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Η γήρανση
του αγροτικού
πληθυσμού
«πρόκληση»
για τη νέα
ΚΑΠ στην
Ελλάδα
Η ενίσχυση και η διατήρηση
της απασχόλησης μέσω της
υποστήριξης των νέων στον
αγροτικό τομέα στην Ελλάδα
συνιστά βασική προτεραιότητα
της Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας
ΚΑΠ για την Ελλάδα.

Ο

όρος

εκμετάλλευσης»

«διαχειριστής
αναφέρεται

στο

άτομο που λαμβάνει αποφάσεις σε
ένα αγρόκτημα.
Ο Ντάνιελ Ροζάριο, εκπρόσωπος
για τη Γεωργία και την Αγροτική
Ανάπτυξη

της

Κομισιόν,

είπε

στην EurActiv ότι στο πλαίσιο της
νέας

ΚΑΠ

σχεδόν

180.000

νέοι

αγρότες αναμένεται να πάρουν μια
επιχορήγηση εγκατάστασης κατά την
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού
μέχρι το 2020.

Η Αγροτική Ανάπτυξη για την ΕΕ
Ο

γεωργικός

Ελλάδα
στην

συνεισφέρει
Ακαθάριστη

τομέας
κατά

στην
3,7

%

Προστιθέμενη

Αξία (2013) της χώρας. Όσον αφορά
στην

απασχόληση,

η

γεωργία

αντιπροσωπεύει το 13,2 % και ο αγροδιατροφικός τομέας το 3,3 % του

Σύμφωνα

με

στοιχεία

της

Η έκταση της Ελλάδας είναι 131

των διαχειριστών καλλιέργειας είναι

621 km², εκ των οποίων το 82,2 %

νέοι κάτω των 35 ετών, από 35 έως 64

είναι αγροτικές και όπου κατοικεί το

το 63,5% και 31,3% από 65 ετών και

44,1 % του πληθυσμού της χώρας.

πάνω.
Με την υποστήριξης της

συνόλου.

Eurostat, στην Ελλάδα μόλις το 5.2%

Σε

Ο Δεύτερος Πυλώνας της Κοινής
επίπεδο

10.800.000

ΕΕ,

σε

εκμεταλλεύσεων

σύνολο

Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο

στην

2014-2020, η Αγροτική Ανάπτυξη,

ΕΕ, σχεδόν 3,5 εκατομμύρια (31,1%)

αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση

διοικούνται

ηλικίας

για τον ελληνικό αγροτικό τομέα

65 ετών και άνω, και επιπλέον 2,6

προκειμένου να προσαρμοστεί στις

από

άτομα

εκατομμύρια (24,7%) από διαχειριστές
http://www.euractiv.gr/category/
thematikes-katigories/georgia-kai-trofima/

ηλικίας μεταξύ 55 και 64.
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νέες παγκόσμιες εξελίξεις.

να καλυφθεί ποσοστό 10,3 % των

LEADER αποσκοπούν στη δημιουργία

γεωργικών εκτάσεων βάσει συμβάσεων

2.000 νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον,

Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας

για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

περίπου 3.140 δικαιούχοι θα λάβουν

της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστεί

12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης

στήριξη για επενδύσεις σε μη γεωργικές

στις

της

των υδάτων και το 10,7% για τη

δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές,

ανταγωνιστικότητας, και η ταυτόχρονη

βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη

προστασία του περιβάλλοντος, με την

και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του

δημιουργία 2 860 θέσεων εργασίας.

εξασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης

εδάφους.

σύγχρονες

προκλήσεις

των φυσικών πόρων, δεν θα είναι ένα
εύκολο έργο.

εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική

Επιπλέον,
Αγροτικής

Αναμένεται ότι 6 300 γεωργικές

το

νέο

Ανάπτυξης

Πρόγραμμα
(ΠΑΑ)

πρέπει

στήριξη

για

εκσυγχρονισμό

αναδιάρθρωση
23

και

900

Κεντρικό ρόλο η
ανταγωνιστικότητα

και
νέοι

Σύμφωνα

με

την

Κομισιόν,

το

να διασφαλίσει τη δημιουργία και

γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για

ελληνικό ΠΑΑ επικεντρώνεται κυρίως

διατήρηση

πρώτη εγκατάσταση.

στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των

της

απασχόλησης

με

επίσης,

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της

σημαντικό ρόλο στη νέα ΚΑΠ για την

ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και

Ελλάδα.

την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και

επίκεντρο τους νέους αγρότες.

H

Ελλάδα: 23.900 νέοι γεωργοί θα
λάβουν ενισχύσεις

καινοτομία

έχει,

Η στήριξη της γνώσης και της
καινοτομίας καταλαμβάνει ποσοστό που

Το
Ανάπτυξης

Πρόγραμμα
(ΠΑΑ)

για

Αγροτικής
την

υπερβαίνει το 6 % της προβλεπόμενης

στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
στις αγροτικές περιοχές.
Επιπλέον,

πέραν

των

8.300

Ελλάδα

δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία

γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα λάβουν

εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή

περίπου 86.640 θέσεων κατάρτισης, για

στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων

Επιτροπή τον ∆εκεμβρίο του 2015,

γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις.

αλυσίδων

εφοδιασμού,

τοπικών

και θα διατεθούν 5,9 δις ευρώ για την

Το ήμισυ σχεδόν του αγροτικού

περίοδο 2014-2020 (4,7 δισεκατομμύρια

πληθυσμού της Ελλάδας αναμένεται να

προώθησης

ευρώ από τον προϋπολογισμό της

καλυφθεί από την στρατηγική τοπικής

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

ΕΕ και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από

ανάπτυξης, ενώ πάνω από το 10 % του

στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν

εθνική συγχρηματοδότηση).

αγροτικού πληθυσμού θα επωφεληθεί

στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της

από

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών

Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα
διατεθεί ενίσχυση στους αγρότες για

Η Αγροτική
Ανάπτυξη
«θύμα» του
συντηρητισμού
των Ελλήνων
αγροτών
Η απροθυμία για καινοτομία
της «παλιάς γενιάς» Ελλήνων
αγροτών θα είναι μια σημαντική
πρόκληση για την υλοποίηση
των
προγραμμάτων
αγροτικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

βελτιωμένες

υποδομές

ΤΠΕ.

υπηρεσίες

Οι

δράσεις

και
μέσω

Η Ελλάδα θα λάβει 5,9 δις € για

αγορών

και

για
ενώ

δραστηριότητες
περίπου

600

προϊόντων.

