότι η προ

σαρμοστικότητα και ευελιξία της γεωργικής οικογένειας τής επιτρέπει ως 

τώρα να αναπτύσσει στρατηγικές επιβίωσης τόσο για τον εαυτό της όσο και 

για τις εκμεταλλεύσεις. Είναι ενδεχόμενο να συμβεί το ίδιο και στο μέλλον. 

Επίσης είναι ενθαρρυντικές οι διαπιστώσεις των Σαφιλίου και Παπαδόπουλου 

(2004) για την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών σε υπεύθυνους ρό

λους, και για την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που αυτές συνεισφέρουν. 

Όμως είναι ανάγκη οι νέες υποστηρικτικές πολιτικές να μην αποθαρρύνουν 

αυτές τις διαδικασίες με το να απαιτούν προϋποθέσεις που αντίκεινται στις 

διαμορφούμενες τάσεις προσαρμογής (π.χ. απαίτηση για «κατά κύριο επάγ

γελμα αγρότες», τη στιγμή που όλο και περισσότεροι κάτοχοι μπορούν να 

διατηρήσουν την εκμετάλλευση μόνο ως δευτερεύουσα απασχόληση, ή απαι

τήσεις για «νέους» αγρότες που δεν συμβιβάζονται με τους υπάρχοντες 

πραγματικούς διαδόχους). Αντίθετα, πρέπει να επινοούνται τρόποι που θα 

αξιοποιούν αυτές τις στρατηγικές και θα βοηθούν τις εκμεταλλεύσεις να επι

βιώσουν, διότι μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγαθών που παράγει η γεωργία 

(τοπική απασχόληση, διατήρηση τοπικών ποικιλιών, διαχείριση του χώρου, 

αγροτικό τοπίο) συνδέονται ακριβώς με την μικρής κλίμακας, τοπικής εμβέ

λειας γεωργία. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 

Στο κεφάλαιο αυτό είδαμε ότι η γεωργία έχει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος 
για την ελληνική οικονομία. Τόσο σε επίπεδο περιφέρειας και νομών (για την 
απασχόληση, επενδύσεις, οικογενειακά εισοδήματα), όσο και σε εθνικό επίπεδο 
(για τη διατροφική αυτοδυναμία και δυνατότητα ποιοτικών επιλογών και για τη 
συμβολή στις εξαγωγές). 

Εντούτοις οι εξελίξεις στα μακροοικονομικά μεγέθη του τομέα είναι τό
σο δυσμενείς ώστε δημιουργούν ανησυχίες για τις προοπτικές του. Ιδίως η εξέ
λιξη των τιμών παραγωγού (όσο απελευθερώνονται οι τιμές και αίρεται η στή
ριξη) είναι τόσο δυσμενής, ώστε όλα τα κρίσιμα μεγέθη του τομέα να έχουν 
αρνητική εξέλιξη σε πραγματικούς όρους. Το δε εισόδημα ανά απασχολούμενο 
να διατηρεί οριακά θετική πορεία μόνο χάρις στη μεγάλη μείωση των απασχο
λουμένων. 

Ως συνέπεια παρατηρείται μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και 
του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, και αναδιαρθρώσεις με πολωτική κατεύ
θυνση: προς πολύ μικρές και μερικές πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις και συρ
ρίκνωση των μεσαίων μεγεθών. Κατά μέσο όρο η αναδιάρθρωση δίνει εκμεταλ
λεύσεις με ελαφρώς μεγαλύτερο μέσο μέγεθος αλλά με περισσότερη μισθω
μένη γη και μισθωτή εργασία και περισσότερες εισροές - δηλαδή πιο ευάλωτη 
στις συνθήκες παραγωγής και διάθεσης. Ταυτόχρονα, αποδίδει παραγωγή 
μειούμενης συνολικής και μέσης αξίας και χειρότερη σε σύνθεση. Οι εξελίξεις 
αυτές δείχνουν μια αμυντική αντίδραση του τομέα, με αποχώρηση συντελε
στών, περιθωριοποίηση εκμεταλλεύσεων και διολίσθηση προς την παραγωγή 
«φθηνών» προϊόντων. 

Υπό τις νέες συνθήκες του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των αποσυν
δεδεμένων ενισχύσεων, που ελαττώνουν μέχρι καταργήσεως τα κίνητρα για συ
νέχιση της παραγωγής και απαιτούν συνεχείς συλλογικές δράσεις για τη δια
τήρηση των αγορών, ο κίνδυνος σημαντικής συρρίκνωσης της ελληνικής γεωρ
γίας δεν μπορεί να παραβλεφθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

4.1. Ανακεφαλαίωση - Πρακτικές άλλων χωρών 

Όπως είδαμε erra προηγούμενα, η στάση απέναντι στις γεωργικές πο
λιτικές αλλά και απέναντι στη ίδια τη γεωργία αλλάζει στην Κοινότητα υπό την 
πίεση πολλών εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, αλλά και γιατί ο το
μέας δεν έχει πια τη βαρύτητα που είχε άλλοτε για τις πιο ανεπτυγμένες χώ
ρες. Παρ' όλα αυτά η Κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από ένα 
τομέα που την έχει αναδείξει ως δεύτερη εξαγωγική δύναμη στον κόσμο (αν 
και εξακολουθεί να είναι ελλειμματική και πρώτη εισαγωγική περιοχή στα γεωρ
γικά προϊόντα)1, που της εξασφαλίζει αυτοδυναμία και επιλογές στον κρίσιμο 
τομέα της διατροφής και την κρατάει στην πρωτοπορία της σχετικής τεχνο
γνωσίας. Και ο οποίος ταυτόχρονα είναι σημαντικός για την απασχόληση ενός 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού σε περιοχές που δεν έχουν πολλές εναλλα
κτικές δυνατότητες, ενώ διαχειρίζεται και διαμορφώνει το μέγιστο μέρος του 
αγροτικού χώρου και συντηρεί ένα μεγάλο μέρος των παραδόσεων της. Γι' 
αυτό αγωνίζεται, τροποποιώντας κάθε φορά τα εργαλεία πολιτικής αλλά και 
το ιδεολογικό της οπλοστάσιο, να διαμορφώνει πολιτικές που θα επιτρέψουν 
να μη συρρικνωθεί ο τομέας δραματικά, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύουν τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα του. Οι στόχοι αυτοί είναι ξεκάθαροι στην Ατζέντα 
2000. Η γενική στρατηγική της είναι λοιπόν τώρα να αφήνει τα προϊόντα να 
κινούνται σε όλο και πιο ανταγωνιστικά πλαίσια, στοχεύοντας σε ανταγωνιστι
κότητα με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις εμπορικές στρατηγικές, 
ενώ από την άλλη θα στηρίζει τους γεωργούς και τη γεωργία με άμεσες ενι
σχύσεις που θα αντιστοιχούν στα άλλα, μη εμπορεύσιμα αγαθά που προσφέ
ρουν. Οι ενισχύσεις αυτές, για να αντέχουν στις εξακολουθητικές διεθνείς πιέ
σεις, θα είναι όλο και πιο «στοχευμένες», δηλαδή θα αντιστοιχούν σε συγκεκρι
μένους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ποιοτικούς στόχους και σε αντί
στοιχες ανταποδόσεις εκ μέρους των αγροτών. Δηλαδή η γεωργία θα αμείβε
ται από κοινωνικούς πόρους μόνο για τα κοινωνικά, μη εμπορεύσιμα αγαθά 

1. «The Common Agricultural Policy explained», Ch. 9, p. 26, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/cap_en.pdf (από EC, DG for Agri
culture, Newsletter, No 8, Oct. 2004). 
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που προσφέρει - και μάλιστα με μετρήσιμο τρόπο - ενώ για τα εμπορεύσιμα 

θα πρέπει να δημιουργεί η ίδια τους όρους βιωσιμότητας μέσω της αγοράς. 

Η ελληνική γεωργία ενώπιον αυτών των αλλαγών βρίσκεται σε δύσκο

λη θέση. Αφενός, δεν έχει κατορθώσει να αποκτήσει την τεχνική και εμπορική 

αποτελεσματικότητα των παλαιών εταίρων της Ένωσης: είναι πάντα μια γεωρ

γία με παραδοσιακές δομές, εσωστρεφής, με πολύ ασθενείς φορείς συλλογι

κής δράσης και με έλλειψη παράδοσης στη διεπαγγελματική συνεννόηση για 

ανάληψη εξωστρεφών πρωτοβουλιών. Αφετέρου, δεν έχει οργανωθεί ακόμη 

για να προβάλλει με συστηματικό και μετρήσιμο τρόπο τα ποιοτικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη που πράγματι προσφέρει. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 

να ανταγωνίζεται για πόρους με τα νέα μέλη της Κοινότητας, που και αυτά 

έχουν μεγάλο και μη προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες γεωργικό τομέα. 

Και όλα αυτά σε ένα διεθνές περιβάλλον που θα γίνεται όλο και πιο ανοικτό 

και πιεστικό. Ο κίνδυνος ραγδαίας συρρίκνωσης είναι ορατός. Όμως η Ελλά

δα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει μοιρολατρικά και τον γεωργικό της το

μέα να καταρρεύσει τη στιγμή που και οι άλλοι παραγωγικοί της κλάδοι βρί

σκονται υπό πίεση και υποχωρούν, και ενώ σε επίπεδο περιφέρειας και νομών 

η γεωργία με τις διασυνδέσεις της αποτελεί τη βάση της οικονομίας. Πολύ 

περισσότερο που υπάρχουν τώρα κάποια ευνοϊκά ανοίγματα, τα οποία συνδέο

νται ακριβώς με την αλλαγή πνεύματος και την αναγνώριση της σημασίας των 

ποιοτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων που συνδέονται με την 

τοπική άσκηση της γεωργίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο δεδομένα, την ανάγκη 

ανταγωνιστικότητας σε ανοιχτή αγορά και τη συνειδητοποίηση των πλεονεκτη

μάτων της τοπικής γεωργίας, θα πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα (όπως κάνουν 

και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες), αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που προ

σφέρονται αλλά και εντείνοντας τις προσπάθειες της για να διατηρήσει κατά 

το δυνατόν τη θέση της στις αγορές. 

Διότι πράγματι αυτό κάνουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες2. Διαμορφώ

νουν στρατηγική, που μάλιστα έχει στόχο όχι απλώς την επιβίωση αλλά την 

ανάπτυξη με όποιους τρόπους είναι δυνατοί: επέκταση σε νέες ή διαφορετι

κές αγορές, αναδιαρθρώσεις για αύξηση της αποτελεσματικότητας, συνεργα

σίες για κοινές δράσεις, τεχνικές και θεσμικές καινοτομίες, υιοθέτηση νέας 

φιλοσοφίας ως κινητήριας δύναμης. 

Σε κάθε περίπτωση οι στρατηγικές είναι επιθετικές, εξωστρεφείς και 

στραμμένες προς το μέλλον (forward looking), δηλαδή προς την αξιοποίηση 

2. Προσωπικές εμπειρίες από την επαφή με τον ΟΟΣΑ. Βλ. σχετικά και Report 

on seminar on forward-looking territorial analysis, OECD, DT/TDPC (2001)4, 6 Jul. 2001. 
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νέων ευκαιριών. Διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό όσο και κλαδικό και τοπικό 
επίπεδο. Βασίζονται σε σοβαρές κλαδικές αναλύσεις που δείχνουν τις προο
πτικές αλλά και τα όρια των κλάδων. Αντλούν από τη γνώση και τις πρακτικές 
που διαμορφώνονται σε συγγενικούς χώρους (δικτύωση και συνεργασίες στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφορά υπηρεσιών τοπίου και περιβάλλοντος 
στις τοπικές πολιτικές). Οι κλαδικές στρατηγικές συνδυάζονται με τις χωρικές, 
ώστε να διαμορφώνονται τοπικές δράσεις που προωθούν τη φυσιογνωμία και 
τα προϊόντα κάθε τόπου. 

Οι στόχοι που διαμορφώνονται (βελτίωση ποιότητας, προβολή, κατά
κτηση νέων αγορών) προωθούνται με συνέπεια και συνέχεια από τους εθνι
κούς, κλαδικούς και διεπαγγελματικούς φορείς. Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες 
επιστρατεύουν την επιστημονική σκέψη και έρευνα για να τεκμηριώσουν και 
υποστηρίξουν τις θέσεις τους στα διεθνή βήματα, τις οποίες κατόπιν προω
θούν και με τις διπλωματικές τους δυνάμεις. Και οι θέσεις αυτές δεν είναι 
άσχετες με κλαδικά συμφέροντα (π.χ. διπλωματικός πόλεμος για τα μεταλ
λαγμένα). 

Οι πρακτικές αυτές πρέπει να αποτελέσουν καθοδηγητικό παράγοντα 
και για τις δικές μας πολιτικές, εφόσον λειτουργούμε σε ένα χώρο όπου επι
κρατούν τέτοιες στάσεις. Φυσικά, εθνική στρατηγική υπάρχει ήδη, που συνο
ψίζεται στη φράση: βιώσιμη και υπεύθυνη γεωργία σε μία ανεπτυγμένη ύ
παιθρο (Μαραβέγιας, 2004, σ. 38)- και συγκεκριμενοποιείται στους άξονες και 
τα μέτρα πολιτικής που περιέχονται στο εθνικό και τα περιφερειακά προγράμ
ματα για τη γεωργία (Κεφ. 2.6). Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν όλες τις 
δράσεις που προωθεί η Κοινότητα. Εντούτοις εδώ θα θέλαμε να προτείνουμε 
κάποιους ιδιαίτερους τρόπους εστίασης της προσοχής, κάποιες νέες εμφά-
σεις, που προκύπτουν από τους προβληματισμούς των περασμένων κε
φαλαίων. Αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με καμία από τις πολιτικές που ήδη 
εφαρμόζονται, αναδίδουν όμως ένα κάπως διαφορετικό τρόπο θεώρησης και 
οριζόντιας δράσης. Προτείνονται για διάλογο και ζυμώσεις, διότι η επιδίωξη 
τους προϋποθέτει μακροχρόνιο προγραμματισμό και επιμονή. 

4.2. Στοιχεία μιας νέας θεώρησης 

Στη νέα θεώρηση που προτείνεται λαμβάνονται υπ' όψιν ιδιαιτέρως τα εξής: 

1. Ο γεωργικός τομέας ως δυνατότητα επιλογών σε μακροχρόνια προοπτική. 

Ο γεωργικός τομέας είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε χώρα, και 
για τη δική μας, για όλους τους λόγους που έχουν ξαναέλθει στο προσκήνιο 
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και συζητούνται διεθνώς, αλλά κυρίως για τη διαφύλαξη της αυτοδυναμίας και 

των επιλογών σε βάθος χρόνου, με τη διατήρηση των γεωργικών πόρων, της 

τεχνογνωσίας και του τοπικού βιολογικού κεφαλαίου. Αυτό είναι θεμελιώδες 

και πέρα από βραχυχρόνιες θεωρήσεις διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας 

τροφίμων. Ενώπιον των διλημμάτων που τίθενται κάθε τόσο (ανθυγιεινά, αλ-

λεργιογόνα, μεταλλαγμένα, άγευστα τρόφιμα) η αξία επιλογής (option value) 

που παρέχει η τοπική γεωργία, μέσω της κοντινής σχέσης της κατανάλωσης 

με την παραγωγή, αποκτά στην εποχή μας μια καινούργια διάσταση και ση

μασία. Η αξία επιλογής προϋποθέτει μία γεωργία ζωντανή και ενεργό σε όλα 

τα χωρικά και κλαδικά επίπεδα. 

2. Η ανάγκη διατήρησης της παραγωγικής βάσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Όποιος τομέας εγκαταλείπεται μοιρολατρικά, εξαιτίας βραχυχρόνιων 

θεωρήσεων ανταγωνιστικότητας, τελικά χάνεται από το εθνικό οπλοστάσιο βιώ

σιμων δραστηριοτήτων και το «κοινωνικό κεφάλαιο» της εθνικής και τοπικής πα

ράδοσης και τεχνογνωσίας συρρικνώνεται. Αντίθετα, για όποιον τομέα η χώρα 

αγωνίζεται με σθένος και επιμονή, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επιτύχει 

και την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα. Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες αυ

τό κάνουν: δεν αποδέχονται οποιεσδήποτε ενδείξεις δυσκολιών αλλά αναζη

τούν καινούργιες διεξόδους. Οι πιο ανεπτυγμένες μάλιστα δίνουν μάχη σε όλα 

τα επίπεδα, πολιτικά, διπλωματικά, ιδεολογικά, για την υποστήριξη της γεωρ

γίας τους και των θέσεων που κάθε φορά την εξυπηρετούν, και ας έχει πολύ 

μικρότερο βάρος για τη δική τους οικονομία. Για την Ελλάδα η σημασία της 

είναι απείρως μεγαλύτερη. Στη διεθνή διελκυστίνδα λοιπόν θα πρέπει να προ

σθέτει το βάρος και τη συνεισφορά της σε επιχειρήματα (κατάλληλα υποστη

ριγμένα από επιστημονική έρευνα και ανάλυση) για την ενίσχυση του ρεύ

ματος σκέψης που τονίζει την ιδιαιτερότητα του τομέα και την ανάγκη να δια

τηρείται αποκεντρωμένος και λειτουργικός σε όλα τα χωρικά επίπεδα, σύμ

φωνα και με τις θέσεις του FAO. Η συνεισφορά άλλων χωρών που είναι μι

κρές αλλά επιστημονικά και πολιτικά πολύ ενεργητικές (όπως η Νορβηγία από 

τη μία πλευρά και η Νέα Ζηλανδία από την άλλη) θα έπρεπε να αποτελούν 

παράδειγμα για μας. 

Αυτή η θεώρηση, που θέτει ως πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση του 

τομέα στην πολυκλαδικότητά του και σε μέγεθος ικανό να εξασφαλίζει τα δη

μόσια αγαθά που συνδέονται με αυτόν, μας οδηγεί στην ιεράρχηση των αξό

νων πολιτικής που ακολουθεί. Αυτοί θα μας οδηγήσουν και στην οργάνωση 

του κατάλληλου πλέγματος πολιτικών, αλλά και στην ανάπτυξη του κατάλλη

λου πνεύματος, για τη μακροχρόνια και διαρκή επιδίωξη του. Οι επιμέρους 
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στόχοι, εισοδηματικοί, διαρθρωτικοί, οργανωτικοί, θα είναι επακόλουθα της 

βιωσιμότητας του τομέα και θα ρυθμισθούν σε μεγάλο βαθμό από μόνοι τους. 

Η αντίστροφη θεώρηση (που προτάσσει τους εισοδηματικούς, διαρθρωτικούς, 

οργανωτικούς στόχους), καίτοι αναγκαία σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο σχεδια

σμού, δεν πρέπει να μας κάνει να χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο τον πρω

ταρχικό στόχο, που είναι η μακροχρόνια βιωσιμότητα της γεωργίας με τη μέ

γιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, τόσο στις αγορές όσο και απέναντι 

στο κοινωνικό σύνολο. Αλλιώς είναι δυνατόν να γίνουμε μάρτυρες ραγδαίας 

και μη αναστρέψιμης συρρίκνωσης της τα προσεχή χρόνια. 

4.3. Προτεραιότητες πολιτικής - Γενική συλλογιστική 

Όπως είδαμε στο Κεφ. 3.9, η αξία της παραγωγής τείνει να μειώνεται 

σε πραγματικούς όρους, αν και η ποσότητα της παραγωγής αυξάνεται, επει

δή μειώνονται κατά πολύ οι πραγματικές τιμές παραγωγού. Ούτε οι συνδεδε

μένες ενισχύσεις επαρκούν για να εξουδετερώσουν τη μείωση της πραγμα

τικής αξίας της παραγωγής. Ταυτόχρονα οι όροι εμπορίου χειροτερεύουν, 

χωρίς η παραγωγικότητα να μπορεί να αυξηθεί πολύ λόγω και των ποιοτικών 

και περιβαλλοντικών περιορισμών. 

Αυτές είναι τάσεις που επικρατούν στο σύνολο της Κοινότητας, και στις 

άλλες μεσογειακές χώρες, και υπό τις παρούσες διεθνείς συνθήκες δεν μπο

ρούν να αντιστραφούν. Σε ολόκληρη την Κοινότητα οι συνθήκες γίνονται δυ

σκολότερες για τους γεωργούς, διότι οι όροι ανταγωνισμού γίνονται σκληρό

τεροι και οι ενισχύσεις παγώνουν και ανακατανέμονται με βάση κοινωνικά 

κριτήρια, αποσυνδεόμενες από τις τρέχουσες επιδόσεις (Κεφ. 2.4.1.). 

Στις εξελίξεις αυτές οι γεωργοί αντιδρούν με το να εξακολουθούν να 

αποχωρούν από τη γεωργία, με αναδιαρθρώσεις στον τομέα της παραγωγής 

αλλά και με έντονη δραστηριότητα στον τομέα της εξασφάλισης αγορών. Η 

ίδια η Κοινότητα θεσμοθετεί διαρκώς νέα προγράμματα δράσης στον τομέα 

αυτόν. 

Και στην Ελλάδα σημειώνονται ανάλογες εξελίξεις: υπάρχει μεγάλη απο

χώρηση από την «κύρια« απασχόληση στη γεωργία (Κεφ. 3.10) και απόσυρση 

και άλλων συντελεστών, όπως οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα επενδυτικά 

κεφάλαια. Ταυτόχρονα παρατηρείται συγκέντρωση της παραγωγής σε προϊό

ντα που υπό το προηγούμενο καθεστώς είχαν καλύτερες εισοδηματικές απο

δόσεις ή ασφαλέστερες διεξόδους στην αγορά (παρέμβαση, αποσύρσεις κλπ.), 

τα οποία όμως στο σύνολο τους αποτελούν «φθηνότερα» προϊόντα. 
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Σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων η αναδιάρθρωση εμφανίζεται ως μία πό

λωση: αφενός προς μεγαλύτερες μονάδες (με ενοικιαζόμενη όμως και όχι ιδιό

κτητη γη) με μισθωτή εργασία και μεγαλύτερο κεφάλαιο (κυρίως ζωικό), και 

αφετέρου προς μικρότερες, δευτερεύουσας απασχόλησης και λιγότερο εντα

τικές. Κατά μέσο όρο η αναδιάρθρωση εμφανίζει μια γεωργία με μεγαλύτερο 

μέσο μέγεθος, αλλά με μικρότερη ιδιόκτητη γη, περισσότερη μισθωτή εργα

σία, πιο κατακερματισμένη (μεγαλύτερο αριθμό αγροτεμαχίων ανά εκμετάλ

λευση) και με αυξημένες τις «εμφανείς δαπάνες». Πράγμα που σημαίνει μεγα

λύτερη ευαισθησία ως προς τις συνθήκες της αγοράς. 

Αυτά, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και όπου οι αγορές διεκ

δικούνται από όλο και περισσότερους και διαφορετικών χαρακτηριστικών αντα

γωνιστές. 

Είναι φανερό ότι η εθνική πολιτική, που υπό τις προηγούμενες συνθήκες 

ορθά έδωσε έμφαση στις πολιτικές βελτίωσης των διαρθρώσεων, εκσυγχρο

νισμού των εκμεταλλεύσεων και εισοδηματικής στήριξης των παραγωγών, 

πρέπει τώρα να στρέψει την προσοχή της με ιδιαίτερη ένταση και προς κά

ποιες νέες κατευθύνσεις. 

Η βασική συλλογιστική είναι ότι το διαρκές άνοιγμα των αγορών, που 

αποσταθεροποιεί όλες τις προϋπάρχουσες τοπικές αγορές, κάνει πρωταρχι

κής σημασίας πλέον την προσπάθεια διατήρησης της παρουσίας μας σε 

αυτές. Καμία υποστηρικτική πολιτική δεν πρόκειται να είναι μακροχρόνια, αν 

ο τομέας δεν στηρίζεται από τις αγορές, 

Η διατήρηση της παρουσίας μας έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εί

ναι εφικτή με την αξιοποίηση και ανάδειξη των όποιων πλεονεκτημάτων δια

θέτουμε, παρά με την επιδίωξη πλεονεκτημάτων που δεν έχουμε και τα οποία 

μπορούν να αποτελέσουν κινούμενο στόχο, εφόσον θα εισέρχονται όλο και 

νέοι ανταγωνιστές, με διαφορετικά ο καθένας χαρακτηριστικά. Υπάρχει τώρα 

ένα ισχυρό ρεύμα σκέψης στην Κοινότητα που ενισχύει τέτοιες προσεγγίσεις 

(Κεφ. 2.2). 

Δεδομένου ότι οι αγορές θα γίνονται ευρύτερες, πολυπλοκότερες και 

πιο ευμετάβλητες, η εποπτεία και διαμόρφωση στρατηγικών γι' αυτές θα υ

περβαίνει τις δυνατότητες δράσης των μικρών παραγωγών και διακινητών. Η 

συλλογική δράση μέσω θεσμών συνεργασίας είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της 

ατομικής επιχειρηματικής δράσης. 

Η διάχυση των πληροφοριών, γνώσεων και κοινωνικοπολιτικών ζυμώ

σεων μέσα στο περιβάλλον των παραγωγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

να συντονίζεται η δράση των μεμονωμένων φορέων με τις υπερεθνικές εξελί-
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ξεις. Αντίστοιχα, είναι αναγκαία η παρουσία των αγροτών στον ευρύτερο 
κοινωνικο-πολιτικό διάλογο για γνωστοποίηση των προβλημάτων και των θέ
σεων τους προς το κοινωνικό σύνολο. Σκοπός πρέπει να είναι η διαφύλαξη 
της κοινωνικής ευαρέσκειας που παραδοσιακά απολαμβάνουν οι γεωργοί. Αυ
τό είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη διατήρηση της προτίμησης προς 
τα τοπικά προϊόντα, όσο και για τη συνέχιση της διάθεσης της κοινωνίας να 
στηρίζει με κοινωνικούς πόρους τα κοινωνικά αγαθά που προσφέρει η 
γεωργία. 

Τα κοινωνικά αγαθά είναι ο νέος μεγάλος τομέας που ανοίγεται και 
πρέπει η γεωργία να αξιοποιήσει, τόσο για να αναδείξει την πολλαπλή συνει
σφορά της όσο και για να αντλήσει πόρους για τη δική της βιωσιμότητα. Η 
δημιουργία οιονεί αγορών γι' αυτά, με την καλλιέργεια της κοινωνικής ζή
τησης και της διάθεσης του συνόλου να τα στηρίζει, είναι ένα άλλο έργο που 
απαιτεί συλλογική δράση και συνεννόηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
Διότι η αποτίμηση και ανταμοιβή για την προσφορά τους δεν μπορεί να 
γίνεται μέσω των κοινών αγορών. Τα σχετικά θέματα θα πρέπει να χειρίζονται 
οι συλλογικοί φορείς των αγροτών και οι υπηρεσιακοί φορείς (για λογαριασμό 
του κοινωνικού συνόλου), οι οποίοι οφείλουν για τον σκοπό αυτό να δι
ευρύνουν τις γνώσεις και το οπτικό τους πεδίο. 

Φυσικά δεν θα πρέπει επ' ουδενί να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των παραγωγικών μο
νάδων. Πέραν όμως από τις επενδύσεις σε ιδιωτικό και συλλογικό κεφάλαιο, 
οι δομές των γεωργικών εφαρμογών και της επαγγελματικής κατάρτισης, μαζί 
με εκείνες της ενημέρωσης και πληροφόρησης, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πληρέστερα με προσαρμογή των υπηρεσιών τους στις άμεσες και αισθητές 
ανάγκες των γεωργών. 

Μακροχρόνια, η επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, σε όλα 
τα επίπεδα, πρέπει να προωθηθεί για να συμβάλλει όχι μόνο στον εκσυγχρο
νισμό των γνώσεων αλλά και στην κοινωνική αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού του τομέα. 

