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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρκούσε η αναφορά σε ένα ίσως μέγεθος από τις
προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για αύξηση των δαπανών στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 10,6% ή για αύξηση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 16,6%, για να
επιβεβαιωθεί το ιδιαίτερο βάρος που αποδίδει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
στον αγροτικό τομέα και στην περιφέρεια. Θα έχω την ευκαιρία στην ομιλία μου να
αναφερθώ και σε άλλα συγκριτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτόν τον
ισχυρισμό.
Νομίζω ότι ορισμένες από τις διαπιστώσεις των συναδέλφων της
Αντιπολίτευσης είναι άδικες. Ορισμένες απ΄ αυτές είναι σωστές βέβαια και
αποδεικνύουν την κρίση στην οποία είχε περιέλθει ο αγροτικός τομέας λόγω της
δεκαετούς διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι ορισμένες από τις αναφορές
σε μείωση του αγροτικού εισοδήματος είναι το λιγότερο ανεύθυνες. Δεν υπάρχουν
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.
Εάν θέλουμε να πούμε κάποιες αλήθειες, πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός
ότι το σύνολο των κοινοτικών κανονισμών που ισχύουν σήμερα και που αφορούν
τη διαχείριση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως είναι το βαμβάκι, όπως είναι ο
καπνός, όπως είναι το ελαιόλαδο όπως είναι το σύνολο των προϊόντων έχουν
εγκριθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αναγκαστικά εφαρμόζονται από εμάς,
έστω και αν έχουμε ζωηρές επιφυλάξεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει διαχρονικά
με αξιόπιστα στοιχεία.
Είμαστε αναγκασμένοι, λοιπόν, να εφαρμόσουμε αυτούς τους δυσμενείς
κανονισμούς, όπως είχαμε πάντοτε επισημάνει, και δεν είναι δυνατόν οι Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης -του τότε κυβερνώντος κόμματος- κατά κύριο λόγο να μας
καταλογίζουν ευθύνες γιατί τα αποτελέσματα της εφαρμογής δυσμενών ρυθμίσεων
των κοινοτικών κανονισμών έχουν φέρει σε δύσκολη θέση πολλούς από τους
αγρότες μας.
Πρέπει να τονίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι πρώτες και μόνο ρυθμίσεις στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους,
του 2004, από τον κ. Τσιτουρίδη και εμένα ως βασικούς διαπραγματευτές στα
πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας μετά από την καθοριστική σημασίας
παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή στο πρώτο Συμβούλιο Κορυφής του
Μαρτίου και που αφορούν το βαμβάκι, το λάδι και τον καπνό, θα εφαρμοστούν
καλώς ή κακώς από το 2006.
Είναι πολύ θετικές αυτές οι ρυθμίσεις, γιατί όπως είχαμε επισημάνει και τότε,
επτά από τους στόχους μας έχουν εκπληρωθεί. Θέσαμε επτά συγκεκριμένους
στόχους για τα τρία αυτά προϊόντα, για τις τρεις αυτές κοινοτικές ρυθμίσεις και
πετύχαμε και στα επτά σημεία. Αυτή είναι η διαφορά πολιτικής, αυτή είναι η
διαφορά των επιπτώσεων που θα τις ζήσουμε προφανώς μετά το 2006.

Θέλω εδώ να σας πω ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε
συγκεκριμένους στόχους από το Μάρτιο μετά την εκλογική νίκη. Οι στόχοι αυτοί
ήταν να διαχειριστούμε σωστά αυτήν τη χρονιά που απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολη –
πραγματικά από τις δυσκολότερες χρονιές- αφού είχαμε βεβαιωμένη
υπερπαραγωγή και είχαμε και συμπίεση των τιμών εξ αυτού του λόγου. Ανάλογα
φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί, όπως είναι γνωστό, στο σύνολο των χωρών του
Νότου, της μεσογειακής λεκάνης, αφού οι καιρικές συνθήκες αλλά και άλλοι
παράγοντες οδήγησαν σε υπερπαραγωγή και συμπιέστηκαν οι τιμές. Αυτά, λοιπόν,
τα σοβαρά προβλήματα πιστεύω ότι τα αντιμετωπίσαμε με σημαντική επιτυχία, αν
σκεφτεί κανείς ότι για πολλά από αυτά τα προϊόντα το τελικό εισόδημα θα είναι
μεγαλύτερο.
