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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 17 Ιουλίου 2014

Αγροδιατροφικός τομέας & Κοινωνική οικονομία

Την Παρασκευή, 18 Ιουλ 2014, από τις 19.00, οργανώνεται εκδήλωση για τον «Πρωτογενή
τομέα και την Κοινωνική επιχειρηματικότητα» από το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με
ΤΟΠΣΑ της περιοχής, στους Βώρους, Δήμου Φαιστού, στα πλαίσια της 14ης Γεωργικής Έκθεσης
Μεσσαράς, στην Κρήτη.
Ανάμεσα στα θέματα που θα προσεγγισθούν είναι: «Δυνατότητες Ανάπτυξης Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη», «Αγροτοδιατροφικός Τομέας & Κοινωνική Οικονομία», «Απασχόληση
& Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη νέα Προγραμματική Περίοδο» και «Χρηματοδοτικά εργαλεία &
δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων».
Οι επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή κατακρατούν μόλις το 10% στους αγρότες και μεταφέρουν
το 90% σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τυχόν επενδύσεις στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών
κατακρατούν σχεδόν το σύνολο της επένδυσης εκεί και διαχέουν μόλις το 10% στους άλλους τομείς.
Επομένως εάν ενδιαφέρεται το κράτος για συνολική ανάπτυξη φαίνεται ότι ο αποτελεσματικότερος
τρόπος είναι α διαθέσει όλες τις δυνατές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει άμεσα περίπου το 4% στο ΑΕΠ, όμως έμμεσα, μέσω της
μεταποίησης και των υπηρεσιών η συνολική του συμβολή είναι περίπου 20% του ΑΕΠ, με τον
πολλαπλασιαστή ΑΕΠ να είναι ο υψηλότερος στην Ελλάδα, περίπου 5. Ο πολλαπλασιαστής ΑΕΠ του
τουρισμού είναι 1,8 περίπου, με συνολική συμβολή περίπου 17% του ΑΕΠ.
Ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης (δημοσιογράφος) αναφέρει ότι μέχρι σήμερα η ύπαιθρος αντιμετωπιζόταν
ως χώρος παραγωγής και τα αστικά κέντρα ως χώρος κατανάλωσης, με εγκατάσταση της γνωστής
εφοδιαστικής αλυσίδας. Αλλά πλέον και η ύπαιθρος έχει στοιχεία καταναλωτικού δυναμικού, με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η λειτουργία Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το σύνηθες κόστος της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπως καταγράφεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για
ακατέργαστα τρόφιμα είναι 5 έως 8 φορές (+400 έως 700% στην τιμή παραγωγού) και από την
ΠΑΣΕΓΕΣ για επεξεργασμένα +1500% !... Η λειτουργία Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα συγκρατήσει
όλη την υπεραξία των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων στην περιοχή και θα δημιουργήσει τόσο έσοδα
στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, όσο και συνθήκες ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης.
Η Τοπική Ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα. Το μόνο που
χρειάζεται είναι η ικανότητα για τοπική συνεργασία, κάτι σαν Τοπικό Σύμφωνο, ανάμεσα στους
παραγωγούς, τους μεταποιητές, τους διακινητές και την κατανάλωση, πάντα με κάποια
διαφορετικότητα, που να ενσωματώνει τον τοπικό πολιτισμό.
Σε γενικές γραμμές καταγράφονται τριών μορφών οικονομίες: η Δημόσια οικονομική , η Οικονομία της
Αγοράς ή ιδιωτική οικονομική και η Κοινωνική Οικονομία. Ο κόσμος μέχρι σήμερα από διπολικός,
«κράτος-αγορά», γίνεται τώρα τριπολικός «κράτος-αγορά-κοινωνία», αναγράφει στο βιβλίο «Θεσμοί
& Εφαρμογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ο κ. Βασίλης Τακτικός (210 8813760). Είναι πρόδηλο ότι ο
πολιτισμός και κυρίως οι νέες τεχνολογίες διάδοσης πληροφοριών, διαφοροποιούν ραγδαία τα δεδομένα.
Έτσι μετά την αμφισβήτηση της «εξουσίας» της αγοράς λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης του 2008, και της αυτοαπαξίωσης των διαχειριστών του κράτους (σκάνδαλα κλπ), προβάλει ως
ισχυρότερη όλων η κοινωνική οικονομία.
Προϋπόθεση της κοινωνικής Οικονομίας είναι η λειτουργία «κοινωνίας» και η ύπαρξη Κοινωνικού
Κεφαλαίου (εμπιστοσύνης των ανθρώπων μεταξύ τους). Στις πόλεις δεν καταγράφεται ισχυρή
κοινωνική λειτουργία, όμως στην ύπαιθρο υπάρχουν ακόμα υπολείμματα της αγροτικής κοινωνίας.
Η Κοινωνική Οικονομία και ο Αγροδιατροφικός Τομέας θα μπορούσαν να είναι η επόμενη Ελλάδα
Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις «ΠΡΟΟΔΟΣ», «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», «ΔΡΟΜΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ», «ΔΙΚΤΥΟ για την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», «ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», «ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ΚΥΔΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», που συμμετέχουν τόσο στην 14η Γεωργική Έκθεση Μεσσαράς, όσο και στην εκδήλωση
«Πρωτογενής τομέας & Κοινωνική επιχειρηματικότητα», περιμένουν όσους ενδιαφέρονται την Παρασ,
18 Ιουλ 2014, στις 19.00, στους Βώρους, στην 14η Γεωργική Έκθεση Μεσσαράς, Κρήτης. Πληρ:
Β.Πρωτογεράκης-6932471518, Σ.Βολοσυράκης-6976558539, Μ.Ασκοξυλάκης-6944540008

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382