Η έρευνα και η ετοιμότητα για συνεργασίες με άλλους κλάδους, σε 
επίπεδο τόσο επιστημονικό όσο και εφαρμογών, θα φέρει τη γεωργία πιο κο
ντά στις πιο πρωτοποριακές δομές της κοινωνίας. 

Τέλος, η μακροχρόνια συντήρηση και αποκατάσταση των γεωργικών 
πόρων πρέπει να αναδειχθεί ως το μακρόπνοο υπόβαθρο της γεωργικής πο
λιτικής, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της εμπορεύσιμης παραγωγής. 
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4.4. Άξονες δράσης 

Με βάση την πιο πάνω συλλογιστική γίνονται κατανοητοί, πιστεύω, οι 

άξονες δράσης που αναπτύσσονται λεπτομερέστερα στα επόμενα ως επεί

γουσας προτεραιότητας. 

4.4.1. Δυναμική ανάδειξη των πλεονεκτημάτων 

Αντί να μεμψιμοιρούμε για τις διαρθρωτικές αδυναμίες της γεωργίας 

μας, οι οποίες πολύ δύσκολα αλλάζουν (στην ουσία αποτελούν απλά «διαφο

ρετικότητα» σε σχέση με τις εδαφοκλιματικές και κοινωνικές συνθήκες της Βό

ρειας Ευρώπης), θα πρέπει να αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα πλεο

νεκτήματα της, που είναι η άλλη όψη και το αντιστάθμισμα των αδυναμιών. 

Πράγματι: 

• Οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες αποδίδουν τα «μεσογειακά 

προϊόντα» που είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας ανά μονάδα εδάφους 

από τα βόρεια προϊόντα (Πίν. 10, τμήμα 2) και τα οποία έχουν μια 

καινούργια ανερχόμενη ζήτηση. Γι' αυτό και οι συγκριτικά πολύ μικρές 

εκμεταλλεύσεις της Ελλάδας αποδίδουν εισόδημα ανά «ετήσια μονάδα 

εργασίας» ίσο με το 70% του μέσου κοινοτικού (Πίν. 10, τμήμα 4). 

• Οι μικρές, ιδιόκτητες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έχουν χαμηλές 

«εμφανείς δαπάνες», χαμηλές ανάγκες ρευστότητας και δυνατότητα 

προσωπικής φροντίδας και επίβλεψης. Γι' αυτό και επιβιώνουν έστω 

και ως μερικής απασχόλησης3. 

• Οι παραδοσιακές δομές και τεχνογνωσία και το παραδοσιακό βιολο

γικό κεφάλαιο μπορούν να αποδώσουν εξαιρετικής γεύσης και υγιεινά 

προϊόντα, αν αυτό αναδειχθεί ως αξία και στις αγορές. Επίσης μπο

ρούν να αποτελέσουν τη βάση για φιλική προς το περιβάλλον γεωργία 

και για εξαιρετικά αγροτικά τοπία. 

Αυτά τα στοιχεία, που άρχισαν να αναγνωρίζονται διεθνώς, πρέπει να 

γίνουν η αιχμή του δόρατος για την ανάδειξη της ελληνικής γεωργίας: Εφό

σον αυτή δεν έχει πλεονεκτήματα κόστους ή κλίμακας, πρέπει να αναδείξει 

3. Παρόμοια διάρθρωση θεωρείται πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες βιοτεχνίες 
του ιταλικού Βορρά που κάνουν θαύματα στη διεθνή αγορά (δερμάτινα είδη, αργυρά, 
έτοιμα ενδύματα, έπιπλα, κ.ά.). Και η Ιαπωνία έχει παρόμοιο και μεγαλύτερο κατακερ
ματισμό στη γεωργία της και δεν το θεωρεί πρόβλημα. 
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πλεονεκτήματα ποιότητας και δημόσιων αγαθών. Και να πρωτοστατήσει στην 
ανάδειξη της σπουδαιότητας αυτών των πλεονεκτημάτων μαζί με άλλες χώ
ρες που πρωτοπορούν (Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία). 

Αυτό όμως είναι ανάγκη να λάβει συστηματική και μετρήσιμη μορφή, 
ώστε να μπορεί να συμβάλλει στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Προς 
αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βοηθήσει η επιστημονική κοινότητα με επε
ξεργασία προτύπων και δεικτών, και ο διοικητικός μηχανισμός με την ορ
γάνωση σχετικών προγραμμάτων. Όπως επίσης και οι συλλογικοί φορείς των 
αγροτών με τη συνεργασία στον προσδιορισμό των προτύπων και στη διά
δοση της σημασίας και της σκοπιμότητας τους. 

4.4.2. Διεκδίκηση θέσης στις αγορές 

Τα «εμπορεύσιμα» θα είναι πάντα ο κύριος όγκος των αγαθών που 
παράγει η γεωργία (αν πρόκειται να παραμείνει «γεωργία» και όχι κηπουρική 
ή αρχιτεκτονική τοπίου - βλ. και Pezaros, 2004). Η εξασφάλιση λοιπόν αγο
ρών είναι ο πρωταρχικός όρος για την επιβίωση της, διότι οι διεθνείς συσχε
τισμοί δεν ευνοούν πλέον τη διατήρηση παραγωγής που δεν βρίσκει διέξοδο 
στις αγορές. Η διασφάλιση και επέκταση των αγορών πρέπει να είναι το πρω
ταρχικό μέλημα όλης της πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα, όπως γίνεται σε όλες 
τις ανεπτυγμένες χώρες. Προπάντων όμως πρέπει να είναι το μέλημα των 
ίδιων των παραγωγών μέσω των κλαδικών, συνεταιριστικών και διεπαγγελμα-
τικών οργανώσεων. Η αναζήτηση αγορών που να ανταποκρίνονται στα χαρα
κτηριστικά των προϊόντων (σχέση κόστους-ποιότητας, δυνατότητες ποιοτικής 
σταθερότητας και συνεπούς ανταπόκρισης), η παρακολούθηση της ανταπό
κρισης των αγοραστών, η προσαρμογή στις ποιοτικές ανάγκες της ζήτησης, 
είναι όλα στοιχεία για τα οποία οι κλαδικές οργανώσεις πρέπει να έχουν άμε
ση εμπλοκή και ευθύνη. Όμως για όλα αυτά χρειάζονται επαγγελματική συμ
βουλή και καθοδήγηση. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου θα 
μπορούσε να παρέχει αυτή την καθοδήγηση, και μάλιστα επί ανταποδοτικής 
βάσεως, ώστε να υπάρχει σύνδεση προσπάθειας-αποτελέσματος. 

Αλλά βέβαια ένας τέτοιος οργανισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
τη δράση των επαγγελματιών διακινητών και εξαγωγέων που ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένα προϊόντα και γνωρίζουν τις πραγματικότητες κάθε αγοράς. Γι' 
αυτό πρέπει να υπάρχει στενή και συνεχής συνεργασία μεταξύ των φορέων 
των παραγωγών και των φορέων της διακίνησης και της εξαγωγής. 

Η προσπάθεια διασφάλισης αγορών πρέπει να περιλαμβάνει: 

173 



4.4.2.1. Υπεράσπιση της εσωτερικής αγοράς 

Όπως είδαμε στο Κεφ. 1.4.2. οι δεσμοί εξοικείωσης και προτίμησης 

για τα τοπικά προϊόντα και τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής μπο

ρούν να αποτελέσουν ισχυρό προστατευτικό φραγμό μέσα σε μια ανοιχτή 

αγορά. Όμως αυτοί οι δεσμοί πρέπει συνεχώς να καλλιεργούνται και να ανα

νεώνονται, σε ανταγωνισμό με τα άπειρα και έντονα προωθούμενα υπερτο-

πικά προϊόντα. Τα ίδια τοπικά προϊόντα πρέπει να αναδείξουν τα χαρακτηρι

στικά τους και σε νέες πιο μακρινές αγορές και σε νέους αγοραστικούς προο

ρισμούς. Ένας ιδιαίτερος στόχος μέσα σε κάθε αγορά πρέπει να είναι οι επι

σκέπτες (τουρίστες) και οι νέοι κάτοικοι (μετανάστες) που δεν έχουν την πα

ραδοσιακή εξοικείωση, αλλά πρέπει να προσελκυσθούν εξ αρχής. Άλλος στό

χος πρέπει να είναι οι νέες χρήσεις για γνωστά προϊόντα. Τέλος, πρέπει να 

υπάρχει οργανωμένη υπεράσπιση απέναντι σε παντός είδους υπονομεύσεις 

(αμφισβήτηση της ποιότητας, φθηνά εισαγόμενα άγνωστων χαρακτηριστικών 

κλπ.). Αυτή η διαδικασία διατήρησης και επέκτασης της εσωτερικής αγοράς 

δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, γιατί υπό τις νέες συνθήκες δεν θα σταματάει 

ποτέ και η διεκδίκηση της τοπικής αγοράς από μακρινά προϊόντα. 

4.4.2.2. Επέκταση των διεθνών αγορών 

Είναι απόλυτη ανάγκη να γίνεται διαρκής προσπάθεια διάνοιξης νέων 

αγορών, διότι όλες οι παραδοσιακές αγορές θα πιέζονται διαρκώς από νέους 

διεκδικητές. Πρέπει λοιπόν να μελετηθούν σοβαρά οι στρατηγικές προώθησης 

και ανάδειξης προϊόντων που έχουν ακολουθήσει άλλες χώρες (π.χ. η Χιλή για 

τα κρασιά, χωρίς να έχει μεγάλη παράδοση και διεθνή παρουσία στον κλάδο) 

και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνεργασία ξένων συμβούλων ή εταίρων (με

γάλες αλυσίδες καταστημάτων). Αυτό είναι αναγκαίο για όλα τα προϊόντα με

γάλης παραγωγής που υπερβαίνουν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και 

η επιβίωση τους εξαρτάται από τις εξαγωγές. 

Παράλληλα, καμία έστω και φθίνουσα αγορά δεν πρέπει να εγκαταλεί

πεται μοιρολατρικά, αλλά να προσαρμόζεται. Αν οι αγορές χαθούν, δεν πρό

κειται να διατηρηθούν για πολύ οι γεωργικές ενισχύσεις. Και, ακόμη κρισι

μότερο, δεν πρόκειται να υπάρξει είσοδος νέων δυναμικών συντελεστών σε 

ένα τομέα που χάνει τα ερείσματα του στην αγορά. Η διατήρηση και η επέ

κταση των αγορών δεν είναι μόνο κλαδικού αλλά και εθνικού ενδιαφέροντος. 

Τα προϊόντα που εξάγονται είναι οι πρώτοι πρεσβευτές της χώρας προς τα 

έξω και αυτοί που έχουν την ευρύτερη ορατότητα. 
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4.4.2.3. Προσθήκη αξίας στο προϊόν 

Η «προστιθέμενη αξία», είτε είναι επεξεργασία, είτε διαλογή, συσκευα

σία, εμφάνιση, αποτελεί στη σύγχρονη εποχή ένα διαρκώς αυξανόμενο τμήμα 

της τελικής αξίας του προϊόντος. Η προσθήκη αξίας, στον βαθμό που γίνεται 

τοπικά, μπορεί να αποτελέσει ένα σύνολο «συνδεόμενων δραστηριοτήτων» οι 

οποίες προσφέρουν ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης. Στις δρα

στηριότητες που προσθέτουν αξία μπορεί να περιληφθεί και η αναζήτηση ει

δικών αγορών (niche marketing) και η δημιουργία εικόνας τόσο για τα προϊό

ντα όσο και για τον τόπο. Αυτά δεν είναι ενδιαφέροντος μόνο των διακινητών 

αλλά και των παραγωγών και των τόπων. Απαιτούνται όμως συνεργατικές 

δράσεις μεταξύ κλαδικών, επαγγελματικών και τοπικών φορέων, που μπορούν 

και να συγχρηματοδοτούνται. Η ταυτόχρονη ανάδειξη προϊόντων και τόπων 

είναι μια από τις βασικές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. 

4.4.2.4. Παρακολούθηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή 

Πολλά προϊόντα φθάνουν στον καταναλωτή σε κατάσταση που δεν τον 

ικανοποιεί, χωρίς να υπάρχουν μηχανισμοί ανάδρασης πλην της ελαττωνόμε-

νης ζήτησης, η οποία όμως μπορεί να οφείλεται σε πολλούς άλλους παράγο

ντες. Η έλλειψη παρακολούθησης των προϊόντων από τους φορείς των παρα

γωγών, η μη αξιολόγηση τους από τη σκοπιά του καταναλωτή από τους ίδιους 

τους παραγωγούς, έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και έρευνες της αγοράς που 

παραγγέλλονται να είναι τυπικές, επιφανειακές και να μην δίνουν όλη την ου

σιαστική πληροφόρηση που χρειάζεται. Έτσι δεν υπάρχει πραγματική επικοι

νωνία (παρά μόνο μέσω των ενδιαμέσων, που όμως έχουν τις δικές τους επι

διώξεις) και δεν δημιουργείται ο δεσμός παραγωγού-καταναλωτή που είναι ο 

ισχυρότερος φραγμός στην ανοιχτή αγορά. Και αν ακόμη δημιουργηθεί δεν 

συντηρείται συστηματικά, οπότε είναι πολύ εύκολο να διαρραγεί. Αυτή η 

άποψη της πολιτικής προώθησης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα: δεν αρκεί να 

προωθούνται τα προϊόντα, πρέπει να παρακολουθούνται και οι εντυπώσεις 

των καταναλωτών. 

4.4.2.5. Αναζήτηση νέων αγοραστικών διεξόδων 

Οι καινούργιες διέξοδοι ανοίγουν νέες προοπτικές και μπορούν να ανα

πληρώσουν άλλες αγορές που φθίνουν. Οι καινούργιες ιδέες συχνά σώζουν 

175 



ένα κλάδο από τις πιέσεις στις παραδοσιακές αγορές. Όσοι αναπτύσσουν νέες 

ιδέες τραβούν τη ζήτηση προς το μέρος τους, οι άλλοι χάνουν και τις αγορές 

που έχουν. Γι' αυτό υπάρχει τέτοια έμφαση στην «καινοτομία». Αυτή δεν απαιτεί 

πάντοτε προηγμένη τεχνολογία. Καμιά φορά αποτελείται από απλές αλλά 

εύστοχες ιδέες (π.χ. επέκταση της χρήσης σε διαφορετικές αγορές, όπως των 

φρέσκων χυμών ως αναψυκτικών, ή των τοπικών ποτών στα νεανικά μπαρ και 

ξενοδοχεία). Αυτές οι πολιτικές δεν είναι πλέον οριακές. Από αυτές αρχίζουν οι 

πολιτικές στήριξης της τοπικής γεωργίας και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

Βέβαια, οι τεχνολογικά πιο προηγμένες χώρες επινοούν πιο προχωρη

μένες νέες διεξόδους (όπως τη χρήση της σόγιας για την παραγωγή ενός οι

κοδομικού υλικού - Environ - ή τη χρήση των βιοδραστικών συστατικών των 

φυτών στη φαρμακευτική βιομηχανία για την παρασκευή διαιτητικών συμπλη

ρωμάτων - nutri-ceuticals). Όμως για τους λιγότερο προηγμένους, η συστημα

τική προώθηση των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους 

τους κατοίκους για νέες χρήσεις, δεν είναι αμελητέα. 

4.4.2.6. Εξωστρέφεια των φορέων αξιοποίησης 

Η ευεργετική επίδραση που είχαν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες στη 

γαλακτοπαραγωγή (ώστε να ζητείται συνεχώς αυξημένη ποσόστωση) πρέπει 

να αποτελέσουν κρίσιμο παράδειγμα: οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, είτε 

συνεταιριστικές είτε ιδιωτικές, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με κάθε τρόπο να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους προς το εξωτερικό προωθώντας εκλε

κτά ελληνικά προϊόντα. Χωρίς εύρωστους και δυναμικούς φορείς μεταποίησης 

και διακίνησης, που θα μπορούν να δρουν σε διεθνείς χώρους και να δημιουρ

γούν νέες αγορές, δεν θα μπορέσει ποτέ η γεωργία να έχει συνθήκες ανά

πτυξης. Η προώθηση στο εξωτερικό δεν χρειάζεται απαραιτήτως προϊόντα 

περίεργα, που δεν υπάρχουν αλλού. Χρειάζεται όμως σωστές και μακρόπνοες 

επιχειρηματικές πρακτικές4. Οι φορείς της γεωργίας πρέπει να αναζητήσουν 

4. Ας προβληματιστούμε από το παράδειγμα γαλλικής αρτοβιομηχανίας που 
έχει καταφέρει να εξάγει καθημερινώς στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία φρέσκο ψωμί 
«σταρένιο, μαύρο, με προζύμι, από αλεύρι αλεσμένο σε πετρόμυλο». Ή από τη δική 
μας αναγέννηση της κατανάλωσης του γιαουρτιού, χάρη σε ορισμένες καινοτομίες 
που ανταποκρίθηκαν σε ενδόμυχες επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού (αφαίρεση 
οξύτητας). Ή από τη γιγάντωση της εσωτερικής αγοράς νωπού πόσιμου γάλακτος 
χάρις στην αξιοποίηση της διαφοράς μεταξύ «φρέσκου» και «διατηρημένου» γάλακτος. 
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και να συνεργαστούν με τέτοιους επιχειρηματικούς φορείς. Και βάση αυτής 

της συνεργασίας να είναι η στρατηγική της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα: της 

παραγωγής και των συναλλαγών. 

4.4.2.7. Αιεύρυνση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων 

Δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά είναι πιο ακριβά, λιγότερο εντυπωσια

κά στην εμφάνιση και πιο ευαίσθητα (τουλάχιστον τα νωπά), θα πρέπει να 

γίνεται μια συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού για τη διατήρηση και διεύρυνση της αγοράς τους. Πέραν αυτού τα 

προϊόντα θα πρέπει να δίνουν τη μάχη όχι μόνο στο πεδίο της υγιεινότητας, 

αλλά και της εμφάνισης, της φρεσκάδας και, πριν απ' όλα, της γεύσης. Αν οι 

βιολογικές καλλιέργειες εφαρμόζονται στις ίδιες άνοστες ποικιλίες όπως και 

οι κοινές (π.χ. ντομάτα), τότε οι ελπίδες τους να κατακτήσουν το καταναλω

τικό κοινό μαζικά, ώστε να έχουν προοπτικές ανάπτυξης, είναι πολύ χαμηλές. 

Μόνο η σαφώς καλύτερη γεύση, που συναρτάται με τις επιλεγόμενες ποι

κιλίες, θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα προσέλκυσης ώστε να 

παραβλεφθεί η διαφορά της τιμής και της εμφάνισης. Το κίνημα της βιολογι

κής καλλιέργειας θα ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί με μια επιστροφή σε πιο 

παραδοσιακές ποικιλίες που έχουν γίνει γνωστές για τη γευστικότητά τους ή 

που είναι απαραίτητες για μια τοπική κουζίνα. Ας παραδειγματιστούμε από 

τους Ιταλούς που συσκευάζουν και εξάγουν «άγριο ρύζι». 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συστηματική παραγωγή και τυποποίηση εγχώ

ριου πολλαπλασιαστικού υλικού για τις πιο εκλεκτές παραδοσιακές ποικιλίες 

θα πρέπει να αποτελέσει μια δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας, αλλά και 

με πολλές πρακτικές προοπτικές. 

Τα μη νωπά βιολογικά (λάδι, κρασί) θα πρέπει να κατευθυνθούν κυ

ρίως προς τις εξαγωγικές αγορές, που είναι πιο ευαισθητοποιημένες λόγω 

των διατροφικών κρίσεων που έχουν υποστεί. 

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τα προϊόντα «συνδυασμένης αγροπε-

ριβαλλοντικής διαχείρισης»5 ή όποιες άλλες κατηγορίες προσπαθούν να δικαιο-

5. Έχουν εμφανιστεί σε καταστήματα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως «ολο
κληρωμένης καλλιέργειας». Αυτόν τον όρο όμως κανένας μη ειδικός καταναλωτής δεν 
τον καταλαβαίνει και έτσι τα προϊόντα αγνοούνται ως ειδική και αξιοπρόσεκτη κατη
γορία. Γι' αυτό προτείνεται να αντικατασταθεί με κάποιον πιο κατανοητό, όπως ο πιο 
πάνω προτεινόμενος, ή «ήπιας καλλιέργειας» ή άλλον που να δηλώνει με σαφήνεια 
αυτό που θέλει να πει. 
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λογήσουν διαφορετικότητα τιμής και ποιότητας και απευθύνονται σε ένα πιο 

«υποψιασμένο κοινό». 

4.4.2.8. Προετοιμασία για «συνύπαρξη» με τα μεταλλαγμένα 

Αφού εγκρίθηκαν από την Κοινότητα οι όροι για την κυκλοφορία των 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, δεν μπορεί η χώρα με διοικητικές απο

φάσεις να την εμποδίσει. Μπορεί όμως να επιστατήσει στην αυστηρή εφαρμο

γή των όρων και στην τήρηση των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της 

«συνύπαρξης»: της δυνατότητας δηλαδή των συμβατικών και των βιολογικών 

προϊόντων να μην επιμολύνονται από τα μεταλλαγμένα, ώστε να μπορούν να 

κυκλοφορούν ως τέτοια και να πείθουν το καταναλωτικό κοινό που τα προτι

μά. Επίσης, μπορούν συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών να αυτοδεσμευτούν 

ότι δεν θα παράγουν μεταλλαγμένα και να κάνουν τη σχετική προβολή. Όπως 

επίσης και να συνεργαστούν με ερευνητικά ιδρύματα για την παρακολούθηση 

των αποτελεσμάτων της εισαγωγής μεταλλαγμένων στις άλλες καλλιέργειες, 

στο περιβάλλον και στην υγεία των καταναλωτών. Η ευαισθητοποίηση της κοι

νωνίας, η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η τήρηση των 

κανόνων και η προσέλκυση της συνειδητής προτίμησης των καταναλωτών εί

ναι η μόνη επιτρεπτή άμυνα. 

Επιπλέον πρέπει να προετοιμασθεί η υποστήριξη παραγωγών οι οποίοι 

θα έχουν αντιδικίες με τις εταιρείες που παράγουν το γενετικά τροποποιημένο 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στις χώρες όπου τα γενετικά 

τροποποιημένα έχουν διάδοση (ΗΠΑ, Καναδάς), αγρότες των οποίων οι καλ

λιέργειες επιμολύνθηκαν τυχαία έχουν μεγάλα προβλήματα με τις εταιρείες, 

που τους κατηγορούν ότι χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους χωρίς άδεια και 

τους σύρουν σε μακροχρόνιους και καταστρεπτικούς δικαστικούς αγώνες6. 

6. Σχετικές καταγγελίες έγιναν επώνυμα από ξένους ερευνητές που έχουν με
λετήσει τέτοιες υποθέσεις, στο διήμερο που οργάνωσε το Υπουργείο Γεωργίας και το 
ΕΘΙΑΓΕ με θέμα «Συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με καλλιέργειες 
γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών», Αθήνα, 14-15 Ιουλίου 2003. Πληροφορίες για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν στις διευθύνσεις: 

http:// nelsontarm.net 
http://www.percyschmeiser.com 
Helen Weatheral <Helensmoke @aol.com> 
Schubert Robert (ed.): «Monsanto still suing Nelsons, other growers» στο 
CropChoice.com, cropchoice News, May 21, 2001. 
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4.4.3. Αξιοποίηση των δημόσιων αγαθών 

Υπό τις παρούσες περιστάσεις είναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιη

θούν τα δημόσια αγαθά που προσφέρει η γεωργία, ώστε αφενός να τα αξιο

λογεί το κοινωνικό σύνολο και να επωφελείται από αυτά, αφετέρου να συμβάλ

λουν στην επιβίωση των εκμεταλλεύσεων. Ιδίως το γεωργικό τοπίο, η βιοποικι-

λότητα, το βιολογικό κεφάλαιο εκλεκτών ποικιλιών, οι καλές γεωργικές πρα

κτικές, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο οργανωμένης ανάδειξης και προ

βολής, ώστε η διατήρηση τους να αποτυπώνεται σε δείκτες που θα δικαιολο

γούν αντίστοιχη στήριξη των παραγωγών. 

Εξάλλου, με στόχο πάντα την επιβίωση των εκμεταλλεύσεων και τη 

διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στην ποικιλομορφία της, είναι σκό

πιμο να μην αντιστεκόμαστε στις προσαρμογές που επιβάλλουν οι περιστά

σεις και να μην περιορίζονται τα κίνητρα σε ορισμένες μόνο μορφές εκμεταλ

λεύσεων, οι οποίες θεωρητικά είναι επιθυμητές αλλά στην πράξη φθίνουν 

(«κατά κύριο επάγγελμα», «βιώσιμες» με διαφόρους ορισμούς - βλ. Τσιμπού-

κας κ.ά., 2000). Αντίθετα, πρέπει να επινοούμε τρόπους με τους οποίους οι 

εκμεταλλεύσεις θα βοηθούνται να επιβιώνουν αξιοποιώντας τις προσαρμογές 

που αναπτύσσουν και όχι αντίθετα σε αυτές. Διότι πολλά από τα δημόσιου 

ενδιαφέροντος αγαθά συνδέονται με τις δραστηριότητες και όχι με τον φορέα 

(αγροτική απασχόληση, διαχείριση περιβάλλοντος, διάσωση ποικιλιών). 

Η κύρια τέτοια προσαρμογή είναι η διατήρηση της γεωργικής εκμετάλ

λευσης ως δευτερεύουσας απασχόλησης. Όπως είδαμε (Κεφ. 3.8), τα μισά 

τέως αγροτικά νοικοκυριά δεν έχουν πια τη γεωργία ως κύρια πηγή εισοδήμα

τος. Όμως οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις λειτουργούν και προσφέρουν όχι 

μόνο σημαντικό εισόδημα σε αυτά (το 17% του οικογενειακού τους εισοδήμα

τος) αλλά και σημαντικό μέρος της παραγωγής και της τοπικής απασχόλησης, 

καθώς και τη συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας (βλ. και Κίζος, Σπιλάνης, 

2002). Δεν θα πρέπει λοιπόν να αγνοούνται ούτε κατά τη χάραξη της πολιτικής. 

Άλλη προσαρμογή είναι η τάση μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων μέσω ενοι

κίασης εκτάσεων και όχι με άλλους τρόπους, και η οργάνωση είτε σε πιο επι

χειρηματική βάση με μισθωτή εργασία, είτε σε πιο προσωπική με άμεσες 

ανταλλαγές υπηρεσιών. Όπως επίσης και η ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας, 

όπου ο γεωργός είναι στην ουσία υπεργολάβος μιας μεγαλύτερης επιχείρησης 

που έχει πιο σίγουρες προσβάσεις στις αγορές. Όλες αυτές οι μορφές, και 

άλλες που θα αναπτύσσουν οι περιστάσεις, πρέπει να διευκολύνονται με αντι

γραφειοκρατικές θεσμικές ρυθμίσεις και να βοηθούνται να επιζήσουν επί ίσοις 
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όροις, διότι όλες συμβάλλουν στον στόχο της επιβίωσης της τοπικής γεωρ
γίας και της εξασφάλισης των επιθυμητών δημόσιων αγαθών. 