Το λέω αυτό, κύριοι συνάδελφοι, διότι έχει σημασία να εξηγήσουμε στον
ελληνικό λαό και στους αγρότες ότι το εισόδημα των αγροτών προέρχεται κυρίως
από τρεις παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι η διαφύλαξη των κοινοτικών
ενισχύσεων, που παρά τις δυσμενείς κοινοτικές ρυθμίσεις που απεδέχθη η
προηγούμενη κυβέρνηση, χάρη στην προνοητικότητα του Κωνσταντίνου
Καραμανλή όταν ενέταξε τη χώρα στην ΕΟΚ φθάνουν ετησίως το
1.100.000.000.000 δραχμές και αποτελούν περίπου το μισό εισόδημα των αγροτών.
Τώρα απευθύνομαι στους συναδέλφους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
και τους λέω ότι εάν δεν είχαμε αυτήν την πολύ σημαντική οικονομική στήριξη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε –από εθνικούς πόρους
προφανώς- το μισό αγροτικό εισόδημα.
Αυτό, λοιπόν, το αγροτικό εισόδημα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για τη
στήριξη του αγρότη. Οι άλλοι δύο παράγοντες είναι οι τιμές που πρέπει να είναι
ικανοποιητικές –αλλά αυτός ο παράγων εξαρτάται από την ικανότητα
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας- και η δυνατότητα διακίνησης των
προϊόντών μας και διάθεσης αυτών με ικανοποιητικούς όρους στην εσωτερική και
διεθνή αγορά.
Η Κυβέρνησή μας, λοιπόν, έθεσε βασικούς στόχους και προσπάθησε την περίοδο
του εννεαμήνου που διανύσαμε, να βελτιώσει τη διαχείριση των κοινοτικών
κανονισμών αξιοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχονται από
αυτούς τους κανονισμούς, πάντοτε σε απόλυτη ταύτιση, σε συνεργασία και με
ευρύτατο διάλογο και συναπόφαση με όλους τους αρμόδιους φορείς των αγροτών,
με τους οποίους είχαμε πολύωρες –εκατοντάδες, θα έλεγα- συσκέψεις, είτε κατά
νομό είτε κατά προϊόν. Προσπάθησε να διαχειριστεί καλύτερα το σύστημα
καταβολής επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που για πρώτη φορά έχουν καταβληθεί
τόσο γρήγορα.
Εγώ πραγματικά είμαι περήφανος ως Υπουργός αυτού του πολύ κρίσιμου και
δύσκολου Υπουργείου. Θα ήθελα να βεβαιώσω το Σώμα ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις
αυτήν την περίοδο είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
ημερομηνία. Και επικαλούμαι συγκεκριμένα στοιχεία είτε για το βαμβάκι, όπου
έχουμε αύξηση κατά 130% σε σχέση με πέρυσι, είτε για το σκληρό σιτάρι και το
καλαμπόκι, όπου οι στρεμματικές ενισχύσεις δόθηκαν για πρώτη φορά αρχές
Δεκεμβρίου, όταν άλλες χρονιές εδίδοντο Φεβρουάριο ή Μάρτιο χάρη στη δανειακή
διευκόλυνση από την Αγροτική Τράπεζα.

Έτσι, διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες παραγωγοί εισέπραξαν 102.000.000.000
φέτος στις 7 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά στα αιγοπρόβατα, δόθηκαν στις 7
Δεκεμβρίου 12,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι μισού περίπου εκατομμυρίου ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή ημερομηνία, δηλαδή, μιλούμε για τριάντα πέντε φορές
παραπάνω επιδοτήσεις την ίδια ημερομηνία. Η καταβολή επιδοτήσεων στον καπνό
ήταν είκοσι μέρες νωρίτερα από πέρυσι ή για τα άλλα προϊόντα, όπως είναι το ρύζι,
μιλάμε για προκαταβολή 50% και με εξόφληση στις 20 Δεκεμβρίου –αύριο δηλαδή
κιόλας- στους είκοσι πρώτους νομούς.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσαμε να επιτύχουμε, ακριβώς γιατί
ενεργοποιήσαμε το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, ακριβώς γιατί
συνεργαστήκαμε –και πιέσαμε, θα έλεγα- τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τους
ελέγχους σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι και οι Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών, όπως είναι η Ελαιουργική όταν μιλούμε για το λάδι ή όπως είναι οι
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν μιλάμε για έγκριση ορισμένων
καθεστώτων, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για να υπάρξει ταχύτερη
καταβολή των επιδοτήσεων.