γεωργία

σημαντικό

τομέα

για

την

την αγροτική της ανάπτυξη (ΠΑΑ) στο

ελληνική οικονομία που έχει βυθιστεί

πλαίσιο του νέου πυλώνα της αγροτικής

στην ύφεση όλα αυτά τα χρόνια.

ανάπτυξης της αναθεωρημένης ΚΑΠ.
Αλλά για να επωφεληθούν από τη

Αλλάζοντας συνήθειες

νέα χρηματοδότηση που παρέχεται
από το ΠΑΑ, Έλληνες αγρότες θα πρέπει

Ο κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος

να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, λένε

από την συμβουλευτική σε αγροτικά

αναλυτές.

θέματα ΓΑΙΑ Επιχειρείν, είπε στην

44,1% του ελληνικού πληθυσμού

EurActiv.gr ότι το κύριο εμπόδιο για

ζει σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες

την ανάπτυξη της καινοτομίας στην

αντιπροσωπεύουν

ελληνική γεωργία είναι η νοοτροπία

συνολικής

το

έκτασης

82,2%

της

χώρας.

της
Η

γεωργία αντιπροσωπεύει το 13,2% της

των αγροτών.
«Πρέπει

να

ενθαρρύνουμε

μια

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα,

νέα κουλτούρα και το πρόγραμμα

ενώ

επεξεργασίας

Αγροτικής; Ανάπτυξης της ΕΕ μπορεί να

τροφίμων αντιπροσωπεύει μόλις το

βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση δη

3,3%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

μέσω του δικτύου παροχής συμβουλών

η

βιομηχανία

Επιτροπή.
Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την
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που χρηματοδοτεί», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, το ΠΑΑ
θα επιτρέψει στους Έλληνες αγρότες
να

έχουν

πρόσβαση

σε

ποιοτικές

συμβουλές έτσι ώστε να λαμβάνουν
τις σωστές αποφάσεις και να κάνει την
βέλτιστη χρήση της γης.

«Όταν ο αγρότης οδηγηθεί
στην πτώχευση λόγω μιας κακής
απόφασης, τότε στρέφεται στην
καινοτομία ως λύση στο αδιέξοδό
του».
φωτογραφία [Mark Goebel / Flickr]

Η πρόκληση της γεωργίας
ακριβείας
συνέχεια να ζητηθεί η γνώμη για το πώς

Ηλία, αναλυτή της Neuropublic, μια
εταιρεία πληροφορικής.

Για τον κ. Χατζηπαπαδόπουλο, οι

να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση

νέες τεχνολογίες της γεωργίας ακριβείας

των αποτελεσμάτων σε ένα αγρόκτημα»,

«Στις ΗΠΑ ένας γεωργός μπορεί να

που

Ηνωμένες

είπε, προσθέτοντας ότι «μόνο μέσω

αντέξει οικονομικά να αγοράσει ένα μη

Πολιτείες και κάποιοι χρησιμοποιούν

αναπτύχθηκαν

μετρήσιμων μεγεθών ο αγρότης θα

επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς και

και στη δυτική Ευρώπη, δεν μπορούν να

μειώσει το κόστος των εισροών και θα

να πληρώσει ειδικούς για την ανάλυση

εφαρμοστούν στην Ελλάδα εξαιτίας των

αυξήσει την παραγωγικότητά του».

των δεδομένων που συλλέγονται», είπε,

διαφορετικών

στις

γεωργικών

συνθηκών

Ελλείψεις σε γεωπόνους

[Δείτε ιστορικό].
«Στις

ΗΠΑ,

προσθέτοντας ότι η αγορά ενός drone

το

μέγεθος

αξίας €15.000 για έναν Έλληνα αγρότη

της

δεν είναι εφικτή.
υπάρχει

Τα δεδομένα που συλλέγονται από

και ως εκ τούτου οι καλλιέργειες

μια τέτοια νοοτροπία. Οι αγρότες

«Στην

ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν

έχουν

συνήθως

για

έχουν καμία αξία για τον Έλληνα αγρότη,

αγοράζουν

καθώς χωρίς ανάλυση δεν μπορεί να

εκμετάλλευσης είναι αρκετά μεγάλο
μεγάλη

παραλλακτικότητα»,

Ελλάδα
παίρνουν

είπε, σημειώνοντας ότι τα σύγχρονα

την

καλλιέργεια

εργαλεία,

για

παράδειγμα

όπως

η

δορυφορική

δεν

συμβουλές
όταν

λιπάσματα,

χωρίς

μεταφραστούν σε συμβουλές.

τεχνολογία, οι αισθητήρες ή τα drones

προηγούμενη ανάλυση του εδάφους.

«Στην Ελλάδα, η νοοτροπία που

δεν

Πρέπει να υπάρχει ένας εξειδικευμένος

κυριαρχεί είναι απλά να πουλήσουν

γεωπόνος για να το κάνει αυτό».

drones […] δεν τους ενδιαφέρει να

είναι

οικονομικά

προσιτά

για

πολλούς μικρούς Έλληνες αγρότες.
«Μια μείωση του κόστους κατά

Ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος σημείωσε

βοηθήσουν τον αγρότη στην παραγωγή

5% [χάρη στην γεωργία ακριβείας]

ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχε κατάλληλη

και να εφαρμόσει γεωργία ακριβείας»,

σε ένα μεγάλο αγρόκτημα μπορεί να

νοοτροπία καινοτομίας, η οποία οδηγεί

σημείωσε.

δικαιολογήσει τις επενδύσεις κεφαλαίου

σε

του γεωργού σε ένα εκσυγχρονισμένο

γεωπόνων.

μεγάλη

έλλειψη

εξειδικευμένων

Οι νέοι αγρότες ανοιχτοί στην
καινοτομία

τρακτέρ», είπε. «Για τις μικρές γεωργικές

Η μόνη δυνατότητα για την ακρίβεια

εκμεταλλεύσεις, ο παραγωγός δεν θα

γεωργία να εφαρμοστεί στην Ελλάδα

πάρει ποτέ πίσω τα χρήματά του».

είναι μέσω «μεγάλης κλίμακας έργων με

Ο κ. Μάρκος Λέγκας, ένας νέος

υψηλό αριθμό ομάδων αγροτών που θα

αγρότης και Πρόεδρος της οργάνωσης

μοιραστούν το κόστος».

παραγωγών Πήγασος, ειδικεύεται στην

Η χρήση της γεωργίας ακριβείας
χωρίς την παροχή συμβουλών για το

παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού.