4.4.4. Σοβαρή εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών 

Έχουμε καθήκον να επωφεληθούμε από το νέο πνεύμα που αναπτύσ
σεται, το οποίο προσπαθεί να συμβιβάσει την παραγωγική δραστηριότητα με 
την περιβαλλοντική μέριμνα. Αυτό θα βοηθήσει ταυτόχρονα και την αγροτική 
απασχόληση και τους πόρους του αγροτικού περιβάλλοντος. Βέβαια, το εγχεί
ρημα δεν είναι εύκολο, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην πράξη εμφανίζονται 
πολλά διλήμματα. Εντούτοις το θέμα αξίζει σοβαρής και μακρόπνοης αντιμε
τώπισης, διότι η ευκαιρία είναι μοναδική. Σε όλες τις χώρες γίνεται ανάλογη 
προσπάθεια και θα πρέπει να αντλήσουμε από τις σχετικές εμπειρίες, παράλ
ληλα με τη δική μας προσπάθεια για τα δικά μας ιδιαίτερα προβλήματα. Μά
λιστα, επειδή τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα θα υποστηρίζονται κυρίως 
με βάση δείκτες απόδοσης/αποτελεσμάτων και όχι δείκτες εισροών/ενεργειών, 
θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την επεξεργασία τέτοιων δεικτών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες και αξίες. Ήδη στον ΟΟΣΑ γίνεται 
εργασία για την ανάπτυξη τεχνικών αξιολόγησης των αγροπεριβαλλοντικών 
πολιτικών (βλ. OECD, 2005). 

4.4.5. Προώθηση της ενδοεπαγγελματικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ οι οργανώσεις των παραγωγών και οι διεπαγ-
γελματικές οργανώσεις θα είναι οι κύριοι φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής 
των κλαδικών πολιτικών. Μέσω αυτών κυρίως θα διοχετεύονται οι πόροι για 
τη στήριξη των κλάδων και την προώθηση των προϊόντων. Και μέσω αυτών 
θα αναμένεται η μεταβίβαση των μηνυμάτων της ζήτησης και των προσδοκιών 
της κοινωνίας προς τους παραγωγούς. Και τούτο, αφενός γιατί οι παραγωγοί 
είναι οι κυρίως ενδιαφερόμενοι και αφετέρου διότι πρέπει οι ίδιοι να αναπτύ
ξουν πρωτοβουλία και υπευθυνότητα. Θα είναι δε αυτοί οι κύριοι φορείς για 
την εκδήλωση πρωτοβουλιών. 

Είναι επομένως απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα κλίμα συνεννόησης και 
συνεργασίας και όχι αντιπαλότητας μέσα και ανάμεσα στα διάφορα είδη των 
οργανώσεων (συνεταιριστικών, κλαδικών, διεπαγγελματικών) για την εξασφά
λιση της επιβίωσης και της προαγωγής των κλάδων. Είναι απολύτως αναγκαίο 
να καλλιεργηθεί η παράδοση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων μιας ή πε-
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ρισσοτέρων λειτουργιών (παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης, εξαγωγών) σε 
ένα πνεύμα αλληλοκατανόησης και αλληλοϋποστήριξης για την προώθηση αλ
ληλοεξαρτώμενων κλαδικών συμφερόντων. Αποτελεί αχίλλειο πτέρνα της ελ
ληνικής οικονομίας, αλλά και της γεωργίας ειδικότερα, η έλλειψη παράδοσης 
για συνεργασίες σε πνεύμα συνεννόησης και συνέργειας για την προώθηση 
κοινών στόχων. 

4.4.6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων 

Ερευνητικές εργασίες έχουν διαγνώσει με οικονομετρικούς τρόπους 
ότι η τεχνική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων είναι κατά μέσο όρο 
πολύ κατώτερη από αυτήν που θα μπορούσε να είναι (Καραγιάννης, Σαρρής, 
2003), και η αποδοτικότητα του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, αν και μεσαία 
σε σχέση με το σύνολο των χωρών της Κοινότητας, είναι πολύ κατώτερη από 
των άλλων μεσογειακών χωρών (Κουτρουμανίδης κ.ά., 2002). 

Παρ' όλο που εργασίες σε αυτό το επίπεδο γενικότητας είναι δύσκολο 
να αξιοποιηθούν πρακτικά, διότι δεν δίνουν πληροφορίες για τυχόν περιορι
σμούς που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους εκμεταλλεύσεις (χρηματοδοτικούς, 
περιβαλλοντικούς, διαθέσιμης εργασίας, αρδευτικών πόρων, καιρικών συνθη
κών, συνθηκών αγοράς), εντούτοις δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίω
σης, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν, καθώς οι συνθήκες ανταγωνισμού 
θα γίνονται σκληρότερες. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι κλαδικές/περιφε-
ρειακές αναλύσεις, οι οποίες θα εντοπίσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους 
περιορισμούς που εμποδίζουν τις εκμεταλλεύσεις να πραγματοποιήσουν την 
τεχνικά δυνατή αποτελεσματικότητα τους. Εκεί θα πρέπει να φανεί και αν η 
μεγιστοποίηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι και οικονομικά συμφέ
ρουσα, πράγμα όχι εντελώς αυτονόητο: μπορεί π.χ. να λείπει κάποιος αφανής 
συντελεστής που να είναι πολύ ακριβός, όπως το αρδευτικό νερό, οι τεχνικές 
αντιμετώπισης των αντίξοων καιρικών συνθηκών (ανεμομείκτες), η προσωπική 
φροντίδα σε εκμεταλλεύσεις μερικής απασχόλησης, ή μπορεί οι τιμές και η 
απορροφητικότητα της αγοράς να είναι τέτοιες που να αποθαρρύνουν την 
εντατικότερη προσπάθεια. 

Επειδή πάντως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η υστέρηση στην αποτελε
σματικότητα να οφείλεται και σε έλλειψη γνώσεων, ενημέρωσης, συνειδη
τοποίησης των απωλειών, υπάρχει πεδίο παρέμβασης για βελτίωση της κα
τάστασης με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνικών πληροφό
ρησης και επιμόρφωσης. 
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4.4.7. Πληροφόρηση και επιμόρφωση των αγροτών 

Σε μια εποχή που αφθονούν τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι δυνατόν 

να μη μπορεί να οργανωθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ 

των επιστημονικών και διοικητικών φορέων της γεωργίας και των αγροτών, 

που θα μπορεί να εντοπίζει τα πιο συνήθη προβλήματα και να διαδίδει χρή

σιμες γνώσεις7. Η Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών πρέπει να αξιοποιηθεί, 

έστω με επαναπροσδιορισμό του ρόλου της, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώ

ρες (βλ. Κουτσούρης κ.ά., 1996). 

Η επικοινωνία με τους αγρότες πρέπει να περιλαμβάνει και την εκλαΐκευ

ση των κανόνων της ΚΑΠ, και την εξήγηση της λογικής και του σκοπού των δια

φόρων ρυθμίσεων. Χωρίς την κατανόηση αυτή οι αγρότες δεν μπορούν να δράσουν 

ορθολογικά, ούτε να συνεργαστούν για την ορθή και επωφελή εφαρμογή τους. 

Ακόμη πιο απαραίτητη είναι η συστηματική συνεχιζόμενη κατάρτιση με 

πλήρη αξιοποίηση του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έτος ίδρυσης 1997). Βέβαια, υποστη

ρίζεται ότι υπάρχει αποθαρρυντική εμπειρία, τόσο από την προσπάθεια διά

δοσης γνώσεων μέσω των MME (Αγροτικό Κανάλι «4 εποχές» που εγκαινιά

στηκε το 2001, και παλαιότερα σύστημα Videotex) όσο και από την οργάνωση 

προγραμμάτων κατάρτισης (παλαιότερα από τα ΚΕΓΕ και τώρα από την 

ΔΗΜΗΤΡΑ που δεν έχει πλήρως ενεργοποιηθεί)8. Όμως μεσοχρονίως δεν υ

πάρχει άλλος τρόπος βελτίωσης της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Ακόμη 

και οι επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό έχουν βρεθεί οικονομετρικά να μη 

βελτιώνουν την τεχνική αποτελεσματικότητα, εξαιτίας κυρίως ατελούς αξιο

ποίησης (Ρεζίτης κ.ά., 2005). Μακροχρονίως βέβαια μόνο η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα. 

4.4.8. Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των γεωργών 

Αυτή είναι απαραίτητη αν θέλουμε να επιτύχουμε την ανανέωση και ανα

βάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μακροχρονίως. Η συστηματοποίηση και δι-

7. Οι τοπικές ραδιοφωνίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να διαδίδουν 
εξειδικευμένες πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν τον τόπο. Θα μπορούσε επίσης 
να υπάρχει και μια γραμμή βοήθειας που θα απαντάει σε απορίες των παραγωγών 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. 

8. Βλ. Μαραβέγιας Ναπ. (επιμ.) 2004, κεφ. 2.2., σ. 87-90. 
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εύρυνση των γνώσεων που είναι δυνατή μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης (formal education, accreditation) είναι πλέον αναγκαία για όλους 

τους κλάδους. Ο γεωργικός τομέας δεν μπορεί να μένει έξω από αυτή την 

κοινωνική εξέλιξη, διότι αυτό θα σημαίνει υποβάθμιση του στην κοινωνική και 

επαγγελματική κλίμακα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί στους νέους 

αγρότες η πεποίθηση ότι η επαγγελματοποίηση της γεωργίας μέσω εκπαί

δευσης και μετεκπαίδευσης είναι όρος επιβίωσης και κοινωνικής αναβάθμισης 

του τομέα. Οι επαγγελματικές γεωργικές σπουδές σε όλα τα επίπεδα θα πρέ

πει να αποκτήσουν κύρος και ελκυστικότητα και να συνδεθούν με επαγγελμα

τικές προοπτικές. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οργανωμένες δομές σύν

δεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας, όπως γίνεται σε όλες τις ανε

πτυγμένες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να διευκολυνθεί με όλα τα δυνατά κίνη

τρα η μεταβίβαση της διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων σε νέους επαγγελ

ματίες και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική προετοιμασία των διαδόχων9. 

Το σχετικό με τον γεωργικό τομέα εκπαιδευτικό πλέγμα που έχει ανα

πτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες πρέπει να προβληθεί κατάλληλα σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο, ώστε να εδραιωθεί στη συνείδηση της νεολαίας ως μία 

ουσιαστική επιλογή, και να διευκολυνθεί η σύνδεση με εκμεταλλεύσεις στο 

πλαίσιο «μαθητείας». 

Είναι αυτονόητο ότι το επαγγελματικό προφίλ του σημερινού γεωργού 

δεν περιλαμβάνει μόνο τεχνικές γνώσεις ως προς την παραγωγή, αλλά και 

γενικότερες που θα του επιτρέψουν να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διε

θνείς αγορές, να λειτουργεί μέσα σε δίκτυα, να συνεργάζεται για την προώ

θηση συλλογικών δράσεων, να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες. Περιλαμ

βάνει δηλαδή τόσο ειδικές όσο και ευρείας στόχευσης γνώσεις (χρήση υπο

λογιστών, στοιχεία λογιστικής και μάρκετινγκ, ξένες γλώσσες)10. 

Οι τρεις κατευθύνσεις πολιτικής που αναπτύξαμε προηγουμένως, η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η δημιουργία συστήματος πληροφόρησης 

και επικοινωνίας και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, είναι 

αλληλένδετες και μακροχρόνιας προοπτικής. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει 

εκσυγχρονισμός και επιβίωση του τομέα χωρίς αυτές. Γι' αυτό, όσο και αν 

9. Δεν είναι ασφαλώς χωρίς σημασία ότι οι ΗΠΑ έχουν το υψηλότερο μορ
φωτικό επίπεδο για τους γεωργούς τους και η Ελλάδα από τα χαμηλότερα. 

10. Και η Κοινότητα συζητεί την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος προσό
ντων για τους αγρότες που θα αναγνωρίζεται σε Κοινοτικό επίπεδο με την καθιέρωση 
πράσινου πιστοποιητικού (Γιδαράκου κ.ά, 1998). 
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προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση και 

αποτελεσματικότητα, δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει όμως 

να εστιάσουμε την προσοχή στο πώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα γίνουν 

πιο χρηστικές και προσβάσιμες, και πώς θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές 

ανάγκες των γεωργών. 

4.4.9. Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο 

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υποχώρηση της ΚΑΠ, παρα

τηρείται και μια υποχώρηση της παρουσίας του γεωργικού τομέα και των 

θέσεων του σε όλα τα επίπεδα κοινωνικού διαλόγου και ιδίως σε αυτά που 

διαμορφώνουν την Κοινή Γνώμη. Αντίθετα, άλλες κοινωνικές ομάδες προβάλ

λουν τις θέσεις τους με πολύ ηχηρό τρόπο και κατορθώνουν να στρέψουν 

προς αντίθετες θέσεις μέρος της παραδοσιακά καλής διάθεσης του κοινω

νικού συνόλου απέναντι στη γεωργία. Έτσι η διάθεση αυτή υπονομεύεται και 

οι θέσεις άλλων ομάδων κερδίζουν χώρο, χωρίς η γεωργία να συμμετέχει και 

να παρουσιάζει τα δικά της επιχειρήματα. Αντίθετα, οι γεωργοί αποκτούν 

μόνο αρνητική δημοσιότητα μέσω των κινητοποιήσεων που είναι ενοχλητικές 

για το κοινωνικό σύνολο, και έτσι χάνουν σε κοινωνική ευαρέσκεια. Ναι μεν 

συμμετέχουν στα όργανα της Κοινότητας και παρουσιάζουν τις θέσεις και τα 

επιχειρήματα τους εκεί, όμως είναι αόρατοι για το ευρύ κοινό. Έτσι υφί

στανται ανυπεράσπιστοι τις επιπτώσεις της προώθησης των θέσεων άλλων 

ομάδων που είναι πιο ορατές1 1. 

Όταν διεθνείς οργανισμοί του κύρους του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. επιδιώ

κουν να βελτιώσουν την ορατότητα του έργου τους (visibility) για να εξασφα

λίσουν την υποστήριξη των κυβερνήσεων που τους στηρίζουν και της Κοινής 

11. Ένα χτυπητό παράδειγμα είναι η προώθηση χωρίς αντίσταση σε ένα με
γάλο μέρος της Κοινής Γνώμης των θέσεων εναντίον των αγροτών της Κοινότητας, και 
της Ελλάδος, με αφορμή τα θέματα του διεθνούς εμπορίου (π.χ. το θέμα του βαμ
βακιού), λες και οι αγρότες της Ελλάδος μπορούν να συγκριθούν με τους αντιπρο
σωπευτικούς αγρότες της Κοινότητας και των ΗΠΑ ή έχουν πολλές εναλλακτικές δυ
νατότητες. Άλλα παραδείγματα είναι οι κατηγορίες για περιβαλλοντική επιβάρυνση, 
για αμφισβητήσιμη υγιεινότητα των προϊόντων, για επανάπαυση στις επιδοτήσεις, για 
επιβάρυνση του τιμαρίθμου, χωρίς να δίνονται εξηγήσεις ούτε να υπάρχει αντίλογος 
εκ μέρους των εκπροσώπων των αγροτών ή των φορέων της γεωργίας. Από το πολύ 
που ακούγονται οι αρνητικές επισημάνσεις, λησμονούνται τα υποστηρικτικά επιχειρή
ματα ακόμη και από τους ίδιους τους φορείς της γεωργίας. 
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Γνώμης, είναι φανερό πόσο τη χρειάζεται και ο γεωργικός τομέας, που και 

αυτός στηρίζεται κατά μέγα μέρος στην κοινωνική συνεισφορά12. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο να είναι παρών σε όλα τα επίπεδα κοινωνικού διαλόγου, με 

τεκμηριωμένες θέσεις από επιστημονικά επιτελεία που επεξεργάζονται και 

υποστηρίζουν τις θέσεις για τη σημασία της αποκεντρωμένης γεωργίας. 

Εξάλλου, με δεδομένη την πολυπλοκότητα της ΚΑΠ, θα πρέπει να γί

νουν προσπάθειες να εξηγηθεί η λογική και οι περιορισμοί της και στο κοινω

νικό σύνολο. Έτσι ώστε να μη θεωρείται πανάκεια από την οποία θα ανα

μένονται τα πάντα, αλλά και να μην δαιμονοποιείται ότι θέτει παράλογους πε

ριορισμούς στη δράση και στην απόδοση των παραγωγών. Χωρίς τη στοιχειώ

δη κατανόηση από το κοινό και τους αγρότες των σκοπών, μεθόδων αλλά και 

περιορισμών της ΚΑΠ, και αντίστοιχα των προβλημάτων, αδιεξόδων αλλά και 

υποχρεώσεων των αγροτών, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μια σχέση κατα

νόησης και κριτικής υποστήριξης μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση της ορατότητας, είναι σκόπι

μο να επανέλθει ο όρος «γεωργία» στο όνομα του αρμόδιου υπουργείου. 

Όπως έχουν τώρα τα πράγματα η γεωργία φαίνεται να έχει εξαφανιστεί ως 

περιοχή δημόσιας παρέμβασης. Πράγμα που δεν είναι αλήθεια βέβαια, όμως 

οι ονομασίες μεταδίδουν μηνύματα13. 

Επιπλέον, οι φορείς του γεωργικού κόσμου θα πρέπει να ζητούν από 

τους επιστημονικούς φορείς να παράγουν γνώση και τεκμηρίωση για λογα

ριασμό τους. Χωρίς επιστημονική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση ο τομέας 

είναι άοπλος απέναντι σε αντιτιθέμενα συμφέροντα και απόψεις. 

4.4.10. Παρουσία σε συγγενικούς χώρους κοινωνικού προβληματισμού 

Ένα άλλο σχετικό θέμα είναι η ανάγκη η γεωργία να είναι παρούσα 

σε χώρους πέραν του στενού γεωργικού ενδιαφέροντος. Αυτό ισχύει ιδιαί

τερα για τους χώρους όπου συζητείται το περιβάλλον, το διεθνές εμπόριο, η 

περιφερειακή ανάπτυξη, ο αγροτικός χώρος, το αγροτικό τοπίο, η διατροφική 

12. Βλέπε σχετικά και OECD, Territorial Development Policy Committee: Actions 
to improve the visibility of the Committee's work, doc. GOV/TDPC (2004)5, 2 Dec. 2004. 

13. Είναι γνωστή η προσπάθεια που γίνεται διεθνώς για την κατάργηση των 
κλαδικών πολιτικών. Όμως οι διεθνείς τάσεις δεν είναι αμετακίνητες, και κανείς 
διεθνής οργανισμός δεν έχει εξοστρακίσει τη γεωργία από την ονομασία των σχετικών 
υπηρεσιών του (EU, OECD, FAO). 
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ασφάλεια, τα δικαιώματα του καταναλωτή, η ευημερία των ζώων. Οι σχετικές 
ζυμώσεις πρέπει να μεταφέρονται στον εσωτερικό διάλογο των αγροτικών ορ
γανώσεων και, αντίστροφα, να παρουσιάζονται οι επεξεργασμένες θέσεις της 
γεωργίας στους άλλους χώρους, ώστε να αναπτύσσεται μια πολύπλευρη θεώ
ρηση. Στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητο να προωθηθεί 
η συνδυασμένη γεωργο-οικονομική και γεωργο-περιβαλλοντική θεώρηση προς 
όφελος και των δύο απόψεων. Επίσης, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ο διά
λογος μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, ώστε οι καταναλωτές να κατα
νοήσουν με ποιο κόστος μπορούν να έχουν τοπική γεωργία, με φρέσκα, νό
στιμα και υγιεινά προϊόντα, με θετική συμβολή στο περιβάλλον και το τοπίο, 
με τοπική ανάπτυξη και διατήρηση παραδοσιακών αξιών. Και επίσης να 
κατανοήσουν τις απώλειες δυνατοτήτων και επιλογών που συνεπάγεται η εξα
φάνιση της τοπικής γεωργίας και των τοπικών προϊόντων. Αντίστοιχα οι γεωρ
γοί πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών (που 
καλούνται να υποστηρίξουν την τοπική γεωργία) και τις υποχρεώσεις τους απέ
ναντι στο κοινωνικό σύνολο, που στηρίζει με μεγάλους πόρους τον τομέα και 
αναμένει από αυτόν κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

Στον διάλογο πρέπει να συμμετέχουν και οι φορείς της διακίνησης και 
μεταποίησης για να επεξηγήσουν τη δική τους συμβολή στην ανάπτυξη των 
κλάδων, τις δικές τους ανάγκες για την ομαλή προώθηση των προϊόντων, αλ
λά και για να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε παραγωγούς και 
καταναλωτές. 

4.4.11. Διαφύλαξη των γεωργικών πόρων 

Επειδή είναι πιθανόν ότι παρ' όλες τις προσπάθειες η γεωργία θα 
συρρικνωθεί τις προσεχείς δεκαετίες και ίσως ατονήσει σε πολλές περιοχές 
(ορεινές, νησιωτικές, τουριστικές), θα πρέπει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά μια 
μακροχρόνια πολιτική προστασίας και διαφύλαξης, κατά το δυνατόν, των 
γεωργικών πόρων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μη αντιστρέψιμες απώλειες. 

Αυτοί είναι κατά πρώτο λόγο το έδαφος, το νερό και το βιολογικό κε
φάλαιο. Και κατά δεύτερο, η τεχνογνωσία, το υλικό κεφάλαιο και το παραδο
σιακό γεωργικό τοπίο, περιλαμβανομένων των αγροτικών οικισμών. Μια νέα 
γενεά εγγειοβελτιωτικών και έργων υποδομής πρέπει να αναπτυχθεί που θα 
αποσκοπεί στη συντηρητική διαχείριση και διαφύλαξη αυτών των στοιχείων, 
απέναντι τόσο στην πολύ «εκσυγχρονισμένη» γεωργία όσο και στις διαφορε
τικές χρήσεις. Οι δράσεις αυτές τόσο ως προς το επιστημονικό μέρος τους 
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(μελέτες, πειραματικές εφαρμογές) όσο και ως προς το τεχνικό (έργα, προ
γράμματα σωστικής ή εκπαιδευτικής καλλιέργειας, πάρκα γεωργικής βιοποικι-
λότητας, αναβάθμιση τοπίου και αγροτικών οικισμών) μπορούν να αποτελέσουν 
πυρήνες τοπικής δραστηριότητας που θα απασχολήσουν τοπικό δυναμικό. 

Ειδικότερα για τους εδαφικούς πόρους, είναι ευκαιρία να σχεδιαστούν 
εκτεταμένα προγράμματα πρόληψης της διάβρωσης και αποκατάστασης υπο
βαθμισμένων περιοχών. Η αξιοποίηση για περιβαλλοντικούς σκοπούς των 
εκτάσεων που αποσύρονται προσωρινά από τη γεωργική χρήση (δάσωση, 
αποκατάσταση υγροτόπων, περιβόλια γεωργικής βιοποικιλότητας) και διάφο
ροι όροι που μπορούν να επιβληθούν στις αγροτικές εκτάσεις που αλλάζουν 
χρήση (αξιοποίηση του χώματος που αποσύρεται λόγω εκσκαφών, διατήρηση 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό των στοιχείων του γεωργικού τοπίου - δένδρα, 
παραδοσιακά κτίσματα - μέσα στον χώρο της νέας χρήσης) είναι μερικές 
κατευθύνσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ελαττώσουν την απώλεια πολύτιμων 
πόρων. Η συνεργασία του Υπ. Γεωργίας με το ΥΠΕΧΩΔΕ με στόχο τη συντη
ρητική διαχείριση των φυσικών πόρων και την μη υποβάθμιση του αγροτικού 
τοπίου, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να εμβαθυνθεί, εφόσον επιδιωχθεί σε 
πνεύμα αλληλοκατανόησης. 

Ανάλογα μπορούν να γίνουν και για το γεωργικό βιολογικό κεφάλαιο. 
Εκτός από τις τράπεζες σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, σωστικές 
καλλιέργειες (με κατάλληλη προώθηση ώστε τα προϊόντα να καταναλώνονται 
ως τοπικές σπεσιαλιτέ) μπορούν να εξυπηρετήσουν και τον στόχο της διά
σωσης ποικιλιών και την τοπική ανάπτυξη. Η διάσωση του τοπικού βιολογικού 
κεφαλαίου πρέπει να περιλάβει και τις ποικιλίες των οπωροφόρων και των 
καλλωπιστικών φυτών που διατηρούνται παραδοσιακά στο περιβάλλον των 
αγροτικών σπιτιών. Εκεί συντηρείται ένας απίστευτος πλούτος τοπικών ειδών 
και ποικιλιών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πόρος για τη διακόσμηση 
νέων οικιστικών συνόλων (ξενοδοχείων, παραθεριστικών κατοικιών, δημόσιων 
πάρκων) με τον ιδιαίτερο τοπικό τρόπο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τις αγρότισσες που γνωρίζουν την καλλιέρ
γεια αυτών των φυτών. Έχει αναγνωρισθεί ότι το αγροτικό τοπίο περιλαμ
βάνει και αυτό το στοιχείο: το αισθητικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει 
οι αγροτικοί οικισμοί τόσο με την αρχιτεκτονική όσο και με τη βιοποικιλότητα 
που συντηρούν για ιδιωτική χρήση (Pachaki, 2002). 

Για τους υδατικούς πόρους υπάρχει βέβαια ήδη αυξημένη συνειδητο
ποίηση της σπουδαιότητας και σπανιότητας τους. Παράλληλα με τη διευκό
λυνση της διαθεσιμότητας για παραγωγικούς σκοπούς πρέπει να αναπτυχθεί 
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ο τομέας της αποκατάστασης της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών απο

θεμάτων (διαχείριση ομβρίων, εμπλουτισμός υπόγειου ορίζοντα, ανασύσταση 

υγροτόπων, εξυγίανση λιμνών). Αυτά τα εγγειοβελτιωτικά έργα δεν θα επη

ρεάζουν άμεσα την παραγωγή, ενώ θα δημιουργούν τοπική απασχόληση και 

θα αποκαθιστούν τους παραγωγικούς πόρους από την κακομεταχείριση που 

έχουν υποστεί στο παρελθόν. 

Ακόμη και αν σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση τέ

τοιου είδους δραστηριοτήτων, δεν θα είναι δύσκολο να δημιουργηθεί. Η Κοι

νότητα έχει ήδη αντιληφθεί ότι, εφόσον η παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών 

ανακατανέμεται υποχρεωτικά προς τα ανταγωνιστικότερα παραγωγικά κέντρα, 

ανάλογη χρηματοδότηση από κοινωνικούς πόρους πρέπει να κατανεμηθεί 

προς τις περιφέρειες για την παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών που έχουν 

ευρύτερο ενδιαφέρον1 4. Πρέπει, όμως, να αναπροσανατολιστεί μέρος των 

σημερινών μηχανισμών (εγγείων βελτιώσεων, αγροτικού περιβάλλοντος) προς 

τη συστηματική παραγωγή και προβολή τέτοιων δημόσιων αγαθών (ώστε η 

κοινωνία να τα αξιολογεί και να τα αξιοποιεί) σε συνεργασία με τους επιστη

μονικούς φορείς και το τοπικό παραγωγικό δυναμικό. 

4.4.12. Συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι - Διερεύνηση νέων χρήσεων 

Ακόμη και αν η γεωργία υποχωρεί ως παραγωγικός τομέας, δεν πρέπει 

να ατονήσει η προσπάθεια να συμμετέχουμε στη διεθνή ερευνητική δρα-

14. Στην πρόταση νέου Κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου, που δια
μορφώνει ένα ενιαίο πλαίσιο προγραμματισμού και χρηματοδότησης (COM (2004) 490 
final, 14.7.2004, στο http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0490en01.pdf) 
αναφέρονται ρητά ως στόχοι των μέτρων που συγχρηματοδοτούνται και οι εξής: 
«αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού» (στον άξονα «παραγωγικότητα»), 
«ενίσχυση μη παραγωγικών επενδύσεων» (στον άξονα «διαχείριση του χώρου»), «προ
στασία και διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς» (στον άξονα «ανάπτυξη της υπαίθρου»). 
(Πηγή: Rural development fact sheet, Ch. 4, par. J, στο http://europa.eu.int/comm 
/agriculture/publi/fact/rurdev/refprop_en.pdf, από EC, DG for Agriculture, Newsletter, No. 
68, Oct. 2004. 