Είμαι ευτυχής, διότι εξασφαλίσαμε αυτήν τη στιγμή να μην υπάρχει στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, στον αρμόδιο φορέα πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
ούτε ένας εκκρεμής φάκελος. Για το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, το οποίο το
βρήκαμε σε μεγάλη κρίση λόγω της κακής προβληματικής διαχείρισης του 20022003, φτάσαμε σε σημείο να δανειστούμε από την Αγροτική Τράπεζα και να
εξοφλήσουμε περίπου εκατό χιλιάδες αγρότες.
Αυτές ήταν οι εκκρεμότητες που πήραμε από το Μάρτιο, όταν ανάλογος αριθμός
εκκρεμοτήτων υπάρχει σήμερα. Είναι βέβαιο ότι εάν ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι
περιφερειακοί φορείς, ακόμη και οι υπόλοιποι εκατόν τριάντα χιλιάδες
ελαιοπαραγωγοί που περιμένουν την επιδότηση αυτής της χρήσης, θα πληρωθούν
άμεσα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί, δηλαδή,
το 70% του συνόλου των ελαιοπαραγωγών της χώρας, έχουν εισπράξει για πρώτη
φορά τόσο γρήγορα τις επιδοτήσεις τους ύψους τετρακοσίων δραχμών κατά κιλό.
Αυτό το λέω επανερχόμενος στην προβληματική χρήση του 2002-2003, για να
εξηγήσω ότι σ΄ αυτήν τη χρήση είχαν εξαντληθεί οι κοινοτικοί πόροι που
αφορούσαν τις προκαταβολές και παρέμεναν απλήρωτοι εκατό χιλιάδες αγρότες
και άλλες σαράντα πέντε χιλιάδες περιπτώσεις, λόγω δυσλειτουργίας του όλου
συστήματος. Και δανειστήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ποσό ύψους τριάντα
δισεκατομμυρίων δραχμών για να εξοφλήσουμε αυτούς οι οποίοι εδικαιούντο
επιδοτήσεις και τους οποίους η προηγούμενη Κυβέρνηση –μπορεί και συνειδητά
λόγω των εκλογών- δεν είχε εξοφλήσει.
Αυτά τα συγκριτικά μεγέθη, τα οποία παραθέτω στο Σώμα, έχουν μεγάλη
σημασία, εάν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι ήταν προεκλογική περίοδος και προφανώς
η Κυβέρνηση είχε κάθε λόγο να επιταχύνει την καταβολή των επιδοτήσεων,
ακριβώς για να κλείσει μέτωπα και να ικανοποιήσει τους αγρότες εν όψει και των
επικείμενων τότε εκλογών.
Όμως, αντίστοιχη εικόνα της επίσπευσης της καταβολής των επιδοτήσεων για
τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κρίση ετών,
έχουμε και στο θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, αλλά και της καταβολής των

εθνικών ενισχύσεων του ΠΣΕΑ. Σε αυτό το σημείο γίνεται μία ηθελημένη σύγχυση,
διότι δυστυχώς συγχέουμε τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ με τις εθνικές ενισχύσεις του
ΠΣΕΑ.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εξηγήσω τη διαφορά που υπάρχει. Ο ΕΛΓΑ
αποζημιώνει την παραγωγή και μόνο. Σε αυτό το θέμα τηρείται απαρέγκλιτα το
τρίμηνο στην καταβολή των αποζημιώσεων από τη συγκομιδή, όπως είχαμε
επισημάνει ρητά στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, και όχι από την εκδήλωση του
φυσικού φαινομένου και της καταστροφής, όπως ηθελημένα διαστρεβλώνεται και
παρουσιάζεται από ορισμένες πλευρές της Αντιπολίτευσης. Το τρίμηνο τηρείται
απαρέγκλιτα με δύο μόνο εξαιρέσεις, όπου έχουμε καθυστέρηση ολίγων
εβδομάδων. Για ποιους λόγους;
Ο πρώτος λόγος αφορά τον περονόσπορο του αμπελιού που είναι ένας
καινούργιος κίνδυνος, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά φέτος στον κανονισμό του
ΕΛΓΑ και αποζημιώνει αρκετούς, χιλιάδες αγρότες που υπέστησαν αυτήν την ζημιά.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά το κλαδοσπόρι του ροδακίνου πολλών νομών της
Μακεδονίας που, με πρόταση και συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, καθυστέρησε
επίτηδες η εκτίμηση των ζημιών, για να υποχρεωθούν οι μεταποιητές να
παραλάβουν και να αποδεχθούν συγκεκριμένη ποσότητα ροδάκινου λόγω της
υπερπαραγωγής που παρατηρήθηκε φέτος.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι εξοφλήσεις θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες, αλλά
νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να διαστρεβλώνουν την κατάσταση οι ίδιοι οι
συνάδελφοι, που ζητούσαν την καθυστέρηση των ελέγχων και της καταβολής των
αποζημιώσεων λόγω της αναγκαίας πίεσης στους μεταποιητές, και να κατηγορούν
την Κυβέρνηση, γιατί καθυστέρησε για λίγες εβδομάδες την καταβολή των
αποζημιώσεων.