πώς να αναλυθούν τα δεδομένα δεν
θα προσφέρει τίποτα σε έναν αγρότη,

Ο μύθος των drones

Σχολιάζοντας το νέο ΠΑΑ για την
Ελλάδα,

τονίζει.
«Ο αγρότης πρέπει να μετρήσει,

Η χρήση των μη επανδρωμένων

να κάνει μια ανάλυση του εδάφους, να

τηλεκατευθυνόμενων

λάβει τα αποτελέσματα που θα πρέπει

στην ελληνική γεωργία είναι μια νέα

αεροσκαφών

να εξεταστούν από έναν ειδικό και στη

«μόδα», σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη

είπε

ότι

υπάρχουν

πολλές

ευκαιρίες για τους αγρότες να κάνουν ένα
βήμα προς πρακτικές που θα έχουν ως
Συνεχίστε στη σελίδα 4
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

γνώμονα την καινοτομία, αλλά μια σειρά
από παράγοντες τους κρατούν πίσω.
«Ο

Έλληνας

αγρότης

συνειδητοποιήσει

ακόμα

δεν
ότι

έχει
σε

4

χρόνια – δηλαδή αύριο – δεν θα παίρνει
τις επιδοτήσεις με τον ίδιο τρόπο, όπως
στο παρελθόν», δήλωσε ο Λέγκας.
Οι νέοι αγρότες είναι πιο ανοικτοί
στην καινοτομία, τόνισε, αλλά μερικές
φορές οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις
μπορεί

να

αποτελέσουν

τεράστιο

εμπόδιο.
«Στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις,
οι παλαιότερες γενιές δεν αφήνουν τους
νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Είναι καχύποπτοι όταν πρόκειται για
κάτι νέο», είπε.
Σημείωσε

ότι

υπάρχει

έλλειψη

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
στις νέες γεωργικές τεχνολογίες – όπως
γεωπόνοι,
και

τοπογράφοι,

αναλυτές

μηχανικοί,

δεδομένων

–

καθώς

πολλοί νέοι που έχουν πληγεί από την
οικονομική κρίση έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό.
Σε

μια

ένδειξη

της

κακής

κατάστασης στην αγορά της γεωργίας
στην Ελλάδα, η εταιρεία του εξάγει μόνο

και θα οδηγήσει στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας

Η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο
στα αγροτικά προϊόντα των χωρών
της ΕΕ δημιούργησε τεράστια
προβλήματα
στις
εξαγωγές
ελληνικών αγροτικών προϊόντων
και κάθε προσπάθεια επίλυσης
του προβλήματος είναι «απολύτως
θεμιτή και επιβεβλημένη», είπε
σε αποκλειστική συνέντευξη στην
EurActiv.gr o Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελλάδας, κ. Ευάγγελος Αποστόλου.

(συνεταιριστικά,

με

την

έλλειψη

εξωστρέφειας των προϊόντων μας.
Με αυτό το πλαίσιο προσδοκούμε
ότι μπορούμε να βάλουμε τα θεμέλια
ώστε η επόμενη πενταετία να είναι
χρόνος θετικού μετασχηματισμού της
υπαίθρου μας προς μια υγιή αειφόρα
και βιώσιμη ανάπτυξη.
Σημαντικά

στοιχεία

της

στρατηγικής για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας σε
αποτελούν:
Η δημιουργία ανταγωνιστικών
εκμεταλλεύσεων, μεμονωμένων ή/και
ενταγμένων

σε

συλλογικά

σχήματα

εταιρικά),

σε

συνάρτηση με τις γεωμορφολογικές
και

κοινωνικο-οικονομικές

συνθήκες

στις οποίες λειτουργούν, τα προϊόντα
τα οποία παράγουν και τις αγορές στις
οποίες απευθύνονται.
Η

μετατόπιση

σύνθεσης

των

της

αγροτών

ηλιακής

προς

τις

νεότερες ηλικίες και η στοχευμένη
ενίσχυση των δραστήριων αγροτών
που

αντιμετωπίζουν

επαγγελματικότητα

με
την

αυξημένη
αγροτική

παραγωγή.
Ο

προγραμμάτων βιώσιμων προμηθειών.
Αντιμέτωποι

ελληνικής

Αποστόλου:
Μεγάλο πλήγμα
το ρωσικό
εμπάργκο«Επιβεβλημένη»
η λύση με τη
Μόσχα

σε σούπερ μάρκετ στην Αγγλία μέσω

πρώτων υλών λόγω της κλιματικής

της

γεωργίας και στην ενδυνάμωση της

Έλληνας

Υπουργός

μίλησε

Η ανάδειξη των συνεταιρισμών

στον ανταποκριτή της EurActiv.gr στις

και

άλλων

Βρυξέλλες, Σαράντη Μιχαλόπουλο.

σε

πυλώνες

αλλαγής, κολοσσοί της βιομηχανίας

συλλογικών

μορφών

ανάπτυξης

του

αγροδιατροφικού συστήματος και κατά
Ποιος

τροφίμων και ποτών έχουν στραφεί στη

είναι

ο

στρατηγικός

προέκταση του αγροτικού χώρου.

βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών,

στόχος της ελληνικής κυβέρνησης

ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον

για την γεωργία και την αγροτική

πόρων

και να εξασφαλιστεί η μελλοντική

ανάπτυξη με τη νέα ΚΑΠ; Σύμφωνα

όρους

βιωσιμότητά τους.

με το τελευταίο Μνημόνιο, η Ελλάδα

αποτελεσματικότητας και οικονομικής

έπρεπε

ορθολογικότητας. Η προώθηση ορθών

Πολλές

βιομηχανίες

τροφίμων

να

υποβάλει
του

μέχρι

2015

τον

Η

χρήση
και

των

της

υδατικών

ενέργειας

έχουν δημιουργήσει συνεργασίες με

Δεκέμβριο

στρατηγικό

γεωργικών

πρακτικών

και

τους αγρότες με στόχο να εξασφαλίσουν

σχεδιασμό για τον πρωτογενή της

εφαρμογή

τους

την

μια βιώσιμη προμήθεια των πρώτων

τομέα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός

της

υλών τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα

αυτός;

συγχρόνως

πλήρως υπόψη τις περιβαλλοντικές,
κοινωνικές

και

«Υπάρχουν
κανόνες
να

βιωσιμότητας

ακολουθούνται

συγκεκριμένοι
που

πρέπει

αλλιώς

τα

γεωργικής
η

κατά

η

ορθή

άσκηση

δραστηριότητας

και

βελτιστοποίηση

της

χρήσης των πόρων της ΕΕ.
Οι βασικοί άξονες στους οποίους

οικονομικές

παραμέτρους.