Αλλά και στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα στον άξονα 6, μέτρο 6.2, 
προβλέπεται δράση για «Ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών, τεχνητό 
εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων» (Ψαλτόπου-
λος, 2000). Στις ΗΠΑ, η προστασία του γεωργικού περιβάλλοντος προβλέπει εκτεταμένη 
δράση για την προστασία των εδαφικών πόρων από τη διάβρωση (βλ. Potter, 1998). 
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οτηριότητα, σε όλες τις περιοχές που την αφορούν (τεχνικές, οικονομικές, κοι

νωνιολογικές). 

Το επίκεντρο πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα του χώρου μας 

με στόχο την επεξεργασία εξειδικευμένων λύσεων. Αυτό θα κρατάει τη χώρα 

μέσα στο διεθνές γίγνεσθαι αλλά και θα βοηθάει τον τομέα να προσαρμόζεται 

στις εκάστοτε περιστάσεις. 

Μιά περιοχή έρευνας με ιδιαίτερη σημασία είναι η αναζήτηση νέων 

χρήσεων για τα γεωργικά προϊόντα. Στο εξωτερικό έχουν γίνει πολλές προ

σπάθειες για αξιοποίηση γεωργικών πρώτων υλών για χρήσεις πλην της δια

τροφής και ένδυσης, που ανοίγουν καινούργιους δρόμους (παραγωγή ενέρ

γειας, φαρμακευτική χρήση, βελτίωση περιβάλλοντος). Αυτοί οι δρόμοι βέβαια 

ανοίγονται από εξελίξεις που συμβαίνουν σε άλλους χώρους (βασική έρευνα, 

βιομηχανία, ενέργεια). Όμως και η γεωργική έρευνα έχει τη δική της σημαντι

κή συνεισφορά. Η γεωργία με τους επιστημονικούς, διοικητικούς και συλ

λογικούς της φορείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την αξιοποίηση ευ

καιριών, και σε ετοιμότητα για συνεργατικές δράσεις. Ακόμη, πρέπει να καλ

λιεργείται ένα ευνοϊκό τοπικό κλίμα για καινοτόμες επενδυτικές πρωτοβουλίες 

και για συνεργασίες με επιμερισμό κινδύνων. Οι κλαδικοί φορείς της γεωρ

γίας, οι επιστημονικοί και διοικητικοί φορείς και οι επιχειρηματικοί φορείς 

πρέπει να ξεπεράσουν την απομόνωση και να αναπτύξουν πεδία συνεργα

σιών. Η επιστημονική διερεύνηση πρακτικών προβλημάτων του αγροτικού 

κόσμου (τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών), η πρακτική δοκιμασία νέων 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσεων (γεωργία ακριβείας, αξιοποίηση 

υποπροϊόντων), η επιχειρηματική αξιοποίηση νέων ιδεών και προϊόντων (πα

ραγωγή βιοαερίου, ενεργειακές καλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες) είναι πρα

κτικές που έχουν ευρεία εφαρμογή σε άλλες χώρες 1 5. Όλες οι σύγχρονες 

αναλύσεις για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη τονίζουν τη σημασία των 

διακλαδικών και διεπιστημονικών συνεργασιών. Και ο γεωργικός τομέας δεν 

μπορεί να αναβαθμισθεί, αν δεν αναπτύξει επαφές και συνεργασίες με τους 

πιο πρωτοποριακούς τομείς της οικονομίας. 

15. Το προϊόν Environ, στο οποίο έχουμε αναφερθεί προηγουμένως, είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας (συνεταιρικής επιχείρησης) του τοπικού πανεπιστημίου του 
Mankato Minnesota, που το επινόησε, του συνεταιρισμού παραγωγών σόγιας, που πα
ράγουν την κύρια πρώτη ύλη, και τοπικών επιχειρηματιών που ανέλαβαν την επιχει
ρηματική αξιοποίηση της ευρεσιτεχνίας. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

Παρότι η καινούργια ΚΑΠ δίνει έμφαση και στήριξη για τα δημόσια αγα

θά που συμπαράγει η γεωργία, εντούτοις αυτή παραμένει βασικά ένας τομέας 

παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών και αποτελεσμάτων συνδεδεμένων με αυτά. 

Γι' αυτό πρέπει πρωταρχικά να διεκδικήσει τη βιωσιμότητα της στις αγορές. 

Αλλιώς η στήριξη για την παραγωγή των άλλων αγαθών θα είναι οριακή και 

πρόσκαιρη. Γι' αυτό σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη διεκδίκηση της 

θέσης της ελληνικής γεωργίας στις αγορές, σύμφωνα και με τη στρατηγική που 

ακολουθούν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες. Υποστηρίχθηκε ότι αυτό θα γίνει 

καλύτερα με την ανάπτυξη και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που μπορεί να 

διαθέτει, κυρίως ποιοτικών, θεωρώντας δεδομένη τη συνέχιση της προσπάθειας 

για αντιμετώπιση των αδυναμιών της. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η ανάδειξη 

και των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει, και η σχετική ευαισθητοποίηση του 

κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ενεργότερη παρουσία στον 

κοινωνικό διάλογο, ώστε να διευκολυνθούν ζυμώσεις που θα επηρεάσουν θε

τικά τόσον τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του τομέα (με κύριο στοιχείο την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού) όσο και τη συνειδητοποίηση της σημα

σίας της τοπικής γεωργίας από το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, η ανάπτυξη πνεύ

ματος συνεργασιών είναι εκ των ων ουκ άνευ, τόσο για τη διάσωση των παρα

γωγικών κλάδων όσο και για τη συνδυασμένη ανάδειξη προϊόντων και τόπων. 

Η διαφύλαξη των γεωργικών πόρων, εξάλλου, πρέπει να αποτελεί το διαρκές 

υπόβαθρο όλων των γεωργικών πολιτικών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η πολιτική που ασκείται ως τώρα περιέχει στοιχεία από όλες τις πιο 
πάνω κατευθύνσεις και συνέχεια εμπλουτίζεται και με νέα. Και η εφαρμογή 
των σχετικών προγραμμάτων προχωρεί με τους πιο ταχείς ρυθμούς που πα
ρατηρούνται σε ελληνικά τομεακά προγράμματα. Εντούτοις, θα αισθανόταν 
κανείς την ανάγκη για περισσότερη επιτελική δράση προς την κατεύθυνση 
της υπεράσπισης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της γεωργίας. Δηλαδή για 
την εξασφάλιση της θέσης της (και κάθε προϊόντος ξεχωριστά) στην αγορά, 
και την ανάδειξη των κοινωνικών αγαθών που προσφέρει. Εφόσον οι εισοδη
ματικές ενισχύσεις βαδίζουν προς την αποσύνδεση από την παραγωγή, και ο 
αριθμός των γεωργών θα μειώνεται όσο αναπτύσσεται η εθνική οικονομία, 
είναι κρίσιμο η γεωργία να μην περιθωριοποιηθεί ως παραγωγικός τομέας, 
αλλά να διατηρήσει τη θέση της, αναδιατάσσοντας τις δυνάμεις της και δια
φυλάσσοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντι
κό της ρόλο. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μακρόπνοη θεώρηση που θα εμπνεύ
σει και θα κινητοποιήσει τους φορείς και θα διευκολύνει τη δράση τους -
όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Είναι αλήθεια ότι ο επιτελικός σχεδιασμός και η εμψύχωση και κινη
τοποίηση είναι περίπλοκες και δύσκολες λειτουργίες. Διότι οι στόχοι τους δεν 
είναι σαφείς και μονοσήμαντοι όπως παλαιότερα (αύξηση της παραγωγής, 
αύξηση του εισοδήματος), αλλά πρέπει να συνδυάζουν εν μέρει ανταγωνι
στικές επιδιώξεις: βιωσιμότητα της γεωργίας, περιβαλλοντική διαχείριση, ανά
πτυξη της υπαίθρου, μέριμνα για τους καταναλωτές. 

Κανένας από αυτούς τους στόχους δεν είναι απολύτως σαφής και 
χρειάζεται κάθε φορά να τους δίνεται συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα από 
διαρκώς αμφισβητούμενες κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτικές διεργασίες. 
Εφόσον όμως οι πόροι που θα εισρέουν στον τομέα και στον αγροτικό χώρο 
θα συναρτώνται σε σημαντικό βαθμό με την παραγωγή μη εμπορεύσιμων 
αγαθών (ενώ η αγορά θα ρυθμίζει πιθανόν με δυσμενή τρόπο τα των εμπο
ρεύσιμων), είναι απολύτως αναγκαίο να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί που θα 
χειρίζονται τα μη εμπορεύσιμα και θα ανοίγουν νέους δρόμους για τα εμπο
ρεύσιμα. Πρέπει δηλαδή να αναπτυχθεί και να γίνει πιο ενεργητική η λεγό
μενη «κοινωνική διαχείριση» (social management), παράλληλα βέβαια με την 
ιδιωτική και τη συλλογική διαχείριση που πρέπει και αυτές να βελτιωθούν σε 
επίπεδο εκμεταλλεύσεων και συλλογικών φορέων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ) 

Όπως είδαμε στο Κεφ. 2.4, σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

αλλά και μετέπειτα συνεχίστηκε η αναμόρφωση της κοινής οργάνωσης των 

αγορών στο πνεύμα που εκφράστηκε στην Ατζέντα 2000. Στα επόμενα δίνου

με τα βασικά στοιχεία των οργανώσεων της αγοράς, όπως διαμορφώθηκαν 

κατά την προηγούμενη σημαντική αναθεώρηση, καθώς και τις αλλαγές που 

επέρχονται με τη μεγάλη αναθεώρηση του 2003-2004, που δεν έχει τεθεί 

ακόμη σε πλήρη εφαρμογή. Επίσης δίνεται και μία πολύ συνοπτική εικόνα των 

σχετικών αγορών διότι αυτό βοηθάει στην κατανόηση των πολιτικών1. 

Π. 1.1. Αροτραίες καλλιέργειες 

Περιλαμβάνουν τα δημητριακά (σιτηρά, αραβόσιτος), τους ελαιούχους 

σπόρους (σόγια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη), πρωτεϊνούχους σπόρους όπως τα 

όσπρια για ανθρώπινη ή κτηνοτροφική χρήση. 

Η πολιτική για τις αροτραίες καλλιέργειες περιλαμβάνει αγορές πα

ρέμβασης, καθεστώς εισαγωγών-εξαγωγών και άμεσες εισοδηματικές ενισχύ

σεις. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (1986-87) ίσχυε το καθεστώς 

των σταθεροποιητών, δηλαδή της Μέγιστης Εγγυημένης Ποσότητας (ή ποσο

στώσεων παραγωγής). 

Το πρώτο εξάμηνο του 1999 στα πλαίσια των αρχών της Ατζέντα 2000 

έγινε νέα αναμόρφωση της ΚΟΑ που επεκτείνει αυτήν του 1992 και την προ

σαρμόζει στις εν τω μεταξύ εξελίξεις. Βασικά στοιχεία αυτής της αναμόρ

φωσης είναι τα εξής: 

1. Κύριες πηγές για τις πληροφορίες αποτελούν τα εξής (λεπτομέρειες στη 
Βιβλιογραφία): 
• Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ), (Σεπτ. 2004). 
• Υπ. Γεωργίας, Ενημερωτικά τεύχη (Σεπτ. 1999 - Μάιος 2000). 
• E.C.-DG for Agriculture, Newsletter (NL), Special Editions (July 2003, May 2004) 

και διάφορα άλλα τεύχη. 
• E.C.-DG for Agriculture Fact Sheet (FS), June 2003, The Horticultural sector in 

the European Union. 
• Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Ειδική Έκδοση. 
• Καν. 1782/2003 (L 270, 21.10.2003), 864/2004 και 865/2004 (L 206, 9.6.2004). 
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Περαιτέρω μείωση των τιμών παρέμβασης, ώστε να μειωθεί η από

σταση από τις διεθνείς τιμές και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στη 

διεθνή αγορά. 

Μερική αντιστάθμιση των εισοδημάτων που χάνονται, με άμεσες ενι

σχύσεις. Οι ενισχύσεις υπολογίζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

«υπεραντισταθμίσεις», που είχαν παρατηρηθεί κατά την προηγούμενη 

περίοδο. 

Διατήρηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης και προσπάθεια αξιο

ποίησης των κινήτρων της εθελοντικής αγρανάπαυσης. 

Απλούστευση του συστήματος διαχείρισης, που είχε γίνει πολύ πολύ

πλοκο. 

Προσπάθεια ενοποίησης του καθεστώτος για τους ελαιούχους σπό

ρους με αυτό των σιτηρών. 

Διατήρηση των ειδικών ρυθμίσεων για την πρόσθετη ενίσχυση του 

σκληρού σίτου, που είναι πολύ ουσιαστικές για τους Έλληνες αγρό

τες. Προϋπόθεση είναι η τήρηση της καλλιέργειας στην Ελλάδα εντός 

του ορίου των 6.170.000 στρεμμάτων, και η υποχρεωτική χρήση πιστο

ποιημένου σπόρου. Ο όρος είναι σύμφωνος με την ελληνική επιδίωξη 

για συστηματική βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού σκληρού σί

του, ώστε να είναι κατάλληλος για τη βιομηχανία ζυμαρικών και να 

μπορεί να διεισδύσει σε νέες αγορές. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα διατηρείται επιπλέον το όριο των 2.180.000 

στρεμμάτων για τις αρδευόμενες αροτραίες καλλιέργειες, που συμπίπτει ου

σιαστικά με το όριο καλλιέργειας του αραβοσίτου. 

Όπως βλέπουμε η Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα έχει μετατραπεί σε μέ

γιστη έκταση καλλιέργειας, και η ενίσχυση σε στρεμματική με βάση ιστορικά 

στοιχεία αποδόσεων που κατά καιρούς αναθεωρούνται, όπως κατά την πρό

σφατη αναμόρφωση. Έτσι υλοποιείται η πολιτική της Κοινότητας να μην ενθαρ

ρύνεται η υπερεντατικοποίηση, ούτε η αύξηση της παραγωγής χωρίς απορρο

φητικότητα της αγοράς, ούτε η παρέμβαση στην επιλογή της καλλιέργειας, εφό

σον οι στρεμματικές ενισχύσεις είναι ενιαίες κατά ομοειδείς ομάδες προϊόντων. 

Σημειωτέον ότι οι αροτραίες καλλιέργειες είναι ένας θεμελιώδης το

μέας της αγροτικής οικονομίας όλων των χωρών, που συνδέεται άμεσα τόσο 

με την καταλληλότητα των εδαφικών πόρων όσο και με τις βασικές ανάγκες 

της κατανάλωσης. Η στήριξη αυτή απορροφάει σταθερά το 44% της συνολι

κής δαπάνης του FEOGA-εγγυήσεις. Και για την Ελλάδα ο τομέας είναι θεμε

λιώδης και καταλαμβάνει τα τελευταία χρόνια 15-16 εκατ. στρέμματα επί συ-
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νόλου 38,5, δηλαδή το 39-41% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Εμμέσως το 

καθεστώς των αροτραίων επηρεάζει και το σύνολο της κτηνοτροφίας, διότι τα 

σχετικά προϊόντα υπεισέρχονται σε σημαντικότατο βαθμό στο κόστος των 

ζωοτροφών. Με το νέο καθεστώς, δικαιούνται στρεμματικής ενίσχυσης για το 

σκληρό σιτάρι όλοι οι καλλιεργητές και όχι μόνον αυτοί που είχαν δικαιώματα 

με βάση το καθεστώς του 1992. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Εισάγεται το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά διατηρείται και η 

τιμή παρέμβασης και η συνδεδεμένη ενίσχυση ανά τόνο για τα δημητριακά, η 

οποία θα αποτελέσει και τη βάση για τον υπολογισμό της στρεμματικής ενί

σχυσης. Μειώνονται όμως στο μισό οι μηνιαίες προσαυξήσεις της τιμής πα

ρέμβασης και καταργείται η παρέμβαση για τη σίκαλη. 

Η συμπληρωματική ενίσχυση για τον σκληρό σίτο σε παραδοσιακές ζώ

νες καλλιέργειας (ολόκληρη η ελληνική παραγωγή) μπορεί να διατηρηθεί μέ

χρι και κατά 40% συνδεδεμένη με την παραγωγή. Το υπόλοιπο θα ενσωματω

θεί στην ενιαία ενίσχυση. Η συνολική ενίσχυση θα υποστεί κλιμακωτή μείωση 

μέχρι το 2006. Αντίστοιχα, από το 2004/05 θεσπίζεται πρόσθετη ειδική ενί

σχυση για «ποιοτική παραγωγή», υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνται 

πιστοποιημένοι σπόροι ποικιλιών αναγνωρισμένων ως υψηλής ποιότητας. Εκτι

μάται ότι με τον συνδυασμό των πιο πάνω ενισχύσεων (ενιαίας, συμπληρωμα

τικής, ποιοτικής) θα μπορέσουν οι Έλληνες παραγωγοί να διατηρήσουν περί

που σταθερό το εισόδημα τους. 

Για τα όσπρια θα ισχύσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2005/06, 

ενώ για τους πρωτεϊνούχους σπόρους (πίσσα, κουκιά και φούλια, γλυκά λού

πινα) η τωρινή πρόσθετη ενίσχυση ανά τόνο θα μετατραπεί σε ειδική ενίσχυ

ση ανά στρέμμα, για μια νέα μέγιστη εγγυημένη έκταση. 

Οι φακές, τα ρεβύθια και τα λαθούρια εφόσον δεν εισπράττουν άλλη ει

δική ενίσχυση δικαιούνται ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης 18,1 ευρώ/στρέμμα, 

εντός του ανωτάτου εθνικού ορίου για τα όσπρια (άρθρο 141, Καν. 1782/2003). 

Π.1.2. Ρύζι 

Για το ρύζι έχει θεσπιστεί παρόμοια αλλά ξεχωριστή πολιτική. Περιλαμ

βάνει: 

Προστασία από τις εισαγωγές και εξαγωγικές ενισχύσεις. Το καθε

στώς υπόκειται στις ρυθμίσεις του ΠΟΕ και πρέπει να αναμένουμε ότι 
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θα γίνεται διαρκώς δυσμενέστερο, διότι το ρύζι είναι ενδιαφέροντος 
πολλών χωρών του τρίτου κόσμου που επιδιώκουν να ενισχύσουν την 
πρόσβαση στην Ε.Ε., αλλά και χωρών οι οποίες ενδιαφέρονται να διει
σδύσουν στις αγορές της Ασίας και πιέζουν για κατάργηση όλων των 
προστατευτικών καθεστώτων. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες χώ
ρες (κυρίως η Ιαπωνία) οι οποίες ενδιαφέρονται να προστατέψουν την 
παραδοσιακή τους ορυζοκαλλιέργεια, που αποτελεί μέρος της εθνικής 
ταυτότητας και τρόπο κοινωνικής οργάνωσης της υπαίθρου- και οι 
οποίες αντιστέκονται στην πλήρη υποταγή στους κανόνες της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας. Εν πάση περιπτώσει, η κοινοτική προτίμηση θα 
πρέπει στο εξής να επιδιώκεται με βάση την ποιότητα και όχι την τιμή. 
Καθεστώς παρέμβασης που καθιερώθηκε μετά το 1995 για να διαχειρι
σθεί τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μείωση της κοινοτικής 
προτίμησης μετά την GATT '94. Το καθεστώς λειτουργεί τους 4 τελευ
ταίους μήνες της εμπορικής περιόδου. Η τιμή παρέμβασης είναι παρά
γωγος της «βασικής τιμής» και προσαυξάνεται ανάλογα με τον μήνα 
της προσφοράς. 

Ορισμό «βασικής τιμής», η οποία μειώνεται σταδιακά κατά 15% σε 
σχέση με την προ του 1995, ενώ χορηγείται αντιστάθμιση με τη μορφή 
στρεμματικής ενίσχυσης. Επίσης, προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρα
κτηριστικά των διαφόρων τύπων. 
Μέγιστη εγγυημένη έκταση στηριζόμενης ορυζοκαλλιέργειας και αντί
στοιχη για σποροπαραγωγή, κατανεμημένες κατά κράτος-μέλος. Η 
υπέρβαση της καλλιεργούμενης έκτασης συνεπάγεται μείωση της 
στρεμματικής ενίσχυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται δημοσιονομική 
ουδετερότητα, δηλαδή σταθερότητα της συνολικής δαπάνης για τις 
στρεμματικές ενισχύσεις. (Στην πραγματικότητα η ποινή είναι κατά τι 
μικρότερη, δηλαδή επιδεικνύεται ελαστικότητα προς τους παραγωγούς. 
Μάλιστα για την περίπτωση της Ελλάδος έγινε δεκτό, με βάση περιβαλ
λοντικές σκοπιμότητες, η εθνική ποσόστωση να διαιρεθεί σε δύο περι
φέρειες παραγωγής και οι υπερβάσεις στην μια περιφέρεια να μην συ
νεπάγονται τιμωρία για τους παραγωγούς της άλλης. Ανάλογες ρυθμί
σεις προωθούνται για να ληφθούν υπ' όψιν οι αλλαγές που έγιναν λόγω 
της ενίσχυσης και των εκτάσεων σποροπαραγωγής.) 
Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα η ορυζοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 

10% περίπου των εκτάσεων που καλλιεργούνται στην Κοινότητα με ρύζι, και 
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εξυγίανση αλατούχων εδαφών. Οι ορυζοπαρα-
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γωγικές χώρες της Κοινότητας είναι οι μεσογειακές (και η Πορτογαλία), κα
θώς και τα υπερπόντια γαλλικά εδάφη. Ενώ οι νεοεισαχθείσες χώρες (Φινλαν
δία, Σουηδία, Αυστρία) παραδοσιακά εισάγουν, τυποποιούν και διαθέτουν στην 
αγορά μεγάλες ποσότητες ρυζιού. 

Το σύστημα του 1995 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ δεν έχει 
μπορέσει να εξασφαλίσει ισορροπία στην κοινοτική αγορά ρυζιού, όπου 
παρατηρείται μια τάση συσσώρευσης αποθεμάτων. Αυτό οφείλεται τόσο στην 
αύξηση της καλλιέργειας και της παραγωγής όσο και στην αύξηση των εισαγω
γών. Έτσι, παρά τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης και των εξαγωγών και 
τη συνολική ελλειμματικότητα της Κοινότητας, υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων. 
Αυτό προοιωνίζεται περαιτέρω χειροτέρευση του καθεστώτος στήριξης. Το 
δυσάρεστο είναι ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε δυσανάλογο βαθμό σε αυτά τα 
πλεονάσματα, πράγμα που αντανακλά την αιώνια μειωμένη ανταγωνιστικότητα 
της. Αυτήν πρέπει να διορθώσει, με ενεργητικές πολιτικές προώθησης και με 
βάση ποιοτικά πλεονεκτήματα μέχρι και στο μαγειρεμένο προϊόν (π.χ. καταλλη
λότητα για ορισμένα είδη τοπικών φαγητών) και όχι με συρρίκνωση της παρα
γωγής. Ούτε με πολιτικές περαιτέρω εντατικοποίησης, η οποία εκτός των περι
βαλλοντικών θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στην ουσιαστική ποιότητα. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Η τιμή παρέμβασης θα μειωθεί στο ήμισυ και η παρέμβαση θα περιο
ρισθεί σε 75.000 τόνους το έτος συνολικά για την Κοινότητα. Όμως θα αυξη
θεί η άμεση ενίσχυση, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος (60% περίπου) θα 
ενσωματωθεί στην ενιαία ενίσχυση με βάση ιστορικά δικαιώματα" τα, οποία 
όμως θα συνδέονται με ελαττωμένη μέγιστη εγγυημένη έκταση καλλιέργειας. 
Το υπόλοιπο (μέχρι και 40%) θα καταβάλλεται ως ειδική ενίσχυση για την 
καλλιέργεια στις παραδοσιακές περιοχές (ΥΑΑΤ, 2004, σ. 12, NL, 2003, ρ. 6). 
Για υπερβάσεις των ορίων καλλιέργειας θα επιβάλλεται ποινή, όχι όμως τόσο 
αυστηρή όπως πριν (αναλογική έναντι προοδευτικής μείωσης των ενισχύ
σεων). Από τον Σεπτέμβριο 2004 ισχύει αναθεωρημένο εισαγωγικό καθεστώς 
που θα προστατεύει από τις αθρόες εισαγωγές σε χαμηλές τιμές. (ΥΑΑΤ, σ. 
9, παρ. 17,18 και σ. 12). 

Π. 1.3. Φρούτα και λαχανικά 

Η Κοινότητα είναι γενικά ελλειμματική σε φρούτα και λαχανικά και κα
λύπτει ένα 16-20% των αναγκών της από εισαγωγές (υπερκαλύπτοντας τις 
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υποχρεώσεις της στον ΠΟΕ που προβλέπουν πρόσβαση για τις τρίτες χώ

ρες του επιπέδου του 5%), ενώ ταυτόχρονα η εσωτερική της αγορά διευρύ

νεται. 

Παράλληλα, η διακίνηση τείνει να συγκεντρώνεται σε λίγες, καλά ορ

γανωμένες αλυσίδες διανομής. Γι' αυτό η κοινοτική φιλοσοφία είναι ότι χρειά

ζεται ισχυροποίηση του σκέλους της προσφοράς, με ενίσχυση επενδύσεων 

και με στήριξη κοινών δράσεων των παραγωγών ώστε αφενός να προσαρμό

ζεται η παραγωγή στις ανάγκες της κατανάλωσης με τρόπο συντονισμένο, 

αφετέρου να αξιοποιούνται υπέρ των παραγωγών τα πλεονεκτήματα από την 

ύπαρξη μιας δυναμικής αγοράς. Επίσης, να προστατεύονται οι παραγωγοί 

από την αδυναμία που συνδέεται με την ευαισθησία των νωπών προϊόντων. 

Έτσι η κοινοτική πολιτική για τον τομέα των νωπών ασκείται μέσω των 

οργανώσεων των παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών ή Ενώσεις Ομάδων Παρα

γωγών), οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα (κατά 50%) για να 

εφαρμόσουν μέσω του Λειτουργικού τους Ταμείου εγκεκριμένα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. Ένα μέρος αυτών των προγραμμάτων μπορεί να αναφέρεται 

σε αποσύρσεις, περιορισμένου όμως μεγέθους σε σχέση με τον όγκο της πα

ραγωγής που εμπορεύεται η ομάδα και με το σύνολο των δράσεων που προ

βλέπει το πρόγραμμα. Οι αποσύρσεις γίνονται σε τέτοια τιμή που να μην 

αποτελούν δελεαστική εναλλακτική διέξοδο, ενώ προβλέπονται σταδιακές 

μειώσεις του μέγιστου ποσοστού επιτρεπόμενων αποσύρσεων. Τα αποσυρό

μενα προϊόντα καταβάλλεται προσπάθεια να μην οδηγούνται σε χωματερές, 

γι' αυτό ενισχύονται δραστηριότητες δωρεάν διανομής. 

Οι δράσεις προσαρμογής της παραγωγής στις δυνατότητες διάθεσης 

μπορούν να προβλέπουν παρεμβάσεις στην ποιότητα, ειδικά προγράμματα 

στηριζόμενων εκριζώσεων (έχουν γίνει αρκετά για μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, 

νεκταρίνια) και δράσεις που εντάσσονται στα προγράμματα ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Αυξημένη ενίσχυση προβλέπεται για διεθνικές συνεργασίες μεταξύ 

ομάδων παραγωγών (με χώρες της Κοινότητας ή και τρίτες). 