Επανέρχομαι στη διάκριση με τα ΠΣΕΑ. Πρέπει να σας πω ότι τα ΠΣΕΑ
προϋποθέτουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της καταβολής αυτών των
εθνικών ενισχύσεων, όπως είχε αποφασίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση.
Προϋποθέτουν, ακόμα, τήρηση ορισμένων διαδικασιών και την αποκατάσταση των
ζημιών του φυτικού κεφαλαίου και της υποδομής, όπως προβλέπουν οι
συγκεκριμένοι κανονισμοί και οι υπουργικές αποφάσεις.
Αυτή, λοιπόν, η χρονοβόρα διαδικασία των τριών ετών, και όχι των τριών
μηνών, που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με
τα αρμόδια κοινοτικά όργανα και τον Επίτροπο, τον κ. Φίσερ, που είχαμε
συναντήσει αρχικά μαζί με τον κ. Τσιτουρίδη, αλλά και με την κ. Μπόελ, η οποία
τώρα τον αντικατέστησε, να μας επισπευσθούν ακόμα περισσότερο. Καταρτίστηκε
ένας συγκεκριμένος κανονισμός, ο οποίος προβλέπει κατευθυντήριες γραμμές για
την καταβολή εθνικών ενισχύσεων των ΠΣΕΑ, έστω και αν δεν έχουμε καταθέσει το
σύνολο των δικαιολογητικών, ώστε να επιτύχουμε την έγκριση της καταβολής των
εθνικών ενισχύσεων στους πληγέντες αγρότες για το φυτικό κεφάλαιο και την
υποδομή.
Θα πρέπει να παραθέσω στο Σώμα τα συγκριτικά στοιχεία, για να αντιληφθείτε
το μέγεθος της προόδου που έχει σημειωθεί στην καταβολή των αποζημιώσεων.
Φέτος καταβλήθηκαν 536.000.000 ευρώ. Έχουμε, δηλαδή, αύξηση κατά 34% σε
σχέση με τις περσινές και προπέρσινες αποζημιώσεις και εθνικές ενισχύσεις από
τον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ αντίστοιχα. Αυτό το ποσό προέρχεται κυρίως από κρατικές

ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από δανεισμό της Αγροτικής
Τράπεζας.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αγρότες εισφέρουν
100.000.000 ευρώ κατ’ έτος και εισπράττουν ως αποζημιώσεις 536.000.000 ευρώ.
Δηλαδή, οι αγρότες πληρώνουν με τις εισφορές τους λιγότερο και από το 20% των
συνολικών δαπανών για αποζημιώσεις και εθνικές ενισχύσεις. Γι’ αυτόν το λόγο,
δεν είναι σωστό οι αγρότες να παραπονούνται ορισμένες φορές ότι πληρώνουν
εισφορές και ότι δεν ανταποκρίνεται η αποζημίωση σε αυτό το οποίο πληρώνουν,
γιατί υπάρχει υπερπενταπλάσια κάλυψη αποζημιώσεων και εθνικών ενισχύσεων
από τον ΕΛΓΑ.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σε μία κρίσιμη περίοδο, όταν οι
εκκρεμότητες από το παρελθόν ήταν πάρα πολλές, όταν σε κάθε γωνιά της χώρας
υπήρχαν προβλήματα μεγάλων καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις, η Κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, παρά το ότι εφάρμοσε έναν προβληματικό προϋπολογισμό
κατά την τρέχουσα χρονιά, βρήκε την ευκαιρία, ακόμα και με δανεισμό από την
Αγροτική Τράπεζα, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες των
αγροτών και να πληρώσει τα ποσά που πλήρωσε.