με

αειφορίας,τεχνικής

Η

εξυγίανση

των

όρων

στοχεύει η εθνική αγροτική πολιτική,

ανταγωνισμού

είναι

αειφόρου

αγροτικών

που

θα

διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην

διασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών,

άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.

η

ανάπτυξη

παραγωγικού

σούπερ μάρκετ θα σταματήσουν τη

θα

συνεργασία», κατέληξε ο κ Λέγκας.

αξία

μεγεθύνει
των

ενός

μοντέλου
την

στο

προϊόντων

προστιθέμενη

παραγόμενων

προϊόντων

εμπόριο
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Η

βελτιστοποίηση

της

συνέργειας και της αποτελεσματικότητας
των

επιμέρους

εμπορίας

με

λειτουργιών

της

προσανατολισμό

τις

εξαγωγές..
	Οι
τελωνειακές
τους

προτελωνειακές
διαδικασίες

απαραίτητους

διευκολύνουν

τη

και

εκτός

από

ελέγχους

να

λειτουργία

των

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου.
Γίνεται

συζήτηση

για

το

πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση
στις γεωργικές αγορές. Εμείς τι
διεκδικούμε στις Βρυξέλλες και τι

φωτογραφία [European Commission]

ζητάμε για τους Έλληνες αγρότες;
Η κρίση των αγορών των γεωργικών
προϊόντων

αποτελεί

ιδιαίτερα

μέτρων για την ανακούφιση και αυτού

και τα πρότυπα παραγωγής των Τρίτων

του τομέα είναι αναγκαία.

Χωρών.

σημαντικό ζήτημα για το οποίο είναι

Το θέμα της κρίσης των αγορών των

Σημαντική είναι, επίσης, η ανάπτυξη

απαραίτητο να ληφθούν άμεσα από

αγροτικών προϊόντων έχει τεθεί πολύ

ενός ευρωπαϊκού εργαλείου εξαγωγικών

την Ε.Ε. τα κατάλληλα μέτρα για την

ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε.. Ήδη

πιστώσεων

ανακούφιση των Ευρωπαίων και κατά

ξεκίνησε συζήτηση στο προηγούμενο

των

συνέπεια των Ελλήνων αγροτών.

Συμβούλιο

την

ενθάρρυνση

παράλληλα

με

την

Γεωργίας-

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

των

Αλιείας της Ε.Ε., στις 15/2, η οποία θα

για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων.

αγροτικών προϊόντων ανάμεσα στη

συνεχιστεί στο ερχόμενο Συμβούλιο

Ρωσία και τη χώρα μας δείχνει ότι

στις 14/3. Η χώρα μας έχει καταθέσει

την

τα

Το

εμπορικό

οπωροκηπευτικά

ισοζύγιο

Υπουργών

για

εξαγωγών

Επιπλέον
αγορά

των
των

παραπάνω,

για

οπωροκηπευτικών

συμμετείχαν

ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο

είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση

σημαντικά στην εντυπωσιακή διεύρυνση

προτάσεων μέτρων, τόσο γενικών που

και αύξηση των τιμών για απόσυρση

του

που

καλύπτουν όλους τους τομείς όσο και

στο

πλαίσιο

είχε διαμορφωθεί πριν το εμπάργκο.

εμπορικού

πλεονάσματος

εξειδικευμένων για τα οπωροκηπευτικά

(ΕΕ)

543/2011

Λόγω του ρωσικού εμπάργκο όμως,

και το γαλακτοκομικό τομέα

αύξηση των ποσοτήτων όλων των

του
της

Κανονισμού
Επιτροπής,

η

ο τομέας έχει πληγεί σημαντικά και

Ζητήσαμε την όσο το δυνατόν

κατηγοριών προϊόντων στο πλαίσιο

παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση των

μεγαλύτερη ευελιξία της Ε. Επιτροπής

των κανονισμών που αφορούν στην

έκτακτων μέτρων της Ε.Ε. στήριξης των

κατά

παραγωγών οπωροκηπευτικών μέχρι

προγραμμάτων

των

νέων

υλοποίηση εκτάκτων μέτρων στήριξης

προώθησης

στο

των παραγωγών οπωροκηπευτικών και

τις 30 Ιουνίου 2016, είναι προς τη

πλαίσιο του νέου σχετικού κανονισμού

η δυνατότητα μεταφοράς ποσοτήτων

σωστή κατεύθυνση, η λήψη επιπλέον

καθώς

έκτακτων

από

μέτρων για τον τομέα είναι απαραίτητη.

μέτρων

αυξημένο

άλλη.

Επίσης,

και

τη

θέσπιση

προώθησης

με

μία

κατηγορία

Είναι

επίσης

προϊόντων

σε

απαραίτητη

η

προϋπολογισμό στην εσωτερική αγορά

μεταρρύθμιση του συστήματος των

γαλακτοκομικό τομέα, μετά τη λήξη

και στις Τρίτες Χώρες. Όσον αφορά στις

τιμών εισόδου οπωροκηπευτικών από

των ποσοστώσεων έχει ενταθεί το

διμερείς οικονομικές και εμπορικές

Τρίτες Χώρες καθώς και η δημιουργία

πρόβλημα της βιωσιμότητάς του και

συμφωνίες της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες, θα

ενός διχτιού ασφαλείας για το εισόδημα

της μείωσης της παραγωγής κυρίως

πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση της

των παραγωγών για την αντιμετώπιση

λόγω

των

διαπραγματευτικής τακτικής της Ε.Ε.

κρίσεων των αγορών.

εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, του

προς μεγαλύτερη εξισορρόπηση της

Για τον γαλακτοκομικό τομέα η

αυξημένου κόστους παραγωγής και των

υπεράσπισης των συμφερόντων των

πρότασή μας αφορά στο σχηματισμό

αυξανόμενων εισαγωγών γάλακτος από

Κρατών-Μελών και των παραγωγών

ειδικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της

χώρες με ανταγωνιστικότερους όρους

της

προσφοράς. Ως εκ τούτου η λήψη

ανταγωνισμό από τα χαμηλότερα κόστη

μικρού

αφορά

εγκρίσεις

στο

του

όσον

τις

μεγέθους

Ε.Ε.