Πέραν των Ομάδων Παραγωγών ενισχύονται και οι «Διεπαγγελματικές 

Οργανώσεις» που έχουν σκοπό τη συνολική διαχείριση και προώθηση ενός 

προϊόντος. Αυτές μπορούν να προσδιορίσουν αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια 

για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν το όνομα και την αξία της παραγω

γής τους, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε μονοπωλιακές καταστάσεις ή στρε

βλώσεις της αγοράς ή κατάργηση του ανταγωνισμού. Οι ελάχιστοι κανόνες 

ποιότητας που ακολουθούνται είναι αυτοί που έχουν θεσπισθεί από την αρμό

δια οικονομική επιτροπή του OHE. 
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Για την προστασία από τις εισαγωγές έχουν θεσπισθεί οι ρήτρες δια
σφάλισης, που ενεργοποιούνται είτε όταν ο όγκος των εισαγωγών ξεπεράσει 
κάποια επίπεδα είτε όταν οι τιμές εισαγωγής είναι κατώτερες ενός ορισμένου 
επιπέδου. Για τη διευκόλυνση των εξαγωγών προβλέπεται σύστημα εξαγωγι
κών ενισχύσεων (επιστροφές κατά την εξαγωγή που σύμφωνα με τους όρους 
της GATT '94 πρέπει να βαίνουν μειούμενες τόσο κατ' όγκο όσο και κατ' αξία 
για μια διάρκεια 6 ετών). 

Για τα μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά υπάρχει ειδικό καθεστώς 
που στηρίζεται στη χορήγηση ενισχύσεων στον μεταποιητή υπό την προϋπό
θεση καταβολής μιας ελάχιστης τιμής στους παραγωγούς, που καθορίζεται 
από την Κοινότητα. Αυτό ισχύει για ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενισχυόμενης 
παραγωγής που είναι κοινοτικό, αλλά κατανέμεται μέχρι επιπέδου βιομηχα
νίας με βάση τις επιδόσεις ενός προηγούμενου διαστήματος. Υπάρχει πρό
βλεψη για σύναψη συμβολαίων μεταξύ Ομάδων Παραγωγών και μεταποιητών 
για ενίσχυση του σκέλους της προσφοράς και για παρακολούθηση της λει
τουργίας του συστήματος. Προβλέπονται ενισχύσεις (επιστροφές) στην εξα
γωγή και για τα μεταποιημένα προϊόντα. 

Για κάθε ομάδα προϊόντων υπάρχουν μικρές παραλλαγές του συστήματος: 
Για τη χυμοποίηση εσπεριδοειδών προβλέπεται οροφή παραγωγής ανά 

κατηγορία εσπεριδοειδούς. Υπέρβαση της οροφής (και των αιτήσεων ενί
σχυσης από τους μεταποιητές) συνεπάγεται αναλογική μείωση της ενίσχυσης, 
που εφαρμόζεται τον επόμενο χρόνο. Δίδεται κοινοτική ενίσχυση στις οργα
νώσεις παραγωγών αλλά και σε μεμονωμένους παραγωγούς που παραδίδουν 
το προϊόν τους βάσει συμβολαίων. 

Για τη βιομηχανική τομάτα προβλέπεται ποσόστωση κατά κράτος-μέ-
λος και βιομηχανία, με βάση στοιχεία τριετίας. Η ποσόστωση κάθε βιομηχα
νίας κατανέμεται στους παραγωγούς με βάση εθνικά κριτήρια (παραδόσεις 
πενταετίας, νέοι αγρότες, κλπ.). Προβλέπεται ελάχιστη τιμή παραγωγού και 
ενίσχυση στον μεταποιητή. 

Για τα ροδάκινα ισχύει επίσης το κοινοτικό κατώφλι και σύστημα ενι
σχύσεων στην παραγωγή. 

Για τα σπαράγγια υπάρχουν ορισμένες ειδικού χαρακτήρα ρυθμίσεις. 
Για τη σταφίδα χορηγείται στρεμματική ενίσχυση σε αυτούς που έχουν 

συνάψει σύμβαση με μεταποιητές. Εφαρμόζεται καθεστώς αποθεματοποίησης 
για τις ανεπεξέργαστες σταφίδες με χορήγηση σχετικής ενίσχυσης. 

Για τα ξερά σύκα και ορισμένους καρπούς με κέλυφος προβλέπονται 
κάποια ειδικά μέτρα. Επίσης εφαρμόζεται αποθεματοποίηση και κάποια 
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περιορισμένης έκτασης προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας και προώθη
σης στην αγορά. 

Για την μπανάνα υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώς (βλέπε Π. 1.14 Λοιπές 
καλλιέργειες/παραγωγές, αριθ. 11). 

Οι βασικοί κανονισμοί που θεσπίζουν το καθεστώς των νωπών και με
ταποιημένων οπωροκηπευτικών είναι οι: 2200/1996 για τα νωπά, 2201/1996 για 
τα μεταποιημένα , 2202/1996 για τη μεταποίηση εσπεριδοειδών, 1637/1996 για 
την μπανάνα. 

Νεότερες ρυθμίσεις 

Μετά τη βασική μεταρρύθμιση του 1996 και με βάση την πείρα που απο
κτήθηκε, έγιναν περαιτέρω αλλαγές το 2001, όπως η υιοθέτηση ενιαίου ανω
τάτου ορίου (σε επίπεδο Κοινότητας) για τη στήριξη του κόστους διαχείρισης 
των οργανώσεων παραγωγών και εθνικών ορίων για τη στήριξη της μεταποίη
σης, και η εγκατάλειψη της «ελάχιστης τιμής» για την ενεργοποίηση της από
συρσης. Επίσης αναθεωρούνται συνεχώς και εκσυγχρονίζονται οι προδιαγρα
φές ποιότητας, που ονομάζονται πλέον «προδιαγραφές εμπορίας» (marketing 
standards) και συνεχίζεται η προσπάθεια για περαιτέρω απλούστευση και 
αποσαφήνιση του καθεστώτος. 

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, μετά την GATT '94, το καθεστώς 
των αντισταθμιστικών εισφορών κατά την εισαγωγή αντικαταστάθηκε γενικά 
με το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Εντούτοις για πολλά προϊόντα μπορεί να 
απαιτούνται άδειες εισαγωγής (import licences), ενώ για ορισμένα και για ορι
σμένες χρονικές περιόδους μπορεί να εφαρμόζονται μεταβλητοί δασμοί, εξαρ
τώμενοι από την τιμή εισόδου του συγκεκριμένου φορτίου και τον όγκο των 
εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος (δηλαδή μερική επαναφορά της 
αντισταθμιστικής εισφοράς). Αντίθετα, για πολλές χώρες ή ομάδες χωρών και 
για ορισμένα προϊόντα έχουν συμφωνηθεί παραχωρήσεις, όπως δασμολογικές 
ποσοστώσεις (δηλ. μειωμένοι δασμοί για ορισμένες ποσότητες εισαγωγών) 
(«The horticultural sector» par. 5). Στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά μπορεί 
να επιβάλλεται και πρόσθετος δασμός για τη ζάχαρη που περιέχουν, με βάση 
το ισχύον για τη ζάχαρη καθεστώς. 

Το καθεστώς των μεταβλητών δασμών ισχύει για τις τομάτες, αγγού
ρια, αγγινάρες, κολοκυθάκια, εσπεριδοειδή, μήλα και αχλάδια (εκτός ορι
σμένων ποικιλιών και χρονικών περιόδων). 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή (δηλ. εξαγωγικές επιδοτήσεις που αντι
σταθμίζουν τις αυξημένες τιμές που διατηρούνται στο εσωτερικό της Κοινό-
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τητας) χορηγούνται για τα μήλα, λεμόνια, πορτοκάλια, ροδάκινα, σταφύλια, 

τομάτες και ορισμένους ξηρούς καρπούς. Επίσης για τις μεταποιημένες το

μάτες, τα διατηρημένα και ζαχαρωμένα κεράσια, τα μεταποιημένα φουντούκια 

και ορισμένους χυμούς πορτοκαλιού, καθώς και για τη ζάχαρη που περιέχεται 

στα μεταποιημένα. Διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό των εξαγωγών και 

χορηγούνται επί τη βάσει αδειών εξαγωγής. Το συνολικό ποσό επιστροφών 

καθώς και ο συνολικός όγκος εξαγωγών που μπορεί να επωφεληθούν από αυ

τές είναι περιορισμένα, σύμφωνα με την GATT, και μειωμένα σε σχέση με το 

παρελθόν. 

Η μεταρρύθμιση του 2003 και 2004 επηρέασε μόνο τους ξηρούς καρ

πούς (με κέλυφος), όπου το προηγούμενο καθεστώς της στήριξης μεμονω

μένων προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας και εμπορίας αντικαταστάθηκε 

από ενιαία στρεμματική ενίσχυση, 12,075 ευρώ/στρέμμα, για 8.000.000 στρ. 

που κατανέμονται σε εθνικές εγγυημένες εκτάσεις (ενιαίες για τα 5 είδη ξη

ρών καρπών που ενισχύονται: αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, φυστίκια και 

χαρούπια). Αυτή η ενίσχυση μπορεί να αυξηθεί με έως και ίσου ύψους εθνική 

ενίσχυση (Fact Sheet, Dec. 2003, eh. 3, p. 8, και NL, Special Edition, July 2003, 

p. 6). Επίσης, αυξάνεται η συμπληρωματική ενίσχυση για τα αποξηραμένα 

φρούτα, από 1,9 σε 2,4 ευρώ/στρέμμα (σύκα, δαμάσκηνα, σταφίδες), με την 

προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν συμφωνητικά μεταξύ οργανώσεων των παρα

γωγών και μεταποιητών (Fact Sheet, 2003, p. 6). Εκτάσεις που λαμβάνουν 

ενίσχυση για σχέδια βελτίωσης δεν είναι επιλέξιμες για το νέο καθεστώς πριν 

από τη λήξη των σχεδίων βελτίωσης. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η επιτυχία 

των σχεδίων βελτίωσης για την ομαδοποίηση της προσφοράς, τα κράτη-μέλη 

μπορούν να επιβάλλουν ως όρο επιλεξιμότητας για την κοινοτική και εθνική ενί

σχυση τη συμμετοχή σε οργανώσεις παραγωγών. Πρέπει δε να εξασφαλισθεί 

η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς (Καν. 1782, εισαγωγή, παρ. 39,40). 

Π.1.4. Βαμβάκι 

Το καθεστώς στήριξης της βαμβακοκαλλιέργειας θεσπίστηκε ειδικά για 

την Ελλάδα και στη συνέχεια την Ισπανία που είναι οι μόνες βαμβακοπαρα

γωγοί χώρες της Κοινότητας. Το αρχικό καθεστώς αναμορφώθηκε το 1995, 

ενώ το 2001 θεσπίστηκε νέος κανονισμός. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος, που θα ισχύει μέχρι το 2006, 

είναι τα εξής: 

Δεν υπάρχει προστασία από τις εισαγωγές και η βιομηχανία αγοράζει 

την πρώτη ύλη στις διεθνείς τιμές. Εντούτοις έχει καθοριστεί τιμή στό-
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χου που πρέπει να απολαμβάνει ο εκκοκκιοτής συσπόρου βάμβακος, 

η οποία εξασφαλίζεται μέσω εξισωτικών πληρωμών. Οι εξισωτικές πλη

ρωμές αποτελούν τη διαφορά μεταξύ της τιμής στόχου και της τιμής 

της διεθνούς αγοράς την ημέρα που το βαμβάκι παραδίδεται στο εκ

κοκκιστήριο. 

Προκειμένου ο εκκοκκιστής να απολαύσει την τιμή στόχου, πρέπει να 

έχει καταβάλει στον παραγωγό την ελάχιστη τιμή, η οποία είναι το 

95% της τιμής στόχου. Οι τιμές αυτές έχουν ορισθεί εφάπαξ για όλο 

το διάστημα ισχύος του κανονισμού, δεδομένου ότι η κοινοτική τιμή 

είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια της διεθνούς (η οποία τα τελευταία 

χρόνια έχει πέσει πολύ, αυξάνοντας έτσι το ποσόν της αντισταθμιστικής 

πληρωμής). Οι τιμές αυτές ισχύουν για ορισμένη ποιότητα προϊόντος. 

Για διαφορετικά χαρακτηριστικά γίνονται ανάλογες προσαρμογές στο 

επιδοτούμενο βάρος προϊόντος. 

Ο μέγιστος στηριζόμενος όγκος παραγωγής έχει καθοριστεί σε 782.000 

τον. για την Ελλάδα και 249.000 για την Ισπανία, εκτός εάν η διεθνής 

τιμή ανέβει τόσο ώστε οι αντισταθμιστικές εισφορές να μην υπερβούν τις 

770.000 ευρώ, οπότε η ποσόστωση ανεβαίνει στις 850.000 και 270.000 

τον. αντίστοιχα. Σε περίπτωση υπέρβασης της ΜΕΠ υπάρχει μείωση της 

τιμής στόχου, η οποία εφαρμόζεται το ίδιο έτος και για τους παραγω

γούς της χώρας που έχει την υπέρβαση. Οι δύο χώρες έχουν μονίμως 

σημαντική υπέρβαση (Η Ελλάδα με παραγωγή 1.210.000 τόν. (1998-99) 

και η Ισπανία με 337.567 τόν. Η αντίστοιχη παραγωγή το 1986-87 ήταν 

622.754 και 265.364 τόν.). Αυτό δείχνει ότι το καθεστώς του βαμβακιού 

είναι ικανοποιητικό για τους αγρότες, που υποκαθιστούν άλλες καλλιέρ

γειες με αυτήν. 

Στους εκκοκκιστές χορηγείται προκαταβολή έναντι της κοινοτικής ενί

σχυσης, ενώ η εκκαθάριση γίνεται το τέλος Μαΐου. Για τον υπολογισμό 

της προκαταβολής λαμβάνονται υπ' όψιν: η τιμή στόχου, που είναι 

σταθερή στα 106,30 ευρώ/100 κιλά συσπόρου βάμβακος, η διεθνής 

τιμή, που προσδιορίζεται με βάση κανονισμό της Επιτροπής, και το επί

πεδο της υπέρβασης που προβλέπεται κάθε φορά για την τρέχουσα 

περίοδο. Το επίπεδο της προκαταβολής για το βαμβάκι είναι πολύ υψη

λότερο απ' ό,τι για άλλα προϊόντα που έχουν ανάλογο καθεστώς. Από 

το 1999/2000 προβλέπεται χορήγηση επιπλέον ποσού 40 δρχ./κιλό ως 

προκαταβολή προς τους βαμβακοπαραγωγούς, ώστε να ενισχυθεί η 

ρευστότητα τους από την πρώτη κιόλας εκταμίευση. 
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Για την εκτίμηση της υπέρβασης γίνονται δύο φορές τον χρόνο εκτιμή

σεις της αναμενόμενης παραγωγής: τα τέλη Αυγούστου, πριν από την 

έναρξη της εμπορικής περιόδου, με συντελεστή ασφαλείας +15%, και 

τον Νοέμβριο με συντελεστή τουλάχιστον +7,5%. Οπότε και εφαρμό

ζονται ανάλογες τιμές συνυπευθυνότητας/στόχου για τον υπολογισμό 

της προκαταβολής. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα έπρεπε να υπάρχει 

σύμπτωση εκτιμήσεων ως προς το ύψος της παραγωγής μεταξύ των 

εκπροσώπων της Διοίκησης και εκείνων των παραγωγών, το οποίο θα 

εξασφάλιζε το μέγιστο εισόδημα για τους παραγωγούς και τη χώρα. 

Το σύστημα, καίτοι πολύ ευνοϊκό, γίνεται αρκετά περίπλοκο στη διαχεί

ριση του λόγω και του πολύ μεγάλου μεγέθους του κλάδου, και δημιουργεί 

συχνά διαφωνίες και προστριβές. 

Σύμφωνα με τον νεότερο Κανονισμό (1051/2001, L 148, 1.6.2001), ενώ 

διατηρείται το γενικό σχήμα ενίσχυσης της παραγωγής, εντούτοις επέρχονται 

ορισμένες αλλαγές επί το αυστηρότερον, για να αντιμετωπισθεί η γενική τάση 

μεγάλης υπέρβασης της ποσόστωσης εκ μέρους της Ελλάδας και της Ισπανίας, 

και αντίστοιχης υπέρβασης του σχετικού προϋπολογισμού της Κοινότητας. 

Έτσι, η μείωση της ενδεικτικής τιμής ως συνέπεια της υπέρβασης κλι

μακώνεται: από το 50% του ποσοστού υπέρβασης που προέβλεπε το προη

γούμενο καθεστώς, σε 50+2+2+...% για κάθε κλιμάκιο 15.170 τόνων υπέρβα

σης, πέραν από μια υπέρβαση 356.000 τόνων που έχει κατά κάποιον τρόπο 

νομιμοποιηθεί (δηλαδή έχει εκ των πραγμάτων αναγνωρισθεί μια ποσόστωση 

782.000+356.000 = 1.138.000 τόνων για την Ελλάδα, με την ανάλογη βέβαια 

μείωση της τιμής, η οποία όμως φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στα συμφέροντα 

των παραγωγών). Για την Ισπανία, οι προβλεπόμενες αντίστοιχες υπερβάσεις 

ανέρχονται στο 1/3 περίπου των ελληνικών. Περαιτέρω, υπάρχει η πρόβλεψη 

ότι κάθε χώρα δεν τιμωρείται ανεξάρτητα για τη δική της υπέρβαση ή υπερ-

υπέρβαση, αλλά λαμβάνεται υπ' όψιν αν υπάρχει συνολική υπέρβαση. Αν δεν 

υπάρχει, δεν υπάρχει και τιμωρία. (Σημειωτέον ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησι

μοποιείται ο όρος «τιμωρία», διότι είναι γενικό φαινόμενο σε όλες τις αγορές η 

μείωση της τιμής ως συνέπεια της υπερπαραγωγής.) Η μείωση της ενδεικτικής 

τιμής περνάει αυτούσια στον παραγωγό, ως μείωση της ελάχιστης τιμής, όπως 

και οι μειώσεις για κατώτερη ποιότητα. 

Και πάλι, αν η διεθνής τιμή του βαμβακιού ανέβει σε πάνω από 30,20 

ευρώ/100 χλγ. και η σχετική δαπάνη του προϋπολογισμού είναι μικρότερη 

από 770 εκατ. ευρώ, και έχει εφαρμοσθεί η μείωση τιμής λόγω υπέρβασης 

της ποσόστωσης, τότε η μη εξαντληθείσα πρόβλεψη του προϋπολογισμού θα 
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χρησιμοποιηθεί (εντός ορίων) για να ενισχύσει τους παραγωγούς που έχουν 

υπέρβαση της εθνικής τους ποσόστωσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κοινοτικό 

καθεστώς ουσιαστικά δεν τιμωρεί τις υπερβάσεις, γίνεται όμως μια προσπά

θεια να περιορισθεί η συνεχής επέκταση της παραγωγής στις δύο κυρίως εν

διαφερόμενες χώρες, εν όψει της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών του 

προϊόντος, που δηλώνει ασθενή θέση στη διεθνή αγορά. Καθώς επίσης και λό

γω των πιέσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ να μην αυξάνονται οι εισοδηματικές 

ενισχύσεις, διότι έχουν και αυτές επίπτωση στην παραγωγή των διεθνώς εμπο

ρεύσιμων προϊόντων. 

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή του 

συστήματος, ιδίως για τη διασφάλιση ότι το βαμβάκι που λαμβάνει ενίσχυση 

είναι πράγματι Κοινοτικό, για την ορθή πληρωμή των βαμβακοπαραγωγών 

σύμφωνα με τους κανόνες, και για το ότι το βαμβάκι που λαμβάνει βοήθεια 

αντιστοιχεί στις δηλώσεις εκτάσεων σποράς που έχουν υποβληθεί. 

Η Επιτροπή θα υποβοηθείται από την ειδική Επιτροπή Διαχείρισης για 

τις φυσικές ίνες που θεσμοθετήθηκε με τον Καν. 1673/2000 (L 193, 27.9.2000). 

Ο Κανονισμός εισάγει επίσης την υποχρέωση τα κράτη-μέλη να επεξεργα

στούν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων της βαμβακοκαλλιέργειας στο πε

ριβάλλον και να φροντίσουν να εφαρμοσθούν. 

Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε σε σχέση με το καθεστώς του 

βαμβακιού, όπως ισχύει μέχρι τώρα (και για την εσοδεία 2004/2005), είναι ότι: 

α) Ενώ ανέχεται τις συνολικές υπερβάσεις, τιμωρεί πολύ σκληρά εκεί

νους τους παραγωγούς που δεν ευθύνονται γι' αυτές: αυτούς δηλαδή που πα

ράγουν μια σταθερή ποσότητα ή έχουν υπέρβαση μικρότερη από τη μέση. 

Αυτοί υφίστανται μια μείωση της τιμής χωρίς να ευθύνονται ή χωρίς η αύξηση 

της ποσότητας τους να αντισταθμίζει τη μείωση της τιμής. Αυτό συμβαίνει και 

στην αυτόματη λειτουργία της αγοράς, όταν όμως η αγορά είναι ρυθμιζόμενη 

η συνέπεια αυτή της υπερπαραγωγής δεν γίνεται αποδεκτή και δημιουργεί 

κατανοητές αντιδράσεις. Εκτός αυτού δημιουργεί κίνητρο σε κάθε παραγωγό 

να προσπαθεί να αντισταθμίσει την προβλεπόμενη πτώση της τιμής με αυξη

μένη δική του παραγωγή, οδηγώντας έτσι σε φαύλο κύκλο. Ίσως ένα σύστημα 

με ατομικές ποσοστώσεις, κατά παραγωγό, κλιμακούμενες σε Α, Β και Γ, κατά 

το πρότυπο της ζάχαρης, όπου η Α θα έπαιρνε την πλήρη τιμή στόχου (για πα

ραγωγή συμβατή με την ποσόστωση των 782.000 τόνων), η Β λιγότερο (για 

τους υπόλοιπους 356.000 τόνους) και η Γ μόνο την τιμή της αγοράς, θα καθι

στούσε τη διαδικασία πιο διαφανή και ίσως πιο δίκαιη. 
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β) Εάν οι εκκοκκιοτές λαμβάνουν από την ενίσχυση ένα σταθερό ποσόν 
ανά κιλό εκκοκκιζόμενου βάμβακος, αυτό δηλαδή που αντιστοιχεί στην τιμή στό
χου μείον την ελάχιστη τιμή παραγωγού (106,30 - 100,99=5,31 ευρώ/100 χλγ.), 
τότε έχουν συμφέρον να μεγιστοποιήσουν χωρίς όριο την εκτιμώμενη ποσό
τητα της παραγωγής, ερχόμενοι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παραγω
γών, για τους οποίους τα συνολικά έσοδα μεγιστοποιούνται σε συγκεκριμένο 
ανώτατο όριο παραγωγής. Αυτό όμως ακριβώς ορίζει ο Κανονισμός (άρθρα 3.2 
και 9) που λέει ότι η μείωση της τιμής στόχου λόγω υπερπαραγωγής μεταφέ
ρεται αυτούσια, ως ποσό και όχι ως ποσοστό, στην ελάχιστη τιμή παραγωγού, 
αφήνοντας απείραχτη την ενίσχυση κατά κιλό του εκκοκκιστή. Γι' αυτό παρατη
ρούνται διαρκώς αντιδικίες μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών. Αυτή η αντί
θεση συμφερόντων θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ασφαλιστική δικλείδα 
υπέρ των ταμειακών συμφερόντων της Κοινότητας, αν δεν είχαν εμφανισθεί 
και κρούσματα τεχνητής μεγαλοποίησης της παραγωγής με σύμπραξη ορι
σμένων παραγωγών και εκκοκκιστών, εις βάρος βέβαια των έντιμων και από τις 
δύο πλευρές. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να αρθεί αυτή η αντίθεση συμφερόντων 
και να ορισθεί η ελάχιστη τιμή παραγωγού ως ποσοστό (95%) της οποιασδή
ποτε τιμής στόχου προκύψει τελικά, ώστε η μείωση της ενίσχυσης να έχει 
επίπτωση και στους εκκοκκιοτές. Έτσι τα συμφέροντα του συνόλου των πα
ραγωγών και του συνόλου των εκκοκκιστών θα συμπίπτουν στη μεγιστοποίηση 
του συνολικού ποσού της ενίσχυσης. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Κατ' αρχήν εισάγεται για πρώτη φορά η άμεση ενίσχυση προς τον πα
ραγωγό, αντί της έμμεσης μέσω της ελάχιστης τιμής από τον εκκοκκιστή. Από 
τη συνολική ενίσχυση που αφορά τον κλάδο, ποσοστό 65% τουλάχιστον μετα
φέρεται στην ενιαία ενίσχυση, ενώ το υπόλοιπο θα συνδέεται με τη βαμβακο-
καλλιέργεια ως στρεμματική ενίσχυση και μάλιστα διαφοροποιημένη: για τα 
πρώτα 3 εκατ. στρέμματα θα είναι 59,4 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τα υπό
λοιπα 700 χιλ. θα είναι 34,285 ευρώ/στρ. (Αυτή η ρύθμιση αφορά ειδικά την 
Ελλάδα. Εφαρμόζεται δηλαδή σύστημα παραπλήσιο με της ζάχαρης, όπως 
είχαμε εισηγηθεί πιο πάνω, μόνο που θα ισχύει για στρέμματα και όχι για πα
ραγόμενες ποσότητες). Αν σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης 
έκτασης, η μείωση της στρεμματικής ενίσχυσης θα είναι αναλογική. Και πάλι 
ειδικά για την Ελλάδα, η αναλογική μείωση θα εφαρμόζεται στις 700.000 στρ. 
και όχι στο σύνολο της βασικής έκτασης (3.700.000 στρ.) ούτως ώστε να τη-
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ρηθεί το συνολικό ποσό των 202,2 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για τη συνδε

δεμένη ενίσχυση (άρθρο 110γ, Καν. 864/2004, L 206/9.6.2004). 

Μέρος της συνολικής ενίσχυσης θα μεταφερθεί σε προγράμματα ανα

διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές όπου το νέο καθεστώς 

θα δημιουργήσει αναστάτωση. Επίσης, ένα άλλο κονδύλι θα διατεθεί μέσω των 

διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού. 

Με αυτό το σύστημα, που αυξάνει τη διαφάνεια, ελπίζεται ότι θα εκλεί

ψουν οι αφορμές για συνεχείς αμφισβητήσεις απέναντι στους φορείς εφαρ

μογής της πολιτικής. Εντούτοις, επειδή οπωσδήποτε οι αλλαγές θα είναι με

γάλες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση 

των επιπτώσεων επί του κλάδου. 

Το νέο καθεστώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2006 (NL, May 

2004, ρ. 3) 

Η αναθεώρηση του καθεστώτος του βαμβακιού θεωρείται ότι θα διευκο

λύνει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Το 

ισχυρό ποσοστό αποδέσμευσης (65% τουλάχιστον) διευκολύνει την προσπάθεια 

να ενταχθούν οι ενισχύσεις στο πράσινο κουτί ως μη στρεβλωτικές του εμπορίου. 

Άλλωστε η Ένωση δεν παρέχει εξαγωγικές επιδοτήσεις για το βαμβάκι, η 

πρόσβαση στην αγορά της είναι ελεύθερη και είναι μεγάλος καθαρός εισαγω

γέας του προϊόντος. Και με συνολική παραγωγή στο επίπεδο του 2% της παγκό

σμιας, δεν διαμορφώνει αλλά δέχεται τις διεθνείς τιμές [NL, 2004, ρ. 7, (e), (j)]. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου του ΠΟΕ στο Χογκ-

Κογκ (13-18 Δεκ. 2005): καταργούνται όλες οι μορφές εξαγωγικών ενισχύσεων 

από τις ανεπτυγμένες χώρες εντός του 2006 και δίδεται, από τις ίδιες, αδασμο

λόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στις εξαγωγές από τις «λιγότερο ανε

πτυγμένες χώρες». Σε ό,τι αφορά την εσωτερική στήριξη στόχος των διαπραγμα

τεύσεων θα είναι η μείωση των στρεβλωτικών επιδοτήσεων σε μεγαλύτερο βαθμό 

και σε μικρότερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι για το σύνολο των προϊόντων 

(πληροφ. από Γ. Μέρμηγκα στο http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/ 

Doha%2013_18_12_05_el.pdf ). 