Θα πρέπει να αναφερθώ και σε άλλα θετικά μεγέθη, όπως είναι η πορεία του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εδώ έχουμε μία εντυπωσιακή βελτίωση των
μεγεθών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου. Σας επισημαίνω
ότι το βασικό πρόγραμμα του Υπουργείου, που είναι το πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.
Το παραλάβαμε στο 22,5%. Τέσσερα χρόνια λοιπόν ΠΑΣΟΚ 22,5%. Και άρκεσαν
εννέα μήνες της Νέας Δημοκρατίας να το ανεβάσουμε πάνω από 30% και να
καλυφθεί ο κανόνας ν+2 ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας.
Να αναφερθώ και στο πρόγραμμα της αλιείας όπου από το 21,5% που
παραλάβαμε –τέσσερα χρόνια ΠΑΣΟΚ- το φθάσαμε στο 35% και καλύψαμε και εκεί
τον κανόνα ν+2.
Έχουμε και το πρόγραμμα «LEADER» που το παραλάβαμε στο 9% με τέσσερα
χρόνια ΠΑΣΟΚ και το φθάσαμε στο 20%. Αυτό ενδεχομένως να παρουσιάσει κάποιο
πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεσθε ότι ακόμα και ο ρυθμός βελτίωσης που
παρουσίασε επί Νέας Δημοκρατίας πάνω από 100% αύξηση των απορροφήσεων
στο εννεάμηνο και μόνο του 2004, δίνει το μέγεθος της προσπάθειας, της πίεσης
που ασκήσαμε και το αποτέλεσμα που φέραμε.
Πρέπει ακόμα να τονίσω ότι εξασφαλίστηκαν 360.000.000 ευρώ πρόσθετοι πόροι
για την ενίσχυση των προγραμμάτων της αγροτικής ανάπτυξης και
ανασυγκρότησης της υπαίθρου. Και είμαι υπερήφανος γιατί το πρόγραμμα αυτό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εκείνο το οποίο εγκρίθηκε ως
αναθεώρηση από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα πρώτο απ΄ όλα τα άλλα
προγράμματα και είναι το πρώτο σε νομικές δεσμεύσεις πρόγραμμα της χώρας. Και
αυτό δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας για την ανάπτυξη της υπαίθρου το οποίο
καταβάλλεται με απόλυτη επιτυχία από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ας έλθω στο πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό οι
αγρότες, δηλαδή το πρόβλημα της υπερπαραγωγής και της εξ αυτού του λόγου
συμπίεσης των τιμών. Αυτό το πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, παρατηρείται
περιοδικά. Είναι γνωστό ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα έχουμε

υπερπαραγωγή ή θα έχουμε μειωμένη παραγωγή. Όταν έχουμε μειωμένη
παραγωγή έχουμε την αύξηση των ζημιών, γι’ αυτό και πληρώνουμε αυτά από το
παρελθόν λόγω του ότι είχαν σημειωθεί ζημιές, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο
παρατηρείται γενικότερα διεθνώς. Και κατηγορούν πολλοί την Κυβέρνηση ότι
ευθύνεται για τις αθρόες εισαγωγές, όπως λένε, από το εξωτερικό.
Εδώ θέλω να παρατηρήσω, κυρίως στους συναδέλφους της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, ότι οι εισαγωγές ενθαρρύνθηκαν λόγω συγκεκριμένων
κανονισμών που αποδέχθηκε ο κ. Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών το 2001
και το 2003, όταν μειώθηκαν οι δασμοί και όταν ενθαρρύνθηκε η εισαγωγή από
τρίτες χώρες συγκεκριμένων προϊόντων. Και παρά το ότι είχαμε αυξημένες
εισαγωγές στο παρελθόν, επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας τα στοιχεία για να
αναφέρω μόνο το σκληρό σιτάρι ως ενδεικτικό προϊόν λένε ότι οι εισαγωγές
μειώθηκαν. Είχαμε συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2004 εκατόν ογδόντα
πέντε χιλιάδες τόνους σιτηρών εισαγωγή από τρίτες χώρες και το ίδιο εξάμηνο επί
ΠΑΣΟΚ το 2003 είχαμε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες τόνους. Περί ποιας
διευκόλυνσης εισαγωγών από τη Νέα Δημοκρατία ομιλούν οι κύριοι συνάδελφοι;
Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι το φαινόμενο των εισαγωγών οφείλεται σε
έναν και μόνο λόγο, ότι δηλαδή οι τιμές σε άλλες χώρες είναι χαμηλότερες ακόμη
και από τις δικές μας, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα κίνητρο εισαγωγής
ενός προϊόντος αν εκεί η τιμή του είναι μεγαλύτερη. Η τιμή του, λοιπόν, είναι
μικρότερη είτε αυτό αφορά τρίτη χώρα είτε αφορά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, όπως πολύ σωστά λέτε, συνδέεται και με την ποιότητα, διότι είχαμε και
ορισμένα προϊόντα με προβληματική ποιότητα λόγω συγκεκριμένων παραγόντων.
