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ΘΕΜΑ: «Οι διεκδικητές της εξουσίας να μην υπόσχονται λόγια του αέρα σχετικά με
την στήριξη του αγροτικού τομέα»
Με αφορμή τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και επειδή για ακόμη μια φορά
σύσσωμα τα πολιτικά κόμματα εκτοξεύουν μεγάλες κουβέντες για στήριξη της
γεωργίας και κτηνοτροφίας της χώρας μας, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ.
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί αναγκαίο να επαναφέρει στην μνήμη των
τοπικών παραγόντων ότι το βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα του πρωτογενή τομέα
είναι το κόστος παραγωγής. Το κόστος αυτό στο ελεύθερο εμπορικά διεθνές
περιβάλλον (ανυπαρξία δασμών, απελευθέρωση εισαγωγών) καθιστά την
ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα στην χώρα μας μη ανταγωνιστική.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Γεωργικές εισροές. Η διάλυση μεταξύ άλλων της εγχώριας παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων και εφοδίων εξακολουθεί να
υφίσταται και κανένα βήμα δεν φαίνεται να γίνεται για την ανάταξη αυτής με
αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση από τις εισαγωγές και τα αυξημένα
κοστολόγια προμήθειας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.α.
2. Προγραμματισμός και έρευνα: Είναι νωπές οι μνήμες όπου νέοι κυρίως
άνθρωποι χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και κατεύθυνση οδηγήθηκαν στην
καλλιέργεια φυτών και σε εκτροφές (π.χ. σαλιγκάρια) χωρίς οδηγίες για την
ενσωμάτωση αυτών στην κάθε περιοχή αλλά και χωρίς εμπορικό σχεδιασμό
και στήριξη. Οι υπάρχουσες δομές έρευνας όπως αυτές του πρώην ΕΘΙΑΓΕ
εξακολουθούν να παραμένουν ουσιαστικά ανεκμετάλλευτες στερώντας
εστιασμένη στην κάθε περιοχή γνώση. Ο καθένας παίρνει προσωπικό ρίσκο
για την έναρξη καινοτόμου γεωργικής δραστηριότητας χωρίς οι επιστήμονες
να έχουν δεδομένα στην διάθεσή τους για να κατευθύνουν και να στηρίξουν
ουσιαστικά

3. Φορολόγηση εισροών και καυσίμων: Ακόμη και λίγες ημέρες πριν, η
ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού αγροτικού τομέα δέχτηκε ένα ακόμη
πλήγμα με την υπαγωγή όλων των φυτοφαρμάκων αλλά και των ζωοτροφών
στην αυξημένη κλίμακα Φ.Π.Α. του 23%. Η πολιτεία προφανώς θεωρεί
πολυτέλεια τα εργαλεία των παραγωγών για να προστατεύσουν την σοδειά
τους ή να προσφέρουν υψηλής διατροφικής αξίας τροφή στα ζώα τους. Με
την αύξηση κατά 10% του συντελεστή Φ.Π.Α. η αγορά όλων αυτών των
απαραίτητων εφοδίων καθίσταται δυσχερέστερη, ειδικά για τους
μικρομεσαίους παραγωγούς ενώ πολλές εταιρείες έχουν ήδη περιορίσει την
δραστηριότητά τους στην Ελληνική αγορά, κάτι που μπορεί στο επόμενο
χρονικό διάστημα να οδηγήσει ακόμη και σε ελλείψεις εφοδίων
4. Φορολόγηση γεωργικής γης: Το βασικό εργαλείο παραγωγής που είναι η γη
θεωρείται πλέον φορολογήσιμο στοιχείο και υπάγεται στον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και
στην διάθεση κάθε μελλοντικής κυβέρνησης που με μια απλή απόφαση
μπορεί να τον πολλαπλασιάσει. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνολικά θεωρεί ότι οι
συντελεστές παραγωγής δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο φορολόγησης
5. Γραφειοκρατία: Ενώ όλοι κόπτονται για την δημιουργία υποδομών για την
υποδοχή βιομηχανικής δραστηριότητας, ο αγροτικός τομέας φαίνεται να μην
είναι στην προτεραιότητα των σχεδιασμών. Η εξασφάλιση μιας άδειας
λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας εξακολουθεί να αποτελεί μαραθώνιο για
έναν παραγωγό. Οι διάσπαρτες κατοικίες μέσα σε αγροτικές ζώνες καθιστούν
την εφαρμογή χημικής φυτοπροστασίας απαγορευτική για τους παραγωγούς.
Ακόμη και το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών ενώ ισχύει εδώ και χρόνια,
στην πράξη δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά και δεν έχει επιλύσει το
πρόβλημα των συγκρούσεων χρήσεων. Η γεωργική γη και οι ζώνες
κτηνοτροφίας απαιτούν προσδιορισμό και προστασία ώστε ο παραγωγός να
γνωρίζει ότι εντός αυτών μπορεί να ασκήσει την δρστηριότητά του χωρίς
προστριβές και νομικά εμπόδια
6. Γεωργικές επιδοτήσεις: Οι γεωργικές επιδοτήσεις μοιράζονται με βάση τα
στρεβλά ιστορικά δικαιώματα προηγουμένων ετών διατηρώντας αδικίες και
πάνω από όλα αποτελώντας αντικίνητρο για την ενασχόληση νέων ανθρώπων
οι οποίοι αποκλείονται από την κατανομή επιδοτήσεων που μπορεί να
αποτελέσουν για αυτούς σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την εισόδό
τους στον τομέα
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από όσα κατά καιρούς έχει θίξει το Παράρτημα
Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τα οποία θα πρέπει να
ασχοληθεί η όποια κυβέρνηση προκύψει, επανεξετάζωντας μάλιστα όλα τα πρόσφατα
δυσμενή μέτρα για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας.
Ελπίζουμε να μην αποδειχθεί ότι και αυτή την φορά όσα λέγονται αποτελούν απλές
προεκλογικές κορώνες οι οποίες την επομένη των εκλογών θα ξεχαστούν, οδηγώντας
την πρωτογενή παραγωγή της πατρίδας μας σε συρρίκνωση.
Από την Διοικούσα Επιτροπή