Π. 1.5. Καπνός 

Το καθεστώς για τον καπνό περιλαμβάνει: 

Μέγιστη εγγυημένη ποσότητα παραγωγής κατανεμημένη κατά χώρα και 

ομάδα ποικιλιών. Κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων απευθείας στους 

καπνοπαραγωγούς (και μάλιστα σε επίπεδο Ομάδας για 3 έτη) και όχι 

τους μεταποιητές όπως προβλεπόταν παλαιότερα (Καν. 727/ 1970). Η 
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ΜΕΠ για την Ελλάδα ανέρχεται σε 126.000 τόν., ποσότητα που είναι 
στα όρια των παραγωγικών δυνατοτήτων χωρίς να συσσωρεύονται 
αποθέματα. 
Καταβολή πριμοδότησης απευθείας στους καπνοπαραγωγούς, αντί 
των μεταποιητών, και αυτό κατά κιλό, όχι κατά στρέμμα. Η πριμοδό
τηση αποτελείται από τρία μέρη: 
• Ένα σταθερό που καταβάλλεται σε όλους τους παραγωγούς και μά

λιστα προκαταβάλλεται 4-6 μήνες πριν από την εποχή πώλησης των 
καπνών, ώστε να ανακουφίσει τους παραγωγούς και να ενισχύσει 
τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Έτσι η προκαταβολή διαμορφώ
νεται στο 70-85% της συνολικής επιδότησης. 

• Ένα μεταβλητό που είναι ανάλογο με την τιμή αγοράς των καπνών 
από τους μεταποιητές, ώστε να αποτελεί κίνητρο για βελτίωση της 
ποιότητας. Καταβάλλεται μόνο στα μέλη των ομάδων παραγωγών 
και αντικαθιστά την προηγούμενη ειδική ενίσχυση 10% μέσω των 
ομάδων παραγωγών. Το ποσοστό που θα αποτελεί τη μεταβλητή 
πριμοδότηση αυξάνεται από 15-25% το 1999, σε 30-45% το 2001 
ανάλογα με τις ποικιλίες. Το γεγονός ότι οι μεταποιητές έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάζουν το ύψος της πριμοδότησης δημιουργεί 
κινδύνους παρατυπιών και προστριβών. Η διεύρυνση του μεγέθους 
της μεταβλητής πριμοδότησης κρίθηκε αναγκαία από την Κοινό
τητα, διότι για μερικές ποικιλίες η απόσταση μεταξύ τιμών στην 
αγορά και πριμοδότησης ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που απομό
νωνε τους παραγωγούς από τις αντιδράσεις της αγοράς, ̂ άντως 
οι εμπορικές τιμές που επιτυγχάνουν οι Έλληνες παραγωγοί είναι 
πολύ υψηλότερες από των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και η σχέση 
τους προς την πριμοδότηση είναι η καλύτερη (υπερδιπλάσια του 
μέσου όρου της Κοινότητας). 

• Την ειδική ενίσχυση για τις ομάδες παραγωγών, μέχρι 2% της συνο
λικής πριμοδότησης, που μπορεί να δαπανηθεί μέχρι και ποσοστού 
60% για τη δημιουργία υποδομής. 

Παρακράτημα 2% στις ενισχύσεις των καπνοπαραγωγών για να χρημα
τοδοτηθούν, στο πλαίσιο ιδρυόμενου κοινοτικού ταμείου, έρευνες για 
τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το κάπνισμα και για δημιουρ
γία ποικιλιών ή μορφών τσιγάρων με λιγότερες επιπτώσεις. 
Είσοδο νέων καλλιεργητών με τη δημιουργία εθνικού αποθέματος πο
σοστώσεων από αποσύρσεις παραγωγών ή αδιάθετες ποσοστώσεις. 
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Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ποικιλιών καπνού για προσαρμογή στις 
ανάγκες της αγοράς. 
Ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών. 
Ένταση της αντικαπνιστικής εκστρατείας. 
Εξαγορά ποσοστώσεων από την Κοινότητα. Το μέτρο αποβλέπει στη 
σταδιακή μείωση της καπνοκαλλιέργειας. Η Ελλάδα αντιδρά στο μέτρο 
αυτό, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σημασία της καλλιέργειας για τη χώρα 
μας· και έτσι οι τιμές που έχουν ορισθεί για την εξαγορά είναι χαμη
λές, ενώ διευκολύνονται οι παραγωγοί για μεταβίβαση ποσοστώσεων 
μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνονται βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. 
Καθιερώθηκε διαδικασία αναγνώρισης των μεταποιητών και ανάκλησης 
της αναγνώρισης εφόσον δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι 
στους παραγωγούς. 
Για την προστασία από τις εισαγωγές ενεργοποιούνται ρήτρες διασφά
λισης, δηλαδή μέτρα περιορισμένης διάρκειας εάν απειλούνται σοβα
ρές διαταραχές. Απαγορεύεται η είσπραξη παντός φόρου ισοδυνάμου 
αποτελέσματος προς τελωνειακό δασμό καθώς και η εφαρμογή ποσο
τικών περιορισμών. 
Οι προβλεπόμενες στο αρχικό καθεστώς (Καν. 727/1970) εξαγωγικές 
ενισχύσεις καταργήθηκαν καθώς δεν επιβάλλεται στους μεταποιητές 
ελάχιστη τιμή αγοράς. 
Οι τελευταίοι σημαντικοί κανονισμοί που ορίζουν το καθεστώς του κα

πνού είναι ο 1636/1998 που τροποποιεί τον βασικό 2075/1992, και ο εφαρμο-
στικός του 2848/1998. 

Σημειωτέον ότι η καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καλύπτει 650.000 
στρέμματα, τις περισσότερες φορές σε άγονες, ημιορεινές και ορεινές περιο
χές με λίγες εναλλακτικές δυνατότητες, και απασχολεί 65.000 περίπου οικογέ
νειες (220.000 εργαζομένους). Σε αυτές πρέπει να προστεθούν άλλες 15.000 
θέσεις στη μεταποίηση και 3.000 στην καπνοβιομηχανία. 

Συνεισφέρει το 8% του γεωργικού εισοδήματος και 12% της αξίας των 
γεωργικών εξαγωγών. Το 90% περίπου της παραγωγής εξάγεται (95.000-
120.000 τόνοι ετησίως) σε 100 και πλέον χώρες του κόσμου. Το ετήσιο συνάλ
λαγμα από τις εξαγωγές ανέρχεται σε 90-120 δις δρχ., ενώ άλλα 110-120 δις 
δρχ. (330 εκατ. ECU) εισρέουν ως ενισχύσεις από την Κοινότητα. Η ελληνική 
καπνοπαραγωγή αποτελεί το 36% της κοινοτικής, ενώ ο αριθμός των καπνο
παραγωγών το 48% του κοινοτικού μεγέθους. 
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Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Προτού διαμορφωθεί το νέο καθεστώς για τον καπνό χρειάστηκε να γί
νει ειδική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων, λόγω της σπουδαιότητος του προϊό
ντος για ορισμένες περιοχές. Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ένα σχήμα 
σταδιακής αποδέσμευσης με αρχή το 2006. Κατά τα τέσσερα πρώτα έτη θα 
αποσυνδέεται σταδιακά η ενίσχυση μέχρι να φτάσει τουλάχιστον το 40%, ενώ 
το υπόλοιπο θα μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο. Η συνδεδεμένη ενίσχυση 
εντούτοις θα παρέχεται με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως η παραγωγή ποι
κιλιών ορισμένης ποιότητας, ή η καλλιέργεια σε περιοχές του στόχου 1. Δη
λαδή μπορεί να εφαρμοσθούν διαφορετικά ποσοστά σύνδεσης ανά ποικιλία 
και περιοχές (ΥΑΑΤ, σ. 6). Όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν και η ίση 
μεταχείριση των αγροτών. Από το 2010 η ενιαία αποσυνδεδεμένη ενίσχυση θα 
ανέρχεται στο 50%, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιμοποιείται για προγράμματα 
αναδιάρθρωσης και αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή δεν θα υπάρχει καθόλου 
συνδεδεμένη ενίσχυση καπνοπαραγωγής. 

Το παρόν καθεστώς θα ισχύσει και το 2005. Από το 2006, μέρος των 
τωρινών ενισχύσεων θα μετατραπούν σε δικαιώματα για την ενιαία ενίσχυση. 
Οι συνεισφορές προς το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού θα ανέρχονται σε 4% της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2006 και 5% για το 2007. 

Π. 1.6. Ζάχαρη - Ζαχαρότευτλα 

Το καθεστώς για τη ζάχαρη και τα ζαχαρότευτλα δημιουργήθηκε όταν 
η Κοινότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό ελλειμματική και η διεθνής αγορά αστα
θής, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός αυτοπρομηθείας σε ένα πολύ βασικό 
προϊόν. (Η ζαχαροβιομηχανία στην Ευρώπη δημιουργήθηκε όταν επί Ναπο
λέοντος ανακαλύφθηκε ότι το ζαχαρότευτλο μπορούσε να παράγει ένα χημι-
κώς ταυτόσημο προϊόν με το ζαχαροκάλαμο.) Το κοινοτικό καθεστώς ήταν 
τόσο αποτελεσματικό, ώστε μέσα σε 20 περίπου χρόνια (1968-1988) δημιούρ
γησε ένα ισχυρότατο αγροβιομηχανικό κλάδο, που κατέστησε την Κοινότητα 
τον δεύτερο μεγάλο εξαγωγέα ζάχαρης στη διεθνή αγορά (ΚΕΠΕ, 1994, πίν. 
Α.9, Α. 10). Και αυτό με αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή μέσω των καταναλωτών 
(υψηλότερες τιμές στην εγχώρια αγορά, έναντι της εξασφάλισης από τις αβε
βαιότητες της διεθνούς αγοράς) και μέσω της ίδιας της ζαχαροβιομηχανίας 
(χρηματοδότηση των εξαγωγών από τη βιομηχανία μέσω υποχρεωτικής εισφο
ράς, έναντι των περιθωρίων κέρδους που της εξασφάλιζε το διπλό προστα
τευτικό καθεστώς: αντισταθμιστικής εισφοράς κατά τις εισαγωγές, και τιμής 
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παρέμβασης για την πλεονάζουσα ζάχαρη στο εσωτερικό). Παράλληλα, κατα

βαλλόταν ελάχιστη τιμή στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων, οι οποίοι συμμε

τέχουν και αυτοί στη στήριξη των εξαγωγών, με τακτικές και έκτακτες ει

σφορές. Το σύστημα ήταν αρχικά τόσο ευνοϊκό για παραγωγούς και μεταποιη

τές, ώστε ο κλάδος γιγαντώθηκε και τόσο οι ζαχαροβιομηχανίες όσο και οι 

τευτλοπαραγωγοί άρχισαν να παράγουν ποσότητες επιπλέον των δύο επιπέ

δων ενισχυόμενης ποσόστωσης (Α και Β, με φθίνουσα τιμή για τα τεύτλα και 

αυξανόμενη εισφορά για τη ζάχαρη) χωρίς εγγυημένη τιμή και με υποχρέωση 

εξαγωγής χωρίς επιδότηση (ζάχαρη Γ). Η ανάπτυξη αυτή έδωσε ευκαιρία για 

δημιουργία σημαντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας τόσο στην παραγωγή 

ζαχαρότευτλων όσο και τη μεταποίηση. Οι αποδόσεις σε ζάχαρη, ανά στρέμ

μα καλλιεργούμενης γης, των πιο προηγμένων τευτλοπαραγωγών χωρών 

(Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Γερμανίας) ξεπερνούν τις αντίστοιχες αποδό

σεις των κύριων χωρών που παράγουν από ζαχαροκάλαμο - πλην της Αυστρα

λίας και των ΗΠΑ (ΚΕΠΕ, 1994, πίν. Β.13, Β.14). Πράγμα που δείχνει ότι η 

τεχνική αποτελεσματικότητα εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο ανάπτυξης και 

την τεχνολογία και όχι τόσο τους φυσικούς παράγοντες (η Πολωνία και η 

Τουρκία έχουν περίπου την ίδια απόδοση με την Ταϋλάνδη και το Πακιστάν). 

Το προστατευτικό καθεστώς της Κοινότητας επέτρεψε στον κλάδο να 

γιγαντωθεί: ήδη το 1989 η Κοινοτική συμμετοχή (Κ-12) ανερχόταν στο 15,4% 

της παγκόσμιας παραγωγής και στο 18% των παγκόσμιων εξαγωγών ζάχαρης, 

με τη Γαλλία δεύτερη εξαγωγική χώρα μετά την Κούβα (ΚΕΠΕ, 1994, σ. 35, 

πίν. Α.9, Α. 10). Κατόπιν αυτών είναι φυσικό ότι η Κοινότητα ενόχλησε τις τρί

τες χώρες, οι οποίες με αιχμή του δόρατος τις χώρες CAIRNS2 πιέζουν για 

περιορισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, λόγω της σπου

δαιότητας του κλάδου, η Κοινότητα έχει αντισταθεί σε ριζικές αλλαγές. Όμως 

οι θεσμικές τιμές έμειναν στάσιμες για πολλά χρόνια, ενώ περιορίστηκαν και 

οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, πράγμα που μείωσε δραστικά τις πιέσεις προς την 

εσωτερική και τη διεθνή αγορά (πλεονάσματα). Και βέβαια δασμοποιήθηκαν 

οι αντισταθμιστικές εισφορές. 

Το κοινοτικό καθεστώς αναμορφώθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο 

του 1995 με προοπτική διάρκειας 6 εμπορικών περιόδων. Ο νέος κανονισμός 

προβλέπει εκτεταμένες εισαγωγές ακατέργαστου προϊόντος ζαχαροκάλαμου 

από τις χώρες ACP (African, Carribean, Pacific), την Ινδία και τα υπερπόντια 

εδάφη της Γαλλίας, με προτιμησιακούς όρους και υψηλή τιμή, και επανεξα-

2. Για τις χώρες CAIRNS βλ. υποσ. 5, κεφ. 1. 
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γωγή με δαπάνες του FEOGA ή διάθεση στις περιφέρειες της Κοινότητας. 

Κατά τα άλλα το καθεστώς περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα κοινοτικής στή

ριξης για την κατανάλωση εγχώριας ζάχαρης από τις χημικές βιομηχανίες, 

ώστε να συγκρατηθεί ο όγκος των χρηματοδοτούμενων εξαγωγών προς τρί

τες χώρες. 

Οι εξαγωγικές επιστροφές χορηγούνται είτε για αυτούσια ζάχαρη είτε 

για περιεχόμενη σε μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, υπάρχει το 

καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης, που επιτρέπει την ατελή εισαγωγή 

και επανεξαγωγή είτε ως άλλης μορφής ζάχαρη είτε ως περιεχόμενη σε μετα

ποιημένα (π.χ. μαρμελάδες). Πολλοί μεταποιητές πράγματι προτιμούν την ατε

λή εισαγωγή και επανεξαγωγή, παρά την αγορά κοινοτικής ζάχαρης σε τετρα

πλάσια τιμή και αναμονή να λάβουν «επιστροφές κατά την εξαγωγή». Και πάλι 

οι μεγάλοι καταναλωτές, κυρίως οι βιομηχανίες χυμών, οι παραγωγοί λικέρ και 

οι παραγωγοί προϊόντων ζαχαροπλαστικής παραπονούνται ότι το σύστημα εί

ναι δυσμενές γι' αυτούς και τους στερεί κάθε δυνατότητα ανταγωνιστικής πα

ρουσίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ δημιουργεί υπερκέρδη στις ζαχαροβιομη-

χανίες. Πιέζουν δε για μια μείωση κατά τουλάχιστον 15% των περιθωρίων που 

αναγνωρίζονται για το κόστος λειτουργίας της ζαχαροβιομηχανίας, ενώ τεί

νουν να αποδεχτούν τη στήριξη των τευτλοπαραγωγών. 

Στην Ελλάδα, όπως και αλλού, η ζαχαροβιομηχανία συναρτάται με την 

ύπαρξη της τευτλοκαλλιέργειας. Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), που 

ιδρύθηκε το 1960 ως κρατική βιομηχανία (ιδιοκτησία ΑΤΕ, ΕΤΒΑ), με τη στα

διακή ανάπτυξη της (5ο εργοστάσιο το 1975) κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις 

ανάγκες της αναπτυσσόμενης ελληνικής αγοράς και υποκατέστησε αντίστοι

χες εισαγωγές. Το 1992 εισήχθη με επιτυχία στο Χρηματιστήριο. Εντούτοις, 

επειδή οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας είναι οριακές για την τευ-

τλοκαλλιέργεια, η οποία επιπλέον έχει ανταγωνισμό από το βαμβάκι και τον 

αραβόσιτο για τα αρδευόμενα εδάφη, η συνήθης παραγωγή της ΕΒΖ (περί

που 250 χιλ. τόνοι) δεν καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση (320-330 χιλ. τόν.), 

ούτε καν την ποσόστωση (319 χιλ. τόνοι). Μακροχρόνιες προσπάθειες έχουν 

δείξει όμως ότι αυτό το επίπεδο παραγωγής, που αντιστοιχεί σε απασχόληση 

400.000 στρεμμάτων και 30.000 καλλιεργητών, αποτελεί ένα διατηρήσιμο επί

πεδο. Εξάλλου, επειδή η τευτλοκαλλιέργεια συμμετέχει σε ένα τετραετή κύ

κλο αμειψισποράς, ενδιαφέρει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος εκτάσεων (περίπου 

1,6-2 εκατ. στρέμματα ή 15-20% των αρδευόμενων εκτάσεων) και αντίστοιχα 

μεγαλύτερο, αριθμό καλλιεργητών. Επιδράσεις υπάρχουν και στην κτηνοτρο

φία όπου τα φύλλα των τεύτλων, η μελάσσα και άλλα υποπροϊόντα χρησιμο-
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ποιούνται ως ζωοτροφές. Επίσης και στη βιομηχανία αξιοποίησης της με-

λάσσας. Δηλαδή η τευτλοκαλλιέργεια-ζαχαροβιομηχανία είναι ένας κλάδος με 

πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία και πολλές κλαδικές διασυνδέσεις. 

Σε σχέση με τα βορειοευρωπάίκά επίπεδα η απόδοση τόσο της τευτλο-

καλλιέργειας (ζαχαρικός τίτλος) όσο και της ζαχαροβιομηχανίας (βαθμός από

ληψης ζάχαρης) είναι σημαντικά κατώτερες. Ήταν σε επίπεδα συγκρίσιμα με 

της Ιταλίας που ήταν ελλειμματική περιοχή, αλλά ήδη η Ιταλία έχει καταστεί 

πλεονασματική και θα αναζητήσει διεξόδους κατά πάσαν πιθανότητα εντός της 

Κοινότητας. Η προβλεπόμενη με βεβαιότητα χειροτέρευση του προστατευτικού 

καθεστώτος θα θέσει την ελληνική ζαχαροπαραγωγή σε δοκιμασία. Δεδομένης 

της πολλαπλής σημασίας του κλάδου για την εθνική οικονομία (βλ. ΚΕΠΕ, 1994, 

κεφ. Δ.8, σ. 206 και Η.5, σ. 368) πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, 

ενδεχομένως στα πλαίσια αντίστοιχης διεπαγγελματικής οργάνωσης, για τη 

βελτίωση των τεχνικών και οργανωτικών χαρακτηριστικών του. Μια από τις κρί

σιμες παραμέτρους είναι το επίπεδο λειτουργίας (μέσο επιδιωκόμενο επίπεδο 

παραγωγής) που πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξισορροπεί τις αντίθετες τά

σεις και να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και ευρωστία του κλάδου. 

Νεότερες εξελίξεις 

Το καθεστώς της ζάχαρης δεν έχει καταστεί δυνατόν να αναθεωρηθεί 

ριζικά μέχρι τώρα, λόγω του φόβου ότι θα προκληθούν μεγάλοι κλυδωνισμοί, 

τόσο στο εσωτερικό της Κοινότητας όσο και σε πολλές «λιγότερο ανεπτυγμέ

νες χώρες» που έχουν προτιμησιακές συμφωνίες με αυτήν. Έτσι το 2001, το 

παρόν καθεστώς επεκτάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2006. Η εξωτερική πτυχή 

του τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η Κοινότητα είναι πάντα ο δεύτε

ρος μεγαλύτερος εξαγωγέας (μετά τη Βραζιλία) και ο τρίτος εισαγωγέας (με

τά τη Ρωσία και την Ινδονησία). Μάλιστα, πέρα των συμφωνηθέντων μέσω της 

GATT, έχει ήδη αναλάβει δεσμεύσεις να ανοίξει την αγορά της για τις 49 «ελά

χιστα ανεπτυγμένες χώρες»: από το 2006, οι φραγμοί θα αίρονται συνεχώς, 

μετά δε το 2007 οι δασμοί θα έχουν μειωθεί στο μισό γι' αυτές τις χώρες. Η 

Ε.Ε. έχει επίσης υπογράψει συμφωνία σύνδεσης (association agreement) με 

τις δυτικές βαλκανικές χώρες, με βάση την οποία θα μπορούν να εξάγουν μέ

χρι και το σύνολο της παραγωγής τους σε αυτήν. Ο τέως Επίτροπος Fisch 1er 

θεωρεί ότι «η πλήρης φιλελευθεροποίηση της αγοράς δεν είναι εφαρμόσιμη 

διότι αφενός θα καθιστούσε την Ένωση εξαρτημένη από εισαγωγές σε ένα πο

λύ βασικό προϊόν, αφετέρου θα υπονόμευε το καθστώς προτιμησιακής πρό-
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σβασης για πολλές φτωχές χώρες». Σημειωτέον ότι η υψηλή τιμή ζάχαρης που 
διατηρείται στην Κοινότητα ευνοεί τις φτωχότερες και λιγότερο ανταγωνιστικές 
χώρες που επωφελούνται από αυτήν {Newsletter, No 65, June 2004). Και η νέα 
Επίτροπος Mariann Fischer Boel θεωρεί ότι θα υπάρξει μια «αντιπαράθεση 
(debate) για το μέλλον του καθεστώτος της ζάχαρης τους προσεχείς μήνες, 
προτού η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποβάλει προτάσεις αναθεώρησης» (Λ//., 
No 70, Dec/Jan. 2005). [Τελικά οι νέοι κανονισμοί ψηφίστηκαν και είναι οι 318, 
319, 320/2006, J.O. L 58 της 28.2.2006, που θα ισχύσουν από την καλλιεργη
τική περίοδο 2006-2007. Κύρια στοιχεία του νέου καθεστώτος είναι α) η ενο
ποίηση των ποσοστώσεων Α και Β, με ελαφρά μείωση της συνολικής ποσό
στωσης και με δυνατότητα διεκδίκησης «πρόσθετης ποσόστωσης» απ' όσους 
την χρειάζονται, β) η ραγδαία μείωση εντός των τριών προσεχών περιόδων της 
τιμής αναφοράς για τη ζάχαρη (που προσδιορίζει το όριο προστασίας από τις 
εισαγωγές) και της ελάχιστης τιμής παραγωγού για τα ζαχαρότευτλα και γ) η 
θέσπιση συστήματος εξαγοράς ποσοστώσεων και διάλυσης των σχετικών 
εγκαταστάσεων ζαχαροπαραγωγής. Χωρίς να αναφέρεται ρητά, τα στοιχεία 
αυτά και κυρίως τα (β) και (γ) μπορούν να προκαλέσουν ριζική συρρίκνωση 
του τομέα, ιδίως στις χώρες με οριακές συνθήκες παραγωγής και μέτριες 
αποδόσεις, όπως η Ελλάδα. Ήδη έχει γίνει αντιληπτό ότι το καινούργιο καθε-
στός θα δημιουργήσει μεγάλο κλονισμό στην Ελληνική ζαχαροβιομηχανία.] 

Π. 1.7. Αμπελοοινική αγορά 

Ο νέος Κανονισμός 1493/1999 (L 179, 14.7.1999) περιλαμβάνει κανό
νες που ρυθμίζουν το δυναμικό παραγωγής οίνου, τους μηχανισμούς της αγο
ράς, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, τις οργανώσεις παραγωγών και διεπαγ-
γελματικές οργανώσεις και διάφορα τεχνικά θέματα. 

Ως προς το δυναμικό της παραγωγής: 

Απαγορεύεται η φύτευση αμπέλων με οινοποιήσιμες ποικιλίες μέχρι τις 
31/7/2010, εκτός ρητά προβλεπομένων εξαιρέσεων, μεταξύ των οποίων η χρή
ση εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος δικαιωμάτων φύτευσης (για νέους 
καλλιεργητές ή άλλες προβλεπόμενες χρήσεις). Στην Ελλάδα έχουν παρασχε
θεί νεοσύστατα δικαιώματα φύτευσης για 1.098 εκτάρια. Μπορεί να χορη
γηθεί πριμοδότηση για οριστική εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας, όπως 
επίσης και στήριξη (μέχρι 75% για τις περιφέρειες του στόχου 1) για αναδιάρ-
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θρωση και ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων. Προϋπόθεση για την ανα
διάρθρωση είναι να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή δυναμικού παραγωγής για 
την εν λόγω περιφέρεια. Όλες οι περιφερειακές απογραφές πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2001. 

Ως προς τους μηχανισμούς αγοράς: 

Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση επι
τραπέζιου οίνου και γλεύκους σταφυλιών, βάσει συμφωνητικών μακροπρό
θεσμης αποθεματοποίησης με τους οργανισμούς παρέμβασης, ώστε να απο-
συμφορείται η αγορά. 

Προβλέπεται καθεστώς υποχρεωτικής απόσταξης για ορισμένα προϊό
ντα, για τα οποία προβλέπεται ελάχιστη τιμή αγοράς την οποία υποχρεούται 
να καταβάλλει ο οινοπνευματοποιός. Αυτός μπορεί να τύχει ενίσχυσης για το 
προς απόσταξη προϊόν, ή να παραδώσει στον οργανισμό παρέμβασης το 
προϊόν της απόσταξης, ή να το παραδώσει σε ένα συναλλασσόμενο που υπέ
βαλε προσφορά βάσει ορισμένης διαδικασίας. 

Προκειμένου να μην αποτελεί η παρέμβαση ελκυστική διέξοδο για πλεο
νάζουσα παραγωγή, αναγνωρίζονται μόνο τέσσερις περιπτώσεις όπου είναι 
δυνατή η απόσταξη: Υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης για 
να αποφευχθεί η παραγωγή οίνων κατωτέρας ποιότητος- απόσταξη οίνων που 
προέρχονται από ποικιλίες όχι αποκλειστικά οινοποιήσιμες- απόσταξη επιθυμητή 
για να διευκολυνθούν οι μεταποιητικοί κλάδοι που παραδοσιακά χρησιμοποιούν 
τέτοιου είδους αλκοόλη (απόσταγμα οίνου)- απόσταξη κρίσης, σε περιπτώσεις 
εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς που οφείλεται σε σημαντικά πλεονάσματα 
ή σε προβλήματα ποιότητας: αν για τρία συνεχή έτη εφαρμοστεί το μέτρο για 
συγκεκριμένη κατηγορία οίνου συγκεκριμένης περιοχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την κρίση, συνοδευόμενη από προτάσεις. 

Η διάθεση της αλκοόλης που αναλαμβάνεται από τους οργανισμούς 
παρέμβασης γίνεται με δημοπρασία και εκτός του τομέα εδώδιμης αλκοόλης. 

Χορηγείται ενίσχυση για τη χρήση γλευκών σταφυλιών σε καθορισμέ
νες χρήσεις, όπως για την αύξηση αλκοολικού τίτλου οινικών προϊόντων, κ.ά. 

