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Όηαλ ην 2010 ε ρψξα θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη  

ηα νγθψδε πξνβιήκαηα πνπ αλέδεημε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε,  

ηα ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,  

πνιινί ππνζηήξημαλ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ θξίζε σο επθαηξία.  

Επθαηξία λα δηνξζψζνπκε  

 ηηο παζνγέλεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθάιεζαλ θαη  

 δηφγθσζαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνύο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Πέληε ρξφληα κεηά, εμαθνινπζεί λα κελ έρεη δηακνξθσζεί έλα λέν 

παξαγσγηθφ- αλαπηπμηαθφ κνληέιν γηα ηε ρψξα. 

Πέληε ρξφληα κεηά  

 ε βαξβαξφηεηα,  

 ε ρπδαηφηεηα,  

 ε αεξνινγία,  

 ε ηδάκπα καγθηά,  

 ε αλεζηθφηεηα,  

 ν ηπρνδησθηηζκφο  

 θαη ε ππνθξηζία αλαγνξεχνληαη ζε ππέξηαηεο αξεηέο θαη αμίεο! 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα πάζρεη απφ δηαξζξσηηθέο 

αγθπιψζεηο θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία  πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε 

δηακφξθσζε ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο.  

Τν ζρέδην απηφ ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν κέζα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο.  

Ζ Διιάδα νθείιεη λα αλαζηνραζηεί θαη λα αλαινγηζηεί  



 πνχ κπνξεί λα εηδηθεπηεί  

 θαη λα γίλεη απαξαίηεηε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζθελή.  

Ζ έιιεηςε κηαο επξείαο παξαγσγηθήο βάζεο απνηειεί ζεκειηψδεο 

πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Τν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο αδπλαηνχζε θαη αδπλαηεί λα παξάγεη κία 

αγξνηηθή πνιηηηθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. Τν ΥΠΑΑΤ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ρσξίο αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ πεξηνξίζηεθε ζε ξφιν απινχ δηαρεηξηζηή ησλ επηδνηήζεσλ. 

 Γελ έρνπκε ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ,  

 δελ έρνπκε δαζνιφγην,  

 δελ έρνπκε θηεκαηνιφγην,  

 δελ πξνζηαηεχνπκε φζν πξέπεη ηε γεσξγηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

 Γελ έρνπκε -φρη ηπραία- ηνπο απαξαίηεηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Μηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ηεξάζηηα ιάζε θαη δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα 

ζηεξνχλ απφ ηε ρψξα ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ην ηελ λέα  

Κ.Α.Π. θαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Αληηκέησπε κε ην θάζκα ηεο νιηθήο απνζάζξσζεο βξίζθνληαη ηνχηεο ηηο 

ψξεο πνπ κηιάκε νη δνκέο ηεο εγρψξηαο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

Τν θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε, ήξζε ζε κηα 

πεξίνδν πνπ νη κεγάιεο θαη ζχλζεηεο θαιιηέξγεηεο βξίζθνληαλ ζε θξίζηκν 

ζηάδην αλάπηπμεο.  

Έηζη πξνέθπςαλ 

 Πξνβιήκαηα κε ηηο αγξνηηθέο πιεξσκέο,  

 Πξνβιήκαηα ζηηο εηζαγσγέο/εμαγσγέο θαη αγνξά αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ (Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ & ιηπαζκάησλ)  

 Πξνβιήκαηα ζηελ πξνκήζεηα Εσνηξνθψλ 

Τελ ίδηα ζηηγκή, ζε δχζθνιε ζέζε πεξηήιζε θαη ε κεηαπνηεηηθή 

βηνκεραλία, θαζψο δπζθνιεχεηαη πιένλ λα πξνκεζεπηεί ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο , παξάιιεια κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

αζθπμία πνπ βηψλνπλ φιεο νη Διιεληθέο επηρεξήζεηο. 

Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα 

 ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαιαβήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 



 Τελ θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ  

 ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο απνηειεί 

πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ταθφπιαθα ηνπ ε επεξρφκελε θνξνινγηθή 

ιαίιαπα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο. 

Η ζπγθπβέξλεζε ύξηδα-ΑΝΕΛ δέζκηα ησλ ηδενιεςηψλ ηεο  

 Αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ  πξνβιήκαηνο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

 Αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο 

παξάπιεπξεο επηπηψζεηο ηνπ ζε άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. 

 Αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ  θαη ζα γίλνπλ ηα 

επφκελα ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ κε βάζε ηελ λέα ΚΑΠ (2015-

2020).  

Οη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεζλείο αγνξέο 

επεξεάδνπλ πιένλ ηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ,  

θαηέζηεζε επηβεβιεκέλε ηελ αιιαγή ηεο Δπξσπαηθήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο. 

Γηα πξψηε θνξά κέζσ ηεο λέαο ΚΑΠ ππάξρεη αλαδηαλνκή πφξσλ 

αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ,  

πνπ έρεη ζαλ βάζε ην γεγνλφο φηη νη λέεο ρψξεο-κέιε κπήθαλ αξγφηεξα, 

κε άιια θξηηήξηα θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο παιαηφηεξεο έπαηξλαλ ιηγφηεξεο 

εληζρχζεηο.  

Υπάξρεη κηα ζεηξά λέσλ κέηξσλ ελίζρπζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγαλψζεσλ 

ησλ παξαγσγψλ ζε επίπεδν ΔΔ , δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο 

δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.  

Ζ λέα ΚΑΠ είλαη «a la carte” , έρεη ράζεη φια ηα «θνηλά» ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο  

θαη απηφ ελέρεη ηνλ θίλδπλν γηα κεξηθή ή νιηθή επαλεζληθνπνίεζε ηεο 

κεηά ην 2020  

θαη απηό νθείινπκε λα ην ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε.  

Ζ εθαξκνγή φζν θαη ν έιεγρνο ηεο λέαο ΚΑΠ ζε ηξείο Πεξηθέξεηεο 

εζσηεξηθήο ζχγθιηζεο ελέρεη  

1. πνιππινθφηεηα,  

2. γξαθεηνθξαηία  



3. θαη θηλδχλνπο γηα δεκνζηνλνκηθνχο θαηαινγηζκνχο. 

Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε  

όινη όηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη αγξνηηθή αλάπηπμε ρσξίο αγξνηηθή 

πνιηηηθή.  

Ζ φπνηα εθαξκνγή πνιηηηθήο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζα πξέπεη λα έρεη σο 

ζηφρν 

 ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ,  

 ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

 θαη ηε ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο  

 παξάιιεια κε ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

Θεσξψ φηη ε επηθείκελε εθαξκνγή ηεο λέαο Κ.Α.Π. απνηειεί κέγηζηε 

επθαηξία γηα ηε ρψξα καο,  

ψζηε ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο λα απνηειέζεη κνριφ 

αλάπηπμεο θαη εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όινη όηη  

δελ κπνξεί λα γίλεη αγξνηηθή αλάπηπμε ρσξίο ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ηεξάζηησλ θνλδπιίσλ ηεο λέαο Κ.Α.Π. (πεξίπνπ 20 δηο επξψ γηα ηε 

πεξίνδν 2015 – 20).  

Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όινη  όηη  

είλαη εγθιεκαηηθφ νη εληζρχζεηο απηέο λα κελ πηάζνπλ πάιη ηφπν!!! 

 

 

 

 

 