οι

οποίοι

δέχονται

τον
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6

7-11 Μαρτίου 2016 | ΕΙΔΙΚΌ ΑΦΙΈΡΩΜΑ | Η ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΜΈΝΗ ΚΑΠ | EurActiv

Συνεχίστε στη σελίδα 5

Το

κόστος

παραγωγής

είναι

αντιμετωπισθεί

σε

επίπεδο

ΕΕ-

Ε.Ε. για την επίλυση των διαρθρωτικών

συνάρτηση

προβλημάτων των κλάδων και την

Στους παράγοντες που επιβαρύνουν το

σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας μπορεί να

αναζήτηση

λύσεων

κόστος και αφορούν το Υπουργείο μας,

συμβάλει προς την εξεύρεση κάποιων

Επίσης

προσπαθούμε να αναλάβουμε δράση

εναλλακτικών

ζητήσαμε τη διεύρυνση του μέτρου

προς όφελος των γεωργών. Σε αυτό το

ρωσική αγορά.

της

αποθεματοποίησης

πλαίσιο προσανατολίζουμε το ΠΑΑ σε

τυριών σε τακτικότερη βάση όπως και

επενδύσεις που μειώνουν το κόστος

συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας

τα αντίστοιχα για το βούτυρο και την

παραγωγής όπως για παράδειγμα τα

του ΥπΑΑΤ με ρώσους αξιωματούχους

άπαχη

αρδευτικά και η ενέργεια.

καθώς και των επαφών που έγιναν στη

και

συγκεκριμένων

κατάθεση

προτάσεων.

ιδιωτικής

σκόνη

γάλακτος.

Θεωρούμε

πολλών

παραγόντων.

Ρωσίας,

η

ανάπτυξη

των

διεξόδων

Συγκεκριμένα

διμερών

προς

σε

την

συνέχεια

ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να προχωρήσει

Επίσης μέσω του ΠΑΑ προωθούμε

διάρκεια της 9ης Συνόδου της Μικτής

στη μελέτη των προτάσεων φορέων

τη δράση των ομάδων παραγωγών

Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής,

παραγωγών στον τομέα του γάλακτος

που

Βιομηχανικής,

σχετικά με ένα σύστημα κεντρικής

λόγω

και

Επιστημονικής Συνεργασίας στο Σότσι

εποπτείας

κόστη

κλίμακας

Τεχνολογικής

&

μηχανισμό

αφετέρου μπορεί να ενισχύσει την

στις 24.11.2015, υποβλήθηκε προς τη

διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών

ρωσική πλευρά, σχέδιο Οδικού Χάρτη

σε όλο το εύρος της ΕΕ και διασφάλισης

και συνεπώς την προστιθέμενη αξία

για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων

τιμών παραγωγού άνω του κόστους.

που θα απολαμβάνουν από την αγορά.

στον τομέα της γεωργίας. Σε αυτόν

της

ζητήσαμε

υποχρεωτικής

καταγωγής

και

έναν

εξοικονομεί

οικονομίας

εξισορρόπησης της γαλακτοπαραγωγής

Επίσης

και

αφενός

τη

θεσμοθέτηση

αναγραφής
προέλευσης

Τέλος , τα σημαντικά ποσά που

περιλαμβάνεται ανάμεσα στα άλλα, η

της

έχουν κατανεμηθεί στην κατάρτιση των

συνεργασία σε θέματα προώθησης των

στα

γεωργών και στο μέτρο των Γεωργικών

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων εκτός

συμβουλών μπορούν να βοηθήσουν την

εμπάργκο.

γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για
την μελλοντική αγροτική πολιτική

επίγνωση των γεωργών στην οικονομική

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους

του κ. Κασίμη με τον Διευθυντή Διεθνούς

ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές.

Συνεργασίας του Ρωσικού Υπουργείου

μετά το 2020; Η ομάδα εργασίας

Γεωργίας,

που είχατε ανακοινώσει για την
μελλοντική ΚΑΠ έχει ξεκινήσει;

στην

PRODEXPO

στις

Στην ΕΕ πληθαίνουν οι φωνές

11.2.2016 στη Μόσχα, συζητήθηκαν εκ

των αγροτών για να βρεθεί μια λύση

νέου ζητήματα συνεργασίας στο πλαίσιο

για το ρωσικό εμπάργκο. Ποια είναι

της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη στους

Η ομάδα για την ΚΑΠ έχει ήδη

η στάση της ελληνικής κυβέρνησης;

τομείς της μεταφοράς τεχνογνωσίας,

ξεκινήσει τις εργασίες της. Παρακολουθεί

Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μια

της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής

την εξέλιξη της ΚΑΠ στον πρώτο χρόνο

πρωτοβουλία για να λυθεί το θέμα

επίβλεψης,

εφαρμογής και προσφέρει άποψη για

με τη Μόσχα;

υλικού,

τα μικρότερα ή μεγαλύτερα θέματα

της

πολλαπλασιαστικού

αμπελοοινικού

επιστημονικής

που δημιουργούνται. Στόχος μας είναι

Η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο

από την ομάδα αυτή να εκπορεύονται

στα αγροτικά προϊόντα των χωρών της

υλοποίησης

προτάσεις

των

ερευνητικών

τομέα,

συνεργασίας

ιδρυμάτων,

κοινών

της

επενδύσεων

τόσο

ΕΕ δημιούργησε τεράστια προβλήματα

στον

των εθνικών επιλογών όσο και των

στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών

σε

κοινοτικών ρυθμίσεων. Οι σκέψεις για

προϊόντων. Οι κωδικοί που απαγορεύει

οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο

τη μελλοντική ΚΑΠ διαμορφώνονται

η Ρωσία αντιπροσώπευαν το 2013, το

του αφιερωματικού έτους «Ελλάδα –

τώρα, αλλά η βασική αρχή είναι να

74% των συνολικών εξαγωγών μας σε

Ρωσία 2016», καθώς και στη συμμετοχή

πορευτούμε σε μια πιο δίκαιη ΚΑΠ, με

αγροτικά προϊόντα προς τη Ρωσία,

επιχειρήσεων

πιο ισόρροπη κατανομή ενισχύσεων και

η οποία αποτελούσε τον 1ο τη τάξει

τομεακές εμπορικές εκθέσεις.

ενίσχυση τόσο της βιωσιμότητας όσο

εξαγωγικό

παγκοσμίως

Η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη

και της κερδοφορίας των γεωργών

για τα ακτινίδια, τα νωπά ροδάκινα,

καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών

τις φράουλες, τα κεράσια, τα νωπά

για συνεργασία σε επίπεδο Ελλάδας –

μπρουνιόν και νεκταρίνια καθώς και τα

Ρωσίας πρέπει να συνεχίσουν και να

λαβράκια.