Ως προς τις συναλλαγές με τρίτες χώρες: 

Για τις εισαγωγές εφαρμόζονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου, με 
δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετου δασμού όταν απειλούνται δυσμενείς επι
πτώσεις στην κοινοτική αγορά. 
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Υπάρχουν ευνοϊκές δασμολογικές ποσοστώσεις για πολλές χώρες, 

που έχουν θεσπιστεί με βάση τις συμφωνίες που συνήφθησαν στα πλαίσια 

του άρθρου 300 της GATT '94. 

Για να καταστούν δυνατές κάποιες εξαγωγές αμπελοοινικών προϊό

ντων περιλαμβανομένων και σακχάρων, γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, δύ

νανται να χορηγηθούν επιστροφές κατά την εξαγωγή που καλύπτουν τη δια

φορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο και στην Κοινότητα. Αυτό πάντο

τε εντός των ορίων που απορρέουν από τις συμφωνίες στα πλαίσια της GATT. 

Οι επιστροφές είναι οι ίδιες για όλη την Κοινότητα, δύνανται να διαφέρουν 

ανάλογα με τον προορισμό και χορηγούνται μόνον κατόπιν αιτήσεως και 

υποβολής σχετικού πιστοποιητικού εξαγωγής, που συνεπάγεται τη σύσταση 

εγγύησης ότι θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή εντός ορισμένου χρόνου. 

Στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο για την καλή λειτουργία της αγο

ράς, μπορούν να τεθούν περιορισμοί στις εισαγωγές με το καθεστώς ενερ

γητικής ή παθητικής τελειοποίησης για ορισμένο διάστημα. 

Ως προς τις ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις: 

Υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και σε έλεγχο για τήρηση των 

σχετικών προϋποθέσεων. Μεταξύ των λειτουργιών που αποτελούν το αντικεί

μενο τους ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική μέριμνα και τη διά

δοση σχετικών γνώσεων και πρακτικών. Ειδικότερα για τις διεπαγγελματικές 

οργανώσεις που αφορούν οίνους με γεωγραφική ένδειξη και οίνους VQPRD3 

ορίζεται ότι μπορούν να καθορίζουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της 

προσφοράς κατά την πρώτη διάθεση στην αγορά" οι οποίοι όμως θα αφορούν 

μόνο την αποθεματοποίηση και τμηματική διάθεση των προϊόντων, και όχι 

πρακτικές όπως ο καθορισμός τιμών, ο υπερβολικός περιορισμός της προ

σφοράς ή η άρνηση παροχής των βεβαιώσεων που είναι απαραίτητες για την 

κυκλοφορία των προϊόντων. 

Πέραν αυτών ο Κανονισμός περιέχει ένα μεγάλο τμήμα σχετικά με τις 

επιτρεπόμενες οινολογικές επεξεργασίες και πρακτικές και ένα άλλο για την 

περιγραφή, ονομασία, παρουσίαση και προστασία ορισμένων από τα προϊόντα 

της αμπελοοινικής αγοράς. Σημειωτέον ότι ο Κανονισμός αυτός δεν αναφέρε

ται στα επιτραπέζια σταφύλια και τις σταφίδες, που υπάγονται στους Κανο

νισμούς των οπωροκηπευτικών. 

3. Οίνοι ποιότητας παραγόμενοι σε καθορισμένες περιοχές. 
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Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Οι μεταρρυθμίσεις του 2003-2004 δεν περιέλαβαν τον αμπελοοινικό 
τομέα. Εντούτοις, η νέα Επίτροπος εδήλωσε τον Ιανουάριο του 2005 ότι η 
Επιτροπή μπορεί να παρουσιάσει σχετικές προτάσεις μεταβολής τους προ
σεχείς μήνες {NL 70, Dec/Jan. 2005). 

Π. 1.8. Ελαιόλαδο 

Περιλαμβάνεται στον Κανονισμό περί λιπαρών ουσιών 136/66 (L 172/ 
30.9.1966), ο οποίος αναθεωρήθηκε ριζικά από τον 1638/98 (L 210/28.7.1998), 
με πρόβλεψη να αναθεωρηθεί πάλι πριν από την 1η Νοεμβρίου 2001. 

Η αναθεώρηση του 1998 υπήρξε πράγματι ριζική αφού με αυτήν κα
ταργήθηκαν: 

Η κατ' αποκοπήν ενίσχυση για τους μικρούς παραγωγούς (κάτω των 
500 κιλών), διότι έδινε τη δυνατότητα για απάτες. Τώρα όλοι ενισχύ
ονται με βάση την πραγματική παραγωγή τους εντός της εθνικής εγ
γυημένης ποσότητας, η οποία για την Ελλάδα έχει ανέλθει στις 419.529 
τόνους, που αποτελεί το 23,61% της συνολικής ποσότητας για την 
Κοινότητα. 

Το καθεστώς αγοράς στη δημόσια παρέμβαση, που αντικαταστάθηκε 
με ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, κατά προτεραιότητα 
από τις ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις τους (Καν. 952/1997, L 
142, 2.6.1997). Και αυτό, όταν κριθεί ότι υπάρχει σοβαρή διαταραχή 
της αγοράς σε κάποια περιοχή (δηλ. μέση τιμή στην αγορά μικρότερη 
από το 95% της τελευταίας τιμής παρέμβασης του 1997/98). 
Η ενίσχυση στην κατανάλωση (Καν. 3089/1978), διότι η πείρα έδειξε 
ότι το ελαιόλαδο έχει σαφώς διαφοροποιηθεί στη συνείδηση του κα
ταναλωτικού κοινού από τα σπορέλαια, και η κατανάλωση του δεν επη
ρεάζεται δυσμενώς από τη μείωση της ενίσχυσης. Αντιθέτως, δια
τηρείται η ενίσχυση για ενέργειες προώθησης του ελαιολάδου και των 
ελαιών. 

Έτσι τώρα το σύστημα στηρίζεται στα εξής κύρια στοιχεία: 
Χορηγείται απευθείας στους ελαιοκαλλιεργητές ενίσχυση που έχει 
ορισθεί σε 132,25 Ecu/100 χγρ. για το διάστημα μέχρι το 2000/01 και 
για την πραγματική ποσότητα που έχει παραγάγει καθένας. Οι ποσό
τητες ελέγχονται με βάση προεκτιμήσεις της συνολικής παραγωγής 
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πριν από την 1η Οκτωβρίου και με διασταυρώσεις των στοιχείων από 

τα ελαιουργεία. Μεγάλο μέρος της ενίσχυσης προκαταβάλλεται. Η 

δικαιούμενη ενίσχυσης παραγωγή και το μοναδιαίο ποσό ενίσχυσης 

οριστικοποιείται εντός οκτώ μηνών από τη λήξη της εμπορικής περιό

δου (Καν. 1639/1998, L 210). 

Αν ένα κράτος υπερβεί την εθνική εγγυημένη ποσότητα (ΕΕΠ), τότε η 

ανά μονάδα ενίσχυση μειώνεται αναλόγως (δηλαδή πολλαπλασιάζεται 

με τον λόγο της εγγυημένης προς την πραγματική ποσότητα). 

Αν αντιθέτως υπολειφθεί, τότε το 80% της διαφοράς μεταφέρεται στην 

ΕΕΠ της επόμενης χρονιάς αυξάνοντας την, το δε 20% κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών-μελών που υπερέβησαν την ΕΕΠ τους την ίδια 

περίοδο (κατά την αναλογία των κανονικών ποσοστώσεων τους) προ

κειμένου να αντισταθμίσει τις υπερβάσεις τους. Αυτό θεωρείται ως αλ

ληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, και δείχνει ότι στόχος της Κοι

νότητας δεν είναι η μείωση της παραγωγής, ακόμη και αν η αγορά 

θεωρείται πλεονασματική, διότι το ελαιόλαδο κρίνεται ως ένα προϊόν 

με ευνοϊκές προοπτικές ως προς την κατανάλωση. 

Ένα ποσοστό της ενίσχυσης που προβλέπεται για το σύνολο ή μέρος 

των παραγωγών διατίθεται για τη χρηματοδότηση ενεργειών σε περι

φερειακό επίπεδο που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της 

παραγωγής (ελαιολάδου και ελαιών) και της επίπτωσης της στο περι

βάλλον. Για τις περιόδους μέχρι το 2000/01 το ποσοστό αυτό έχει ορι

σθεί σε 1,4%. 

Η Κοινότητα από την πλευρά της μπορεί να πραγματοποιήσει, άμεσα 

ή έμμεσα, ενέργειες για την προώθηση του ελαιολάδου και της ελιάς, 

και ιδίως έρευνα και διάδοση των γνώσεων για τις θρεπτικές ιδιότητες, 

μελέτη αγοράς, ενέργειες διαφήμισης και αξιολόγησης των αποτελε

σμάτων της προώθησης. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να χρηματο

δοτηθούν μέχρι και 100% από την Κοινότητα. (Τροποποιήθηκε ελαφρά 

από τους Καν. 2702/1999 και 2638/2000, L 327/1999 και 328/2000 

αντίστοιχα.) 

Επίσης, ένα περαιτέρω ποσοστό 0,8% της ενίσχυσης παρακρατείται 

και καταβάλλεται στους συνεταιρισμούς για τη χρηματοδότηση δαπα

νών που προβλέπονται (καθορισμό αποδόσεων σε ελιές και λάδι κατά 

ομοιογενείς ζώνες παραγωγής, κάθε χρόνο, και άλλες). 

Σε περίπτωση ανάγκης, ένα τμήμα της ΕΕΠ και των πόρων που χρησι

μοποιούνται για την ενίσχυση του ελαιολάδου μπορούν να χρησιμο-
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ποιηθούν από τα κράτη-μέλη για τη στήριξη της επιτραπέζιας ελιάς 

(Εισηγ. Έκθεση, στοιχείο 8, Κανονισμός, άρθρο 1.4.). Στην περίπτωση 

αυτή μειώνεται αντίστοιχα η ΕΕΠ του ελαιολάδου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύουσα στο παρελθόν «τιμή παρέμβασης» 

αντικαθίσταται με την ενδεικτική τιμή στην παραγωγή μειωμένη κατά 

την ενίσχυση, καθώς και κατά ένα ποσό που λαμβάνει υπ' όψιν τις δια

κυμάνσεις της αγοράς και τα έξοδα διακίνησης από τις ζώνες παρα

γωγής προς τις ζώνες κατανάλωσης (άρθρο 1.1.). 

Η ενδεικτική τιμή καθορίζεται στο στάδιο εμπορίου χονδρικής πώ

λησης για συγκεκριμένη ποιότητα ελαιολάδου (κουράντε, οξύτητας 

3,3/100). Για το διάστημα μέχρι την περίοδο 2000/01 η ενδεικτική τιμή 

στην παραγωγή είχε καθοριστεί στα 383,77 Ecu/100 χγρ. 

Θεσπίζεται αυστηρό σύστημα ελέγχου για τη λειτουργία του συστή

ματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από σύστημα γεωγραφικών πλη

ροφοριών (GIS), προς τη δημιουργία του οποίου προσανατολίζονται οι 

εργασίες που αφορούν το ελαιοκομικό μητρώο. 

Για να μην κινδυνεύει η μελλοντική ισορροπία της αγοράς, η οποία 

είναι ήδη πλεονασματική, τα επιπλέον ελαιόδεντρα και οι εκτάσεις που 

τυχόν θα φυτευθούν μετά την 1η Μαΐου 1998 δεν θα δικαιούνται ενί

σχυσης- εκτός αν αφορούν μετατροπή ενός παλαιού ελαιώνα ή προ

γράμματα φύτευσης εγκεκριμένα από την Επιτροπή εντός του ορίου 

των 3.500 εκταρίων, που έχει αναγνωρισθεί ως όριο για νέες φυτεύ

σεις για την Ελλάδα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2001. 

Οι ορισμοί των κατηγοριών ελαιολάδου τροποποιούνται, ώστε να είναι 

δυνατή η αναφορά στις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους ανάλυσης. 

Το καθεστώς αυτό επρόκειτο να αναθεωρηθεί πριν από την 1η Νοεμ

βρίου 2001. Εντούτοις με τον Κανονισμό 1513/2001 (L 201, 26.7.2001), το 

καθεστώς παρατάθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου 2003/04 και έκτοτε μέχρι 

το 2004/05. Από την 1/11/2003 όμως, η ενίσχυση καλύπτει μόνο ελαιόδεντρα 

που περιλαμβάνονται σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που έχει πι

στοποιηθεί ως πλήρες. Ενώ από την 1/11/2002 ισχύουν κανόνες με βάση τους 

οποίους οι εγκεκριμένοι συλλογικοί φορείς του τομέα (οργανώσεις παρα

γωγών, μεταποιητών, διακινητών, διακλαδικές οργανώσεις και οι ενώσεις 

τους) υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, ανίχνευσης της 

προέλευσης, πιστοποίησης και προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης 

της αγοράς, και ελάττωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ενέργειες 

αυτές συγχρηματοδοτούνται από το παρακράτημα της ενίσχυσης στην παρα-
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γωγή, από το κράτος-μέλος, και από τις οργανώσεις του κλάδου, κατά διά

φορες αναλογίες (100% από κοινοτικούς πόρους για την παρακολούθηση και 

διαχείριση της αγοράς και για τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις). 

Επίσης, τίθενται νέες περιγραφές και ορισμοί των ποιοτικών κατηγο

ριών, που λαμβάνουν υπ' όψιν τις νέες δυνατότητες επεξεργασίας και τις αυ

ξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών (μικρότερη οξύτητα). Αντίστοιχα, απο

κλείουν μεθόδους που αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των παρθένων 

ελαιολάδων. Οι αναμείξεις κατηγοριών πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιες. Η 

νέα κατηγοριοποίηση (ποιοτικά πρότυπα) ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2003. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

μεμονωμένα προϊόντα της Κοινότητας που συμβάλλει κατά 2,1% στην αξία 

της αγροτικής παραγωγής (έναντι 1,8% των ζαχαρότευτλων) και απορροφά το 

5,3% των πόρων του Τμήματος Εγγυήσεων του Γεωργικού Ταμείου (έναντι 

4,9% της ζάχαρης)4. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Το νέο καθεστώς εξασφαλίζει το σημερινό επίπεδο συνολικής στήρι

ξης, ενώ η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών-μελών βασίζεται στην 

εγγυημένη ποσότητα, όπως είχε διαμορφωθεί στην αναθεώρηση του 1998. Η 

περίοδος αναφοράς ορίζεται τεταετής 1999-2002 λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

της ελαιοπαραγωγής. Το 60% τουλάχιστον της ενίσχυσης της περιόδου 2000-

02 θα μετατραπεί σε ατομικά δικαιώματα στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης, 

για ελαιώνες μεγαλύτερους των 3 στρεμμάτων. Για τους μικρότερους, ολό

κληρη η ενίσχυση θα αποσυνδεθεί από την παραγωγή και θα είναι ίση με 

αυτήν που εισπράχθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. 

Το υπόλοιπο της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον κλάδο (μέχρι και 40% 

της συνολικής) θα παρακρατηθεί ως εθνικό κονδύλι για τη χορήγηση συμπλη

ρωματικής ενίσχυσης σε καλλιεργητές με ελαιώνες ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 

ή κοινωνικής σημασίας, σύμφωνα με κριτήρια που θα καθοριστούν από την 

Επιτροπή. Για απλοποίηση του συστήματος, η συμπληρωματική ενίσχυση θα 

δίνεται όταν προκύπτουν σχετικές απαιτήσεις ύψους τουλάχιστον 50 ευρώ. Τα 

κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και 10% του «εθνικού κον

δυλίου» για μέτρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας. Επιπλέον η Επι-

4. EC, DG for Agriculture: «The common agricultural policy», 2000 Review, Euro
pean Communities, 2001. 
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τροπή θα συνεχίσει την προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας του ελαιο

λάδου που άρχισε με τα μέτρα του 2001. 

Οι ενισχύσεις (ενιαία και συμπληρωματική) θα εξακολουθήσουν να 

αφορούν ελαιώνες που υπήρχαν πριν το 1998 ή εγκεκριμένες επεκτάσεις. Το 

νέο καθεστώς θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2006 (NL, May 2004, ρ. 4) 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 865/2004 (L 206/9.6.2004) που αντικα

τέστησε τους βασικούς 136/1966 και 1638/1998, η κοινή οργάνωση της αγο

ράς του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαιών ενοποιείται και περιορίζεται 

πλέον στα των προδιαγραφών ποιότητας και εμπορίας· στην παρέμβαση σε 

περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς με ιδιωτική αποθεματοποίηση 

(εδώ ορίζεται και μια ελάχιστη τιμή 1,78 ευρώ/χγρ., κάτω της οποίας ενεργο

ποιείται ο μηχανισμός)- στις οργανώσεις των ελαιοκομικών φορέων και τη 

χρηματοδότηση των δράσεων τους από τα ποσά που παρακρατούνται από τις 

εισοδηματικές ενισχύσεις (με συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς 

πόρους)- και στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες. 

Αυτές οι τελευταίες βασίζονται στους κανόνες του ΠΟΕ και εφαρμό

ζουν το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Όμως υπόκεινται σε καθεστώς αδειών 

εισαγωγής και εξαγωγής, με δυνατότητα εφαρμογής έκτακτων μέτρων περιο

ρισμένης διάρκειας όπως η μείωση ή αναστολή δασμών σε περίπτωση που η 

αγοραία τιμή του ελαιολάδου υπερβαίνει κατά 1,6 φορές την ελάχιστη τιμή 

(άρθρο 11)' η απαγόρευση προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς 

επανεξαγωγή (άρθρο 13)- και η εφαρμογή και άλλων μέτρων περιορισμένης 

διάρκειας απέναντι σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ (άρθρο 14). Γενικά, 

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μπορούν να ληφθούν και μέτρα που 

παρεκκλίνουν του κανονισμού για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα 

(άρθρο 19) και με σεβασμό πάντοτε των διεθνών συμφωνιών. 

Για την εφαρμογή του Κανονισμού η Επιτροπή συνεπικουρείται από 

σχετική «επιτροπή διαχείρισης». 

Π. 1.9. Επιτραπέζιες ελιές 

Για τις επιτραπέζιες ελιές, που αναγνωρίστηκε ότι αποτελούν πολύ ση

μαντική οικονομική δραστηριότητα σε ορισμένες μεσογειακές περιοχές, θε

σπίστηκε το 1992 (Καν. 1332/92 L 145, 27.5.1992) ένα σύστημα ειδικών μέ

τρων ενίσχυσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ανισορροπίας 

στην αγορά και δημιουργίας πλεονασμάτων. 

Το σύστημα αποτελείται από χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινό

τητας σε δύο κατηγορίες δράσεων: 
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• Προώθηση στην αγορά και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προώ

θησης, και 

• Σύσταση κεφαλαίου κίνησης με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς, ιδίως μέσω 

της αποθεματοποίησης, από ομάδες παραγωγών ή τις ενώσεις τους. 

Η ενίσχυση για τη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης χορηγείται άπαξ και 

ανέρχεται σε 45% του κεφαλαίου, με συγχρηματοδότηση του κράτους-μέλους 

κατά 10% και της οργάνωσης των παραγωγών κατά το υπόλοιπο 45%. Εντού

τοις η δημόσια συνδρομή (Κράτους και Κοινότητας) δεν μπορεί να υπερβεί το 

10% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την εν λόγω 

οργάνωση, στη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας. 

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους 

εξομοιούνται με τις «ομάδες παραγωγών» και τις ενώσεις τους για μια περίο

δο αποκλειστικά 3 ετών, η οποία όμως το 1995 παρατάθηκε. (Καν. 1267/1995, 

L 123, 3.6.1995). 

Με τον Κανονισμό 1638/1998 που αναμόρφωσε την ΚΟΑ του ελαιολά

δου δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιείται μέρος της ενίσχυσης του ελαιο

λάδου για την ενίσχυση των ελαιών, υπό προϋποθέσεις που εγκρίνονται από 

την Επιτροπή (άρθρο 1.3.4). Επίσης, με τους μεταγενέστερους κανονισμούς 

επεκτάθηκε και για τις ελιές η χρηματοδότηση για ενέργειες βελτίωσης της 

ποιότητας, ανιχνευσιμότητας, προστασίας των ονομασιών και προστασίας του 

περιβάλλοντος (Καν. 1513/2001, άρθρο 1.2., άρθρο 4α. 1.). 

Με πιο πρόσφατους Κανονισμούς (2702/1999, L 327, 21.12.1999 και 

2626/2000, L 328, 23.12.2000) οι ενέργειες προώθησης των γεωργικών προϊόντων 

στις τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά, και η χρηματοδοτική στήριξη τους, 

ενοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν. Έτσι καταργήθηκαν πολλές από τις σχετικές 

προβλέψεις για επιμέρους προϊόντα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα προβλεπόμενα 

στους τομείς του ελαιολάδου, των ελαιών, της αμπελοοινικής αγοράς, του λίνου 

και της κάνναβης. Ο νέος κανονισμός, χωρίς να διαφέρει πολύ από τους πα

λαιούς, ενοποιεί τα επιμέρους καθεστώτα, ως προς τις δράσεις που χρηματοδο

τούνται, τα όρια χρηματοδότησης και τις διαδικασίες επιλογής προγραμμάτων 

(μέχρι 3ετούς διάρκειας) και αξιολόγησης τους. Τέλος με τους Καν. 864 και 

865/2004 (L 206, 9.6.2004) το καθεστώς στήριξης των ελαιώνων και κοινής 

οργάνωσης της αγοράς ελαιολάδου και ελαιών ενοποιήθηκε πλήρως. 

Π. 1.10. Αιγοπρόβειο κρέας 

Η αιγοπροβατοτροφία στηρίζεται με την επιδότηση της παραγωγής 

αιγοπροβείου κρέατος, η οποία καταλήγει να μεταφράζεται σε επιδότηση ανά 
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προβατίνα για ορισμένο αριθμό ζώων κατά χώρα. Για την Ελλάδα έχουν ανα

γνωρισθεί δικαιώματα για 11 εκατομμύρια προβατίνες επί συνόλου 77,5 εκατ. 

για την Κοινότητα, δηλαδή το 14,24% του συνόλου των δικαιωμάτων επιδό

τησης. Πέραν της γενικής ενίσχυσης, υπάρχει και συμπληρωματική για τα ζώα 

που εκτρέφονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 

Η διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ρυθμίζεται από ένα πολύ

πλοκο σύστημα που διέπεται εν μέρει από κοινοτικούς κανονισμούς και εν 

μέρει από αποφάσεις των κρατών-μελών. Οι τελευταίες αλλαγές στο σχετικό 

κανονιστικό πλαίσιο έχουν δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαφανί

σουν το φαινόμενο της ύπαρξης νεκρών δικαιωμάτων, δηλαδή αυτών που 

κατέχουν κάποιοι παραγωγοί χωρίς να τα ασκούν. Έτσι, στην Ελλάδα το σύ

νολο σχεδόν των δικαιωμάτων αξιοποιείται, ως αποτέλεσμα σχετικών προσπα

θειών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

Ο τρόπος που υπολογίζεται η επιδότηση ανά προβατίνα είναι ευνοϊκός 

για τους Έλληνες παραγωγούς: κατ' αρχήν, εφαρμόζεται ένα σύστημα «ελ

λειμματικών πληρωμών», δηλαδή καταβάλλεται στους παραγωγούς η διαφορά 

μεταξύ της «επιθυμητής» τιμής και της μέσης τιμής στην αγορά, για μια μέση 

ποσότητα κρέατος αμνού που θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε κάθε προβατίνα. 

Επειδή όμως στην Ελλάδα, η ποσότητα κρέατος ανά προβατίνα είναι χαμη

λότερη, ενώ η απολαμβανόμενη τιμή είναι υψηλότερη, ο υπολογισμός της 

επιδότησης με βάση τα μέσα κοινοτικά μεγέθη είναι ευνοϊκός για τους Έλ

ληνες (μεγαλύτερη διαφορά τιμής, για μεγαλύτερη ποσότητα κρέατος, απ' 

ό,τι θα προέκυπτε με βάση τα ισχύοντα στην εσωτερική αγορά). 

Δηλαδή το κοινοτικό σύστημα ανταμείβει την ελληνική αιγοπροβατο-

τροφία που έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα αλλά εκλεκτή ποιότητα που 

αναγνωρίζεται από την αγορά. Σε ετήσια βάση ένας παραγωγός εισπράττει 

5.900 δρχ. ανά επιδοτούμενη προβατίνα, και αν βρίσκεται σε ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές 1.955 δρχ. επιπλέον. Δηλαδή σύνολον επιδότησης 7.855 

δρχ. Στο δε εισόδημα από το κρέας αμνού προστίθεται και το γάλα, που τυ-

ροκομείται. [Πιθανόν τα συγκεκριμένα μεγέθη να έχουν αλλάξει μέχρι τώρα.] 

Η ενίσχυση ανά προβατίνα χορηγείται σε τρεις δόσεις κατά τη διάρ

κεια του έτους. Όταν οι τιμές στις κοινοτικές αγορές είναι ιδιαίτερα χαμηλές, 

οι προκαταβολές επισπεύδονται. 

Επιπλέον ισχύει ένα σύστημα ενισχύσεων στις εξαγωγές προϊόντων αιγο-

προβείου κρέατος και ένα περιορισμένο σύστημα στήριξης των εξαγωγών τυριών. 

Οι συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT '94) άλλαξαν ένα 

ολόκληρο πλέγμα επιμέρους ρυθμίσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
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σε μια σειρά από προμηθεύτριες χώρες και προσδιόρισαν τους πάγιους κα

νόνες της GATT ως διέποντες πλέον τις σχετικές συναλλαγές. Έτσι τεχνικής 

φύσεως διακρίσεις (νωπό, απλώς ψυγμένο, κατεψυγμένο) δεν αποτελούν πλέον 

αντικείμενα επιμέρους ποσοστώσεων, ούτε ισχύουν παλαιότερες ρυθμίσεις 

για «αυτοπεριορισμούς» και «προστασία ευαίσθητων περιόδων». Επιτρέπονται 

ακόμη και οι εισαγωγές ζώντων ζώων. 

Εντούτοις, από τον Ιούλιο του 1995 που εφαρμόζεται το νέο σύστημα, 

δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι για σοβαρή διαταραχή της κοινοτικής αγοράς και 

η κατανομή των εισαγωγών ανάμεσα σε νωπό, με απλή ψύξη και κατεψυγμένο 

ακολουθεί τις παραδοσιακές αναλογίες. Άλλωστε η Κοινότητα είναι ελλειμμα

τική σε αιγοπρόβειο κρέας. Ο βασικός προμηθευτής της (κυρίως σε κατεψυγ

μένο) είναι η Νέα Ζηλανδία, όμως αξιόλογες ποσότητες εισάγονται και από 

τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ιδίως από τις βαλκα

νικές, οι οποίες μέσω των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών έχουν μια προτιμησιακή 

πρόσβαση στην κοινοτική αγορά. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Ποσοστό έως και 50% από τις ενισχύσεις των αιγοπροβάτων μπορεί 

να παραμένει συνδεδεμένο (NL, 2003, ρ. 2). Το ύψος των ενισχύσεων παραμέ

νει αμετάβλητο (ΥΑΑΤ, σ. 12). 

Κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν καθόλου γη (π.χ. βοσκότοπους) λαμ

βάνουν ειδικά δικαιώματα. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα ειδικά δικαιώ

ματα ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να διατηρήσει τουλάχιστον το 50% της πα

ραγωγικής του δραστηριότητας εκφρασμένης σε ζωικές μονάδες (ΥΑΑΤ, 

2004, σ. 20). 

Π. 1.11. Βόειο κρέας 

Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος συνο

ψίζεται σε άμεσες πληρωμές στους κατόχους εκμεταλλεύσεων (πριμοδοτήσεις 

αρσενικών βοοειδών και έκτακτα μέτρα στήριξης), σε ενισχύσεις για δημόσια 

και ιδιωτική αποθεματοποίηση και σε επιστροφές κατά την εξαγωγή. 

Για τις άμεσες πληρωμές οι παραγωγοί πρέπει να έχουν επιλέξιμα 

βοοειδή και ατομικά (πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων) ή περιφερειακά 

(ειδική πριμοδότηση αρσενικών) δικαιώματα και να εφαρμόζουν ειδικούς δεί

κτες πυκνότητας. Εάν ο δείκτης πυκνότητας της εκμετάλλευσης δεν υπερβαί-
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νει συγκεκριμένο όριο, μπορούν να επωφεληθούν από ενίσχυση εκτατικο-

ποίησης. Πρόσθετη πριμοδότηση επί της ειδικής πριμοδότησης αρσενικών χο

ρηγείται για σφαγή εκτός εποχής ευνουχισμένων αρσενικών. Υπάρχει επίσης 

πριμοδότηση σφαγής για όλους τους τύπους βοοειδών που εσφάγησαν εντός 

των καθορισμένων εθνικών ανωτάτων ορίων. 

Τέλος τα κράτη-μέλη μπορούν να καταβάλλουν εθνικές πρόσθετες 

πληρωμές στο πλαίσιο καθορισμένων συνολικών ποσών και σύμφωνα με ορι

σμένα κοινά κριτήρια. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται για τη στήριξη εθνικών 

αγορών που έχουν διαταραχθεί από τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. 

Όσον αφορά την παρέμβαση υπό μορφή δημόσιας ή ιδιωτικής αποθε

ματοποίησης, οι επιχειρήσεις που αποθεματοποιούν πρέπει να είναι αναγνω

ρισμένες και να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα έως και 40% της πριμοδότησης 

σφαγής και μέχρι 100% της ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων. Ή, εναλλακτι

κά, το 100% της πριμοδότησης σφαγής. Ή έως 75% της ενίσχυσης αρσενικών 

βοοειδών. Για τις λοιπές πριμοδοτήσεις βοείου κρέατος θα ισχύσει πλήρης 

αποδέσμευση (ΥΑΑΤ, 2004, σ. 18, NL, 2003, ρ.2). 

Π1.1.12. Χοίρειο και κρέας πουλερικών 

Και για τα δύο είδη κρέατος χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγω

γή, για δε το χοίρειο προβλέπεται, αναλόγως των περιστάσεων, ενίσχυση για 

ιδιωτική αποθεματοποίηση. 

Π. 1.13. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

Σε παγκόσμιο επίπεδο όταν γίνεται αναφορά στο γάλα, εννοείται το 

γάλα αγελάδος. Το αιγοπρόβειο, που έχει μόνο τοπική σημασία (Ελλάδα, Σι

κελία, Σαρδηνία, Κορσική) και κατευθύνεται κυρίως στην τυροκομία, στηρίζε

ται μόνο μέσω περιορισμένου προγράμματος επιστροφών στην εξαγωγή των 

σχετικών τυριών. 

Για την Κοινότητα, ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγής είναι ένας από 

τους σημαντικότερους, εφόσον αποδίδει το λΑ περίπου της παγκόσμιας παρα

γωγής (120 εκατ. τόνους έναντι 530 παγκοσμίως). Η κοινοτική παραγωγή γι-
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γαντώθηκε και αναπτύχθηκε σε οιονεί βιομηχανικό κλάδο αποσυνδεδεμένο 

από τις εγχώριες δυνατότητες παραγωγής ζωοτροφών, όταν, μετά από τις 

συμφωνίες του Γύρου Κέννεντυ της GATT (1962), άνοιξε ο δρόμος για σημα

ντικές εισαγωγές μιας σειράς φθηνών ξένων ζωοτροφών (ταπιόκα, μανιόκα, 

γλουτένη σίτου, κ.ά.)' και, φυσικά, υπό την επίδραση του ισχυρά ενισχυτικού 

καθεστώτος της ΚΑΠ. Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε ανεξέλεγκτη αύξηση 

της παραγωγής και συνεχώς διογκούμενη συσσώρευση πλεονασμάτων γαλα

κτοκομικών προϊόντων μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80, οπότε επιβλή

θηκε ένα σύστημα σταθεροποίησης. Έτσι ορίζεται μέγιστη ετήσια παραγωγή 

ανά κράτος-μέλος, η οποία στη συνέχεια κατανέμεται σε ατομικά δικαιώματα. 

Αν η συνολική εθνική παραγωγή υπερβεί την ποσόστωση, επιβάλλεται στους 

παραγωγούς που υπερέβησαν το ατομικό τους δικαίωμα, υπερεισφορά ίση με 

το 115% της τιμής προσανατολισμού για το γάλα. 

Άλλα στοιχεία του συστήματος στήριξης είναι: 

• Η τιμή προσανατολισμού για το γάλα και ο μηχανισμός παρέμβασης 

για το βούτυρο και το γάλα σκόνη. 

• Σύστημα ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση. 

• Σύστημα δασμολογικής προστασίας και εξαγωγικών ενισχύσεων για 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 

• Ενισχύσεις ανά κεφαλή ζώων για τις γαλακτοπαραγωγικές και τις θη

λάζουσες αγελάδες. 

• Ενισχύσεις για κατευθυνόμενη στήριξη της γαλακτοπαραγωγής. 

Επίσης, έχουν καθοριστεί λεπτομερείς κανόνες και προδιαγραφές είτε 

υγειονομικής φύσεως, είτε σχετικά με την τεχνολογία του γάλακτος και των 

προϊόντων του. 

Έχουν ακόμη θεσπιστεί: 

• Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας και προώθησης στην κατανάλωση για 

το γάλα και τα γαλακτοκομικά. 

• Επιδοτούμενη διάθεση βουτύρου και γάλακτος σκόνης στην κοινοτική 

βιομηχανία τροφίμων, καθώς και σκόνης στην κτηνοτροφία. 

• Δωρεάν διανομή γάλακτος στους μαθητές και βουτύρου σε απόρους. 

Στο πνεύμα της Ατζέντας 2000 αναμορφώθηκαν οι κανονισμοί ώστε να 

διατηρηθεί η ισορροπία στην αγορά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στους 

τομείς όπου υπάρχουν δυσκολίες στηριζόμενων εξαγωγών. Με τις ρυθμίσεις 

που αποφασίστηκαν στη Συμφωνία του Μαρακές (GATT '94) περιορίστηκε ση

μαντικά ο όγκος των στηριζόμενων εξαγωγών, ενώ ανελήφθη υποχρέωση για 

εξασφάλιση πρόσβασης στην κοινοτική αγορά για το γάλα σκόνη τρίτων χω-
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ρών μέχρι ποσοστού 5% της εγχώριας κατανάλωσης. Έτσι, το νέο κοινοτικό 

σύστημα που θεσπίστηκε μέσα στο 1999, ενώ δέχεται μια μικρή αύξηση της 

συνολικής γαλακτοπαραγωγής, μειώνει το επίπεδο στήριξης για το βούτυρο 

και το γάλα σκόνη και θεσπίζει χορήγηση ενισχύσεων στις αγελάδες. Η πλή

ρης εξέλιξη του συστήματος προβλέφθηκε για το 2004. 

Η Ελλάδα, ως έντονα ελλειμματική χώρα, είχε κατ' αρχάς εξαιρεθεί 

από την εφαρμογή του συστήματος των ατομικών ποσοστώσεων. Με την ανα

μόρφωση του 1992 όμως, η εφαρμογή κατέστη υποχρεωτική. Ταυτόχρονα χο

ρηγήθηκε μια επιπλέον εθνική ποσόστωση 100.000 τόνων, η οποία ωστόσο εί

χε προσωρινό χαρακτήρα, μέχρις ότου πιστοποιήθηκε η πλήρης εφαρμογή 

του συστήματος των ατομικών ποσοστώσεων, το 1995, οπότε και οριστικο

ποιήθηκε. Έτσι η εθνική ποσόστωση έφτασε τους 629.000 τόνους για γάλα 

που παραδίδεται στη βιομηχανία (παστερίωσης, κλπ.) και 1.000 τόνους για 

γάλα που διατίθεται απευθείας από τους παραγωγούς στην τοπική αγορά. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της γαλακτοβιομηχανίας στη χώρα μας τα τελευ

ταία χρόνια και η στροφή του καταναλωτικού κοινού προς το νωπό γάλα, σε 

συνδυασμό με το καθεστώς στήριξης που εξασφαλίζει ικανοποιητικές τιμές για 

τους παραγωγούς, οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αύξηση της εγχώριας γαλα

κτοπαραγωγής. Έτσι υπερκαλύφθηκε η ποσόστωση, έστω και με ποινή υπερει-

σφοράς, και, εγκρίθηκε επιπλέον ποσόστωση 70.000 τόνων από το έτος 2001/02. 

Με εθνικές διατάξεις προσδιορίστηκαν καινούργιοι όροι διάθεσης νω

πού γάλακτος για να εξασφαλιστεί η υψηλή υγειονομική κατάσταση, ενώ έγινε 

σαφέστερο και εφαρμόστηκε καλύτερα στην πράξη το καθεστώς χρήσης γά

λακτος στα διάφορα τυριά. Επιδιώκεται να μην υπάρχει παραπλάνηση του κα

ταναλωτή ως προς την προέλευση της πρώτης ύλης. Ενισχύθηκαν οι έλεγχοι 

για την αποτροπή χρήσης σκόνης γάλακτος για την παραγωγή τυριών. Τέλος, 

χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης για 

ποσότητα του τυριού κασέρι. Επίσης, με κριτήρια τόσο αναπτυξιακά όσο και 

κοινωνικά έγινε η κατανομή της νέας ποσόστωσης των 70.000 τόνων. 

Από τους ελληνικούς φορείς του κλάδου επιδιώκεται να υιοθετηθεί σε 

κοινοτικό επίπεδο η διάκριση ανάμεσα στην απλή και την «υψηλή« παστερίω

ση, καθώς και όροι διάθεσης στην αγορά που ευνοούν τη διαφοροποίηση του 

νωπού προϊόντος από τα «διαρκείας». Πιστεύεται ότι οι διαφοροποιήσεις αυ

τές ενισχύουν την προτίμηση για το εγχώριο νωπό γάλα. Επίσης πιστεύεται 

ότι πρέπει να είναι σε πλήρη γνώση του καταναλωτή η τεχνολογία, και μά

λιστα βιοτεχνολογία, που αξιοποιείται στον τομέα. Γι' αυτό υποστηρίζεται η 

ακριβέστερη και ουσιαστικότερη σήμανση των προϊόντων. 
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Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν διαφοροποιημένες μειώσεις των τιμών 

παρέμβασης και των αποσύρσεων (αγορών παρέμβασης) για τα διάφορα είδη 

γαλακτοκομικών (βούτυρο και αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη). Η τιμή στό

χος για το γάλα καταργείται, αλλά εισάγεται ειδική πριμοδότηση ανά τόνο 

γαλακτοπαραγωγής κλιμακούμενη μέχρι το 2006, οπότε και σταθεροποιείται. 

Από το 2007 το πριμ γαλακτοπαραγωγής αποδεσμεύεται (NL, 2003, ρ. 2, 6, 

ΥΑΑΤ, σ. 17, 27) και εντάσσεται στην ενιαία ενίσχυση με βάση την ποσόστωση 

γάλακτος που θα κατέχει ο παραγωγός στις 31-3-2007. Μετά το πρώτο έτος 

εφαρμογής ο παραγωγός δεν θα υποχρεούται να έχει ποσόστωση για να ει

σπράττει την ενιαία ενίσχυση, αλλά θα πρέπει να έχει, προκειμένου να συνεχί

σει να παράγει και να παραδίδει γάλα στη βιομηχανία. Για να διατηρηθεί η 

σταθερότητα στον τομέα παρατείνεται το σύστημα των ποσοστώσεων μέχρι 

το 2014/15. Η ποσόστωση για την Ελλάδα αυξάνεται κατά 17% από 700 σε 

820 χιλ. τόνους (NL, 2003, ρ. 2, ΥΑΑΤ, σ. 17, 27). 

Π. 1.14. Λοιπές καλλιέργειες/παραγωγές 

1. Μέλι 

Η στήριξη της μελισσοκομίας γίνεται με συγχρηματοδότηση (50%) 

προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας μελιού από 

μεμονωμένους μελισσοκόμους ή τις οργανώσεις τους. Μορφές δράσης που 

ενισχύονται είναι: η τεχνική βοήθεια, η έρευνα για την ποιότητα του μελιού, 

η ποιοτική ανάλυση, ο εξορθολογισμός της τεχνητής σμηνουργίας, ο έλεγχος 

των ασθενειών όπως η βαρροϊκή ακαρίαση. 

2. Αυγά 

Χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή σε παραγωγούς, εκκολα-

πτήρια, συσκευαστήρια, επιχειρήσεις εμπορίας, που είναι κάτοχοι αδειών 

εξαγωγής. 

3. Άμυλο 

Εκτός των μέτρων εξωτερικού εμπορίου, δηλαδή δασμών και επιστρο

φών στην εξαγωγή, εφαρμόζεται και πολιτική επιστροφών στην παραγωγή: 
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ορισμένοι βιομηχανικοί χρήστες αμύλου που παράγουν προϊόντα μη προστα

τευόμενα έναντι των εισαγωγών (όπως χαρτί, χαρτόνι, φάρμακα, οργανικά χη

μικά προϊόντα) λαμβάνουν υπό μορφήν επιστροφής στην παραγωγή ένα πο

σόν που αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής τιμής 

του αμύλου. 

4. Άμυλο γεωμήλων (γεώμηλα αμυλοποιίας) 

Στο πλαίσιο συστήματος ποσοστώσεων που καθιερώθηκε το 1994 (Καν. 

1868/1994), μπορούν να εφαρμοσθούν και στο άμυλο γεωμήλων τα ευνοϊκά 

μέτρα που εφαρμόζονται στο άμυλο από σιτηρά. Σε επιχειρήσεις που πα

ράγουν άμυλο γεωμήλων καταβάλλεται πριμοδότηση εφόσον καταβάλλουν 

στους παραγωγούς γεωμήλων που καλλιεργούν βάσει συμφωνητικών μια ελά

χιστη τιμή (Καν. 1766/1992). 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Ένα ποσοστό 40% της ελάχιστης τιμής ανά τόνο αμύλου, που κατα

βάλλεται στους μεταποιητές, θα περιληφθεί στην ενιαία ενίσχυση με βάση 

ιστορικές παραδόσεις πρώτης ύλης προς τη βιομηχανία. Το υπόλοιπο 60% θα 

διατηρηθεί ως συνδεδεμένη ενίσχυση για την παραγωγή γεωμήλων αμυλο

ποιίας. Η ελάχιστη τιμή θα διατηρηθεί, όπως και η επιστροφή στην παραγωγή 

αμύλου {NL, 2003, ρ. 6). 

5. Αποξηραμένες ζωοτροφές - Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Η ενίσχυση στον τομέα θα ανακατανεμηθεί μεταξύ παραγωγών και 

μεταποιητών. Η μεταποίηση θα εισπράττει το 50% ως ενίσχυση κατά τόνο, 

ενώ οι παραγωγοί θα εισπράττουν ενίσχυση ενσωματωμένη στην ενιαία ενί

σχυση επί τη βάσει των ιστορικών παραδόσεων πρώτης ύλης. Θα διατη

ρηθούν τα εθνικά ανώτατα όρια ενίσχυσης που αντιστοιχούν στις τρέχουσες 

μέγιστες εγγυημένες ποσότητες (NL, 2003, ρ. 6). 

6. Λυκίσκος 

Χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς που είναι μέλη 

Ομάδας Παραγωγών και διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους μέσω αυτής. 
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Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Η ενίσχυση για τον λυκίσκο ενσωματώνεται στην ενιαία ενίσχυση από 

το 2005. Εντούτοις τα κράτη-μέλη μπορούν να ανακατανείμουν ένα ποσό 

μέχρι 25% του σχετικού εθνικού κονδυλίου σε αγρότες μέσω στρεμματικής 

ενίσχυσης ή σε οργανώσεις παραγωγών για την αντιμετώπιση ειδικών συνθη

κών ή περιστάσεων σε ορισμένες παραγωγικές περιοχές. Μπορεί να υπάρξει 

ειδική μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του 2005, με εφαρμογή των ενι

σχύσεων που ορίστηκαν για το 2004 και των ειδικών προσωρινών μέτρων που 

ισχύουν τώρα (NL, 2003, ρ. 4). 

7. Σπόροι για σπορά 

Προβλέπονται επιχορηγήσεις υπό μορφή άμεσων πληρωμών σε επιχει

ρήσεις σποροπαραγωγής και στους δημιουργούς ή παραγωγούς σπόρων. Οι 

σπόροι πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλο πιστοποιητικό και να καλύ

πτονται από απόφαση του Συμβουλίου περί ισοδυναμίας. 

Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Ισχύει συνδεδεμένη ενίσχυση ανά κιλό, η οποία όμως μειώνεται (εκτός 

για ορισμένα δημητριακά και ελαιούχους σπόρους) αν η συγκεκριμένη έκτα

ση, που έχει εγκριθεί για παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου, λαμβάνει και 

ενιαία ενίσχυση ανά στρέμμα (ισχύει η μεγαλύτερη ενίσχυση) (άρθρο 99, Καν. 

1782/2003). 

8. Ενεργειακές καλλιέργειες 

Μία στρεμματική ενίσχυση (4,5 ευρώ/στρ.) θα προσφερθεί στους αγρό

τες που παράγουν «ενεργειακά» προϊόντα (βιοκαύσιμα ή βιομάζα κατάλληλη 

για παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας). Θα εφαρμοσθεί για' μια 

συνολική έκταση 15 εκατ. στρεμμάτων για ολόκληρη την Κοινότητα και θα χο

ρηγείται στους αγρότες που κατέχουν συμβόλαια με τη βιομηχανία αξιοποίη

σης, ή που αξιοποιούν οι ίδιοι την παραγωγή τους για ενεργειακούς σκοπούς. 

ι 
9. Λίνος και κάνναβη 

Είναι προϊόντα που παραδοσιακά ενδιαφέρουν ορισμένες από τις χώ

ρες της Κοινότητας, και κυρίως το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Γι' 
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αυτές τις χώρες (10), καθορίζονται εθνικές ποσοστώσεις διακρινόμενες μά
λιστα σε ποσοστώσεις για τις μακρές ίνες λίνου (συνολικά 75.250 τόνοι) και 
ποσοστώσεις για τις βραχείες ίνες λίνου και την κάνναβη αδιακρίτως (συνο
λικά 135.900 τόνοι). Για τις υπόλοιπες 5 χώρες, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Ιταλία και Λουξεμβούργο, προβλέπεται μια συνολική ποσόστωση 5.000 τόνων, 
που κατανέμεται κατ' έτος ανάμεσα στις 5 χώρες, ανάλογα με τις εκτάσεις 
για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση αγοράς αχύρου μεταξύ πρώτου με
ταποιητή και γεωργού. 

Οι εθνικές εγγυημένες ποσότητες για τις βραχείες ίνες λίνου και την 
κάνναβη δεν θα ισχύουν πλέον από την περίοδο 2006/7. Τα κράτη μπορούν 
να μεταφέρουν την ποσόστωση τους από το ένα κράτος στο άλλο, άπαξ και πριν 
από τις 30-6-2001, ή από την μία κατηγορία στην άλλη, βάσει συντελεστού 
μετατροπής. 

Για τα δύο προϊόντα αδιακρίτως ισχύει στρεμματική ενίσχυση στην 
παραγωγή, βάσει του Καν. 1251/1999 (L 160, 26.6.1999) περί καθεστώτων 
στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, και επιπλέον, 
ενίσχυση στους πρώτους μεταποιητές του αχύρου λίνου και κάνναβης, που 
είναι εγκεκριμένοι και έχουν σύμβαση αγοράς με τους παραγωγούς. Η ενί
σχυση χορηγείται ανά τόνο ινών που έχει ληφθεί από το άχυρο, για ορισμένη 
ποιότητα, και διαφοροποιείται για δύο κατηγορίες. Μάλιστα κλιμακώνεται 
χρονικά, ώστε να αντισταθμίσει τη σταδιακή μείωση της στρεμματικής ενί
σχυσης στον παραγωγό που προβλέπεται από τον Καν. 1251/99. Αν ο πα
ραγωγός του αχύρου είναι και μεταποιητής, ή αν έχει αναθέσει τη μεταποίηση 
για λογαριασμό του, τότε λαμβάνει αυτός την ενίσχυση, εφόσον όμως αποδει
κνύει ότι έχει διαθέσει στην αγορά τις ληφθείσες ίνες. Μπορεί να καταβληθεί 
προκαταβολή επί της ενίσχυσης, συναρτήσει των ποσοτήτων των ινών που 
λαμβάνονται. 

Όσον αφορά το καθεστώς συναλλαγών με τις τρίτες χώρες, απαγο
ρεύεται η είσπραξη φόρου ισοδυνάμου αποτελέσματος με δασμό, ή η εφαρ
μογή ποσοτικών περιορισμών. Σε περίπτωση κινδύνου σοβαρής διαταραχής της 
αγοράς από τις εισαγωγές ή εξαγωγές λαμβάνονται προσωρινά έκτακτα μέτρα. 

Εντούτοις κάθε εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης ή σπόρων κάννα
βης υπόκειται σε σύστημα πιστοποιητικών και ελέγχων που να εξασφαλίζουν 
τη σωστή ποικιλία και την ορθή διαχείριση. Το νέο καθεστώς θεσπίστηκε με 
τον Καν. 1673/2000 (L 193, 29.7.2000), συμπληρωματικά προς τον 1251/99, 
και με αυτόν καταργούνται διάφορες προηγούμενες ρυθμίσεις, όπως η ενί
σχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης των ακατέργαστων ινών. 
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Πρόσφατες ρυθμίσεις 

Στρεμματική ενίσχυση καταβάλλεται όταν συνάπτεται σύμβαση με 

μεταποιητή (άρθρο 106, Καν. 1782/2003). Για την κάνναβη απαιτείται η χρήση 

πιστοποιημένων σπόρων και σύστημα επαλήθευσης της μεγίστης περιεκτι

κότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών σε δραστική ουσία (άρθρο 52). 

10. Άνθη και καλλωπιστικά φυτά 

Οι κύριοι κανόνες της αγοράς για τον κλάδο τέθηκαν το 1968 με τον 

Κανονισμό 234/1968 (O.J. L 55/2.3.1968) και προβλέπουν κυρίως προδιαγρα

φές ποιότητας και εμπορίας, ώστε τα προϊόντα να έχουν την κατάλληλη σή

μανση σχετικά με την προέλευση τους, την τάξη μεγέθους κ.ά. Δεν προβλέ

πονται ενισχύσεις για τους παραγωγούς, ούτε παρεμβάσεις στην αγορά, ούτε 

εξαγωγικές ενισχύσεις. Ο τομέας είναι πολύ εκτεθειμένος στον ανταγωνισμό. 

Ως μόνη παραχώρηση, σε αναγνώριση του υψηλού κόστους επένδυσης, ενέρ

γειας και εργασίας που συνδέεται με την σύγχρονη παραγωγή, έχει επιτραπεί 

στον κλάδο να καταβάλλει μειωμένο ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας. 

Παρ' όλα αυτά η Κοινότητα αποτελεί καθαρό εξαγωγέα ήδη από το 

1994. Ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλο εισαγωγέα, με τις εισαγωγές να έχουν 

σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 1991. Οι διεθνείς ανταλλαγές είναι σύμ

φωνες με τους κανόνες του ΠΟΕ: εφαρμόζονται δασμοί ιδίως για τα δρεπτά 

άνθη, όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός, και προβλέπονται μέτρα προ

φύλαξης (safeguard measures) σε περίπτωση αιφνίδιων διαταραχών. Ορισμέ

να προϊόντα καλύπτονται από ειδικές προβλέψεις, όπως π.χ. τα γαρύφαλα και 

τριαντάφυλλα από τρίτες μεσογειακές χώρες, τα οποία πρέπει να σέβονται 

ελάχιστες τιμές εισόδου (κατώφλια) που ισχύουν στο πλαίσιο ποσοστώσεων 

εισαγωγής (Fact Sheet, p. 15). 

11. Μπανάνες 

Οι μπανάνες αποτελούν το πέμπτο σε αξία αγροτικό προϊόν που ανταλ

λάσσεται διεθνώς, μετά τα δημητριακά, τη ζάχαρη, τον καφέ και το κακάο. Η 

Ε.Ε. είναι μικρός παραγωγός (1,16% της παγκόσμιας παραγωγής) και με

γάλος καταναλωτής (2ος μεγάλος εισαγωγέας μετά τις Η ΠΑ, με 27% των 

παγκόσμιων εισαγωγών). Εντούτοις η παραγωγή της είναι σημαντική για τις 

τοπικές οικονομίες (υπερπόντιες περιοχές Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, 
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και Κρήτη και Λακωνία). Η Κοινότητα υιοθέτησε ένα κοινό καθεστώς για τις 

μπανάνες μόλις το 1993 με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Αυτό συ

νίσταται στην υιοθέτηση κανόνων ποιότητας και εμπορίας, την ενθάρρυνση 

της δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών και ανάληψης κοινών δράσεων, την 

καταβολή άμεσης ενίσχυσης στους παραγωγούς με τη μορφή εξισωτικής 

αποζημίωσης (διαφοράς από μια οριζόμενη τιμή αναφοράς) για ορισμένη 

ανώτατη εγγυημένη σε κοινοτικό επίπεδο ποσότητα, και, τέλος, το καθεστώς 

εμπορίας με τις τρίτες χώρες. 

Ως προς το τελευταίο, η Κοινότητα επεδίωξε αρχικά μια ισορροπία ως 

προς τις πηγές εφοδιασμού της, πράγμα που την έφερε σε αντίθεση με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τους παραγωγούς ορισμένων χωρών της Λατινικής 

Αμερικής, όπως του Εκουαδόρ. Η οκταετής διαμάχη στα πλαίσια του ΠΟΕ 

έληξε με συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Εκουαδόρ, σύμφωνα με την οποία από 

το 2006, το αργότερο, οι εισαγωγές στην Κοινότητα θα διέπονται από ένα 

αποκλειστικά δασμολογικό καθεστώς. Μέχρι τότε θα ισχύουν δασμολογικές 

ποσοστώσεις τριών κατηγοριών (Α, Β, C,), με βάση τις οποίες διάφορες ομάδες 

χωρών θα έχουν διαφορετικού βαθμού προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά 

της Κοινότητας. Με τις ρυθμίσεις αυτές οι μπανάνες της Λατινικής Αμερικής 

(«dollar bananas») εξασφαλίζουν παρουσία άνω του 60% στην συνολική προ

σφορά της Κοινότητας (63% το 2001) έναντι 18% των χωρών ACP (African, 

Carribean, Pacific) και 19% των κοινοτικών μπανανών (Fact Sheet, p. 14). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΕΣ1 

[Περιέχονται στον ψηφιακό δίσκο (cd)] 

Π.2.1. Επενδύσεις Ν. 1892/90 που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. 

Νομοί. 

Π.2.2. Εξέλιξη της αξίας εξαγωγών, εισαγωγών και γεωργικού ισοζυγίου. Έτη 

1981-1997. 

Π.2.3. Ισοζύγιο χρήσης κυριότερων γεωργικών προϊόντων, 1981/82 και επόμ. 

Προϊόντα. 

1. Το υλικό των πινάκων αναζήτησε και επεξεργάστηκε η κα Π. Τονικίδου (και 
σε ένα αρχικό στάδιο η κα Μ. Ηλιακοπούλου). Η χρήση τους είναι ελεύθερη εφόσον 
γίνεται αναφορά στην παρούσα εργασία. 
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