ενταθούν αν και σε καμία περίπτωση

Οι

μεταρρύθμισης

του

του

Έλληνες

αγρότες

πρέπει

να δαπανήσουν μεγάλο μέρος του
εισοδήματός τους για το κόστος

προορισμό

Επομένως

κάθε

προσπάθεια

παραγωγής. Τι σκοπεύετε να κάνετε

προς επίλυση του προβλήματος είναι

για αυτό;

απολύτως θεμιτή και επιβεβλημένη.
Αν

και

το

πρόβλημα

πρέπει

να

αγροτικό
ζητήματα

τομέα,

καθώς

συνεργασίας

των

δύο

και
στην

χωρών

σε

δεν είναι δυνατόν να επιλύσουν το
πρόβλημα.
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Ασφυκτικές
πιέσεις στην
βιολογική
γεωργία στην
Ελλάδα

Η κατάσταση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο

7

τονίσει περαιτέρω τη σημασία της
βιολογικής γεωργίας και θα αυξήσει
την προβολή της στην ανάπτυξη της

Η Ευρώπη είναι ένας από τους
σημαντικότερους
βιολογική

παράγοντες

γεωργία

σε

υπαίθρου

μέσω

της

δημιουργίας

στη

ενός ξεχωριστού μέτρου «βιολογική

παγκόσμιο

γεωργία» που χρηματοδοθείται μέσα

επίπεδο. Ο τομέας αυξάνεται κατά

από τον δεύτερο πυλώνα, την Αγροτική

5% ετησίως και αυτό οφείλεται στην

Ανάπτυξη.

υψηλή ζήτηση της αγοράς, στις νομικές
απαιτήσεις για τη βιολογική παραγωγή
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα μέτρα

Η
ανάπτυξη
της
βιολογικής
γεωργίας στην Ελλάδα ξεκίνησε
με ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά
μια σειρά παραγόντων όπως η
οικονομική κρίση και η έλλειψη
μιας «ενιαίας φωνής», κράτησαν
πίσω τον τομέα. Παράλληλα, ο νέος
κανονισμός της ΕΕ για τη βιολογική
γεωργία είναι πιο γραφειοκρατικός
περιπλέκοντας μια ήδη δύσκολη
κατάσταση στον εν λόγω τομέα
στην
Ελλάδα,
σύμφωνα
με
βιοκαλλιεργητές.

της ΕΕ που λειτουργούν ως οικονομικό
Η

κίνητρο για τη μετατροπή και τη

βιολογική

γεωργία

ξεκίνησε

συντήρηση της βιολογικής παραγωγής.

στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας

Με βάση τα τελευταία στατιστικά

του 1980 ως ένα οικολογικό κίνημα

στοιχεία, το 2013 η γεωργική γη που

από

καλλιεργήθηκε βιολογικά στην ΕΕ ήταν

για το περιβάλλον και έψαχναν μια

10,2 εκατομμύρια εκτάρια. Το ποσοστό

διαφορετική προσέγγιση της γεωργίας,

της βιολογικής γεωργικής γης έχει

των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

φτάσει το 5,7%. Οι χώρες που έχουν
τη μεγαλύτερη γεωργική έκταση είναι

ανθρώπους

που

Αναζητούσαν

νοιάζονταν

δηλαδή

μια

εναλλακτική στη συμβατική γεωργία.

η Ισπανία – 1,6 εκατομμύρια εκτάρια,

Ένα από τα κύρια εμπόδια στην

Ιταλία – 1,3 εκατομμύρια εκτάρια,

αρχή ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε

Γαλλία και Γερμανία – 1,1 εκατομμύρια

επίσημος φορέας πιστοποίησης, αλλά

εκτάρια.

τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται
σημαντικότερες

όταν Ευρωπαίοι – κυρίως Ολλανδοί και

εξελίξεις για τη βιολογική γεωργία στην

Γερμανοί – έδειξε ενδιαφέρον για την

ΕΕ είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή

πιστοποίηση

Επιτροπή

για

προϊόντων, όπως η οργανική κορινθιακή

ένα νέο κανονισμό για τα βιολογικά

σταφίδα και το βιολογικό ελαιόλαδο.

τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία

Έτσι, η διαδικασία μετατροπής των

και ένα νέο σχέδιο δράσης το 2014. Η

γεωργικών εκμεταλλεύσεων άρχισε με

πρόταση αυτή τη στιγμή είναι στον

αργούς ρυθμούς και υπό την εποπτεία

τρίλογο της ευρωπαϊκής νομοθετικής

φορέων πιστοποίησης του εξωτερικού.

Μια

από

τις

δημοσίευσε

πρόταση

ορισμένων

βιολογικών

διαδικασίας και κατά πάσα πιθανότητα

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει

θα εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2016 και

πιο γρήγορα με την εισαγωγή του

να εφαρμοστεί σε κράτη μέλη της ΕΕ

πρώτου κανονισμού της ΕΕ για τη

από το 2018.

βιολογική γεωργία 2092/91 και την

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
φωτογραφία [Jason Riedy/Flickr]

Η ιστορία των βιολογικών στην
Ελλάδα

(ΚΑΠ)

(2014-2020)

αναγνωρίζει

εισαγωγή

των

επιδοτήσεων

για

τις χώρες της ΕΕ το 1996, μετά την

τον ρόλο της βιολογικής γεωργίας

έκδοση

να

των

Με την εισαγωγή της ευρωπαϊκής

ανταποκριθεί

στη

ζήτηση

του

κανονισμού

2078/92.

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα

καταναλωτών για πιο φιλικές προς το

νομοθεσίας, δημιουργήθηκε ο πρώτος

σύστημα παραγωγής που βασίζεται

περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: Στον

ελληνικός

στην

των

πρώτο πυλώνα θα επωφεληθούν από

ΔΗΩ, ο οποίος ενίσχυσε την ανάπτυξη

οικοσυστημάτων και των ανθρώπων.

τις πράσινες άμεσες πληρωμές χωρίς

της βιολογικής γεωργίας εκείνη την

Στηρίζεται σε οικολογικές διαδικασίες,

καμία περαιτέρω υποχρεώση, λόγω της

εποχή. Το 2011, υπήρξε μια μείωση στο

τη βιοποικιλότητα και κύκλους που

συνολικής σημαντικής συμβολής τους

μέγεθος της βιολογικής γεωργικής γης

είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές

στους περιβαλλοντικούς στόχους.

λόγω της οικονομικής κρίσης και τις

υγεία

του

εδάφους,

συνθήκες, και απαγορεύει τη χρήση

Από την άλλη πλευρά, το νέο

εισροών, με αρνητικές επιπτώσεις στο

νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο

περιβάλλον.

προγραμματισμού 2014 – 2020 θα

φορέας

πιστοποίησης,

καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις.
Συνεχίστε στη σελίδα 8
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Η σημερινή κατάσταση στην
Ελλάδα

σε εθνικό επίπεδο, λόγω διαφωνίας

συμβατικός καλλιεργητής θα έχει ένα

πάνω

κόστος 15-20 ευρώ.

σε

βιολογικά

Αναφορικά
Το 2013, η Ελλάδα είχε μια περιοχή
383.606

εκταρίων

υπό

ζητήματα

των

Έκανε επίσης λόγο και για έλλειψη

αγροτών βόρειας και νότιας Ελλάδας.
προϊόντα

με

που

τα

βιολογικά

φυτοφαρμάκων για να αντιμετωπίζονται

περίπου

οι ασθένειες, γεγονός που έχει απώλειες

πωλούνται,

βιολογική

το 1/3 είναι ελληνικά και τα υπόλοιπα

καλλιέργεια, ενώ το 2012 ήταν 462.618

είναι εισαγόμενα. Τα πιο κοινά ελληνικά

εκτάρια – μια μείωση της τάξης του 17%,

βιολογικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο

να γίνεται χρήση λιγότερο δυνατού

κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης

και οι ελιές, το κρασί, η φέτα και τα

φυτοφαρμάκου διότι «για να έρθει

και των σοβαρών καθυστερήσεων της

φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Δεν

ισορροπία στο χωράφι δεν πρέπει

καταβολής των επιδοτήσεων.

υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιολογικών

να ρίχνεις φυτοφάρμακα, από μόνο

προϊόντων,

το φυτό πρέπει να αντιμετωπίζει τις

Οι βιοκαλλιεργητές στην Ελλάδα
ήταν

23.433,

αρκετά

μεγάλος

αριθμός σε σχέση με το μέγεθος του

επειδή

επικεντρώνονται

οι

αγρότες

περισσότερο

στα

Αξίζει,

επίσης,

να

Τόνισε

ότι

σημειωθεί

γίνεται

προσπάθεια

ασθένειες».
Πρόσθεσε

προϊόντα που μπορούν να εξαχθούν.

καλλιεργήσιμης γης το οποίο δείχνει ότι

στην παραγωγή.

τους

ότι

συμβατικούς

συγκριτικά
παραγωγούς,

η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα είναι

ότι

δεν

υπάρχουν

οργανωμένες

βιοκαλλιεργητές

ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας,

οργανικές

υπηρεσίες

έρευνας

κάνουν πλήρεις λιπάνσεις.

καθώς επίσης και για γεωμορφολογικής

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

λόγους. Υπάρχουν 1551 επεξεργαστές

Τα

ενδιαφερόμενα

μέρη

και 4 εισαγωγείς. Το μερίδιο αγοράς

να

απευθυνθούν

σε

της

εταιρείες

βιολογικής

γεωργίας

λιανικώς

συμβούλων

ή

ή

«Σύμφωνα

δεν
με

μπορούν
έρευνες

με
οι
να
ένα

πρέπει

βιοκαλλιεργητής παίρνει 30% λιγότερη

ιδιωτικές

παραγωγή από ό,τι ο συμβατικός, γιατί

ΜΚΟ

που

δεν έχει πλήρη λίπανση».

έχει φτάσει πλέον € 60.000.000 που

δραστηριοποιούνται

αντιστοιχεί σε 0,4% της συνολικής

(π.χ.

πανεπιστημίου,

βιοκαλλιεργητές λαμβάνουν μη επαρκή

αγοράς.

φορείς πιστοποίησης, των αγροτών /

στήριξη και ότι για να επιβιώσουν θα

κτηνοτρόφων αγορές ενώσεις, κλπ).

πρέπει να τους παρέχεται στήριξη για 5

Τα κύρια κανάλια διανομής για

καθηγητές

στον

τομέα

τα βιολογικά προϊόντα είναι μέσα
από σούπερ μάρκετ και καταστήματα
βιολογικών
περίπου

το

προϊόντων,
50%

της

φθάνοντας
αγοράς.

Υπογράμμισε

ότι

οι

νέοι

χρόνια.

Τι λένε οι Έλληνες
βιοκαλλιεργητές

Ο νέος κανονισμός

Ο

συνολικός αριθμός των καταστημάτων

Σχολιάζοντας την κατάσταση της

Αναφερόμενη στο νέο ευρωπαϊκό

που πωλούν βιολογικά προϊόντα δεν

βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, η

κανονισμό για τη βιολογική γεωργία,

μπορούν να τεκμηριωθούν με ακρίβεια

Χρυσούλα

είπε

διότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη

Ένωσης

μόνο για τα καταστήματα που πωλούν

Βόρειας Ελλάδας, είπε στην EurActiv.

«Ο νέος κανονισμός της βιολογικής

φρέσκα βιολογικά προϊόντα και όχι

gr ότι είναι «δραματική». «Αυτή τη

γεωργίας δεν απλοποίησε τα πράγματα,

για αυτά που πωλούν τα μεταποιημένα

στιγμή

είναι

υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία

προϊόντα.

απογοητευμένοι και είναι κρίμα να

από ό, τι στο παρελθόν […] Δεν μπορείς

χαθεί όλη η προσπάθεια που έγινε όλα

να απασχολείσαι όλη μέρα με τα

αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

γραφειοκρατικά και να μην είσαι στο

Το

υπόλοιπο

μέρος

των

προϊόντων πωλείται μέσω των αγορών
βιοκαλλιεργητών

και

απευθείας

Σκορδίτη,
Αγροτών

οι

Ένας

Πρόεδρος

βιοκαλλιεργητές

λόγος

της

Βιοκαλλιεργητών

της

δύσκολης

ότι

έκανε

πιο

περίπλοκα

τα

πράγματα.

χωράφι».

πωλήσεων. Δεδομένου ότι οι αγορές

κατάστασης της βιολογικής γεωργίας

Τέλος έκανε λόγο και για τον ειδικό

βιοκαλλιεργητών είναι αρκετά κοινές

στην Ελλάδα είναι το κόστος παραγωγής.

φόρο στο κρασί που επέβαλε η ελληνική

στην Ελλάδα, υπάρχουν επίσης μια

«Ένα

παράδειγμα,

παίρνουμε

κυβέρνηση

δίνοντας

έμφαση

στο

σειρά από περιφερειακές ενώσεις που

μια καλλιέργεια πχ πατζάρι […] ο

εκπροσωπούν και την οργάνωση των

συμβατικός

αγορών βιοκαλλιεργητών. Μερικές από

προφυτρωτικό

που

τόσο μικρές ποσότητες που και έχει

τις κύριες οργανώσεις είναι ο Σύλλογος

σημαίνει ότι δεν θα έχει χόρτα […] Εμείς

αυξημένο κοστολόγιο […] ο ειδικός

Βιοκαλλιεργητών

καλλιεργητής

θα

ζιζανιοκτόνο

ρίξει

βιολογικό κρασί.
«Στην

Ελλάδα

παράγεται

σε

Αττικής,

εάν σπείρουμε ένα στρέμμα πατζάρι

φόρος σημαίνει ότι το τελειώνεις. Είναι

η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

θα πρέπει να το βάλουμε γραμμικά

μια δυναμική καλλιέργεια το ελληνικό

Βόρειας Ελλάδας κλπ.

Αγορών

και να το τσατίσουμε γιατί θα μου το

βιολογικό κρασί, με ποια λογική μπαίνει

φορέας

πνίξουν τα χόρτα. Δηλαδή, θα έχω ένα

ο ειδικός φόρος;».

εκπροσώπησης των βιοκαλλιεργητών

ποσό γύρω στα 200-300 ευρώ ενώ ο

Δεν

υπάρχει

ενιαίος

EurActiv | Η ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΜΈΝΗ ΚΑΠ | ΕΙΔΙΚΌ ΑΦΙΈΡΩΜΑ | 7-11 Μαρτίου 2016

Χόγκαν στην
EurActiv:
Οι εμπορικές
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να επεκταθεί, παρέχοντας επιπλέον

διαπραγματευτικής τακτικής της Ε.Ε.

ανάπτυξη και απασχόληση.

προς μεγαλύτερη εξισορρόπηση της

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γεωργικές

υπεράσπισης των συμφερόντων των

εξαγωγές της ΕΕ έχουν πολύ καλύτερες

Κρατών-Μελών και των παραγωγών

επιδόσεις από τους περισσότερους

της

άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια και η

ανταγωνισμό από τα χαμηλότερα κόστη

ΕΕ έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα,

και τα πρότυπα παραγωγής των Τρίτων

ειδικά για τα προϊόντα προστιθέμενης

Χωρών».

Ε.Ε.

οι

οποίοι

δέχονται

τον

αξίας, είπε.
«Αυτό δείχνει ότι οι εμπορικές

Η ΚΑΠ δεν είναι «στατική»

συμφωνίες δεν έβλαψαν την ευρωπαϊκή
γεωργία. Πράγματι, καθώς οι άνθρωποι

Ερωτηθείς ο Ευρωπαίος Επίτροπος

στην Ασία και την Αφρική έχουν

για την προγραμματισμένη ενδιάμεση

περισσότερο

αναθεώρηση

διαθέσιμο

εισόδημα,

του

ευρωπαϊκού

βλέπουμε ότι θέλουν να καταναλώνουν

προϋπολογισμού φέτος και εάν η ΚΑΠ

ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά, και οι

«βρίσκεται σε κίνδυνο», ο Ιρλανδός

εμπορικές συμφωνίες θα μας ανοίξουν

είπε πως υπάρχουν μια σειρά από

αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές».

συνεχιζόμενες μελέτες και εσωτερικές
συζητήσεις,

Η Ελλάδα εστιάζει στην
εξωστρέφεια

και

δεν

μπορούμε

να

προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα.
«Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω
ότι η ΚΑΠ δεν είναι στατική. Έχει

Σε
φωτογραφία [European Commission]

Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών
με τρίτες χώρες δεν έχουν βλάψει
την ευρωπαϊκή γεωργία, είπε
σε συνέντευξη στην EurActiv ο
Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν.
Μιλώντας

στο

συνέντευξή

την

εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία

εβδομάδα στην EurActiv.gr, ο Υπουργός

20 χρόνια […] όπως είναι η δικαιότερη

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της

κατανομή

Ελλάδας, Ευάγγελος Αποστόλου, τόνισε

εντός της ΚΑΠ και μεταξύ των κρατών

ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης

μελών, ή οι απαιτήσεις για πράσινα

με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

μέτρα με στόχο την ανάσχεση της

της νέας ΚΑΠ είναι να μεγεθύνει την

μονοκαλλιέργειας και την προστασία

προστιθέμενη αξία των παραγόμενων

του εδάφους».

εξωστρέφειας των προϊόντων της.

επισιτιστική ασφάλεια, τα ζητήματα

«Οι

προτελωνειακές

τους

διευκολύνουν

αξιολόγηση

διαδικασίες

απαραίτητους
τη

εκτός

ελέγχους
λειτουργία

σημαντικά τα επόμενα χρόνια στην

να

συμφωνιών.

πρόσθεσε.

παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για τον

εμπορικές

τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής

κάλεσε

της ΕΕ στο σύνολό της», υπογράμμισε.

την

την

διμερείς

συμφωνίες

της

ΕΕ,

Κομισιόν

να

αλλάξει

διαπραγματευτική

της

τακτική,

εστιάζοντας

περισσότερα

στα

συμφέροντα των κρατών μελών και των
Ευρωπαίων αγροτών.

Πρόσθεσε

ότι

το

αυξημένο

«Όσον

αφορά

στις

διμερείς

παγκόσμιο εμπόριο της ΕΕ στον τομέα

οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες

της γεωργίας βοήθησε τον τομέα των

της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες, θα πρέπει

γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ

να

υπάρξει

διαφοροποίηση

παγκόσμια σκηνή».

των

στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου»,
στις

της

της γεωργικής πολιτικής θα γίνουν «πιο

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Αναφερόμενος

προκλήσεις

και

των

«Οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες

παγκόσμιες

από

επιπτώσεων των πιθανών εμπορικών

ΕΕ: Καθαρός εξαγωγέας

Συνέχισε, λέγοντας ότι με δεδομένες
κλιματικής αλλαγής και την παγκόσμια

ότι

προσεκτική

Πληρωμών

τις

ο Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε
πάντα

Άμεσων

γεωργίας και στην ενδυνάμωση της

δημοσιογράφο

πραγματοποιεί

των

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής

τελωνειακές

Επιτροπή

αυτή

προϊόντων και να οδηγήσει στην αύξηση

Σαράντη Μιχαλόπουλο στις Βρυξέλλες,
η

του

της
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