Μη μας παραθέτουν, λοιπόν, παραδείγματα στα οποία τα στοιχεία τους
διαψεύδουν.
Και ειδικά επειδή έγινε μια αναφορά σε μερικά προϊόντα, όπως την πατάτα και το
κρεμμύδι, γνωρίζουμε όλοι και εγώ ως παραγωγός πατάτας και κρεμμυδιού ξέρω
από την ιδιαίτερη περιοχή μου τη Θήβα ότι πέντε χρόνια πετάμε την πατάτα και το
κρεμμύδι και μία χρονιά περιμένουμε να πάρουμε τιμή. Και αυτή η εξέλιξη είναι
συνάρτηση όχι μόνο της υπερπαραγωγής, αλλά και του τρόπου διάθεσης. Αν
συμπίπτουν οι παραγωγές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προφανώς οι τιμές
συμπιέζονται. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα και αναφέρομαι και
στην πατάτα και στο κρεμμύδι όπου έχουμε ραγδαία αύξηση των τιμών σε σχέση με
τις αρχικές προβληματικές πράγματι τιμές.
Άρα, λοιπόν, αυτά δεν παρέχονται ως παραδείγματα για να πειστεί ο ελληνικός
λαός και οι αγρότες ότι ξαφνικά εννέα μήνες άρκεσαν ώστε να έρθουν τα πάνω
κάτω, η γεωργία να αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα και ειδικότερα οι
παραγωγοί αυτών των προϊόντων να αντιμετωπίζουν μια κρίση.
Πρέπει δε ακόμα να σας πω ότι γι’ αυτά τα προϊόντα στα οποία αναφέρεσθε, δεν
υπάρχει κοινοτική στήριξη. Ούτε η πατάτα ούτε το κρεμμύδι, έχουν κοινοτική
στήριξη, όπως και άλλα προϊόντα.
Φέτος πράγματι είχαμε υπερπαραγωγή –το αναφέρω απλώς για την ενημέρωση
των Ελλήνων που μας ακούν- και στη βιομηχανική ντομάτα και στο ροδάκινο και
στο σιτάρι και στο ρύζι και στο καλαμπόκι και στο σταφύλι και σε μια σειρά άλλα
προϊόντα. Και η κρίση που αντιμετωπίζουμε ανάγεται σ’ αυτό.

Εμείς εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών
ελέγχων τόσο στην εισαγωγή, όσο και στη διακίνηση. Είναι μία θεμιτή διαδικασία
για την οποία πολλές φορές κατηγορηθήκαμε από εισαγωγείς ή από πρέσβεις
άλλων χωρών γι’ αυτό το ζήτημα, γιατί εξαντλήσαμε με αυστηρότητα κάθε διάταξη,
κάθε διαδικασία και κάθε δυνατότητα παρεμπόδισης –με θεμιτό τρόπο όμως- των
εισαγωγών από τρίτες χώρες. Όμως, από το σημείο αυτό μέχρι το να λένε
εκπρόσωποι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που άσκησαν την εξουσία, που
βρέθηκαν στην κυβέρνηση, ότι πρέπει να εμποδίσουμε τις εισαγωγές, υπάρχει πολύ
μεγάλη απόσταση.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει με
συγκεκριμένες κοινοτικές εισροές τα προϊόντα μας, αλλά απαγορεύει κάθε εθνική
στήριξη.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του
κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω μ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε. Λέει: «Θα σας δίνω το μισό σας
εισόδημα από κοινοτικές επιδοτήσεις, αλλά απαγορεύεται να δώσετε εθνικές
ενισχύσεις». Αυτές, πέραν των άλλων, συνεπάγονται υψηλά κοινοτικά πρόστιμα,
πολύ μεγαλύτερα από το ποσό της εθνικής ενίσχυσης και αποδυναμώνουν τη
διαπραγματευτική μας ικανότητα τώρα που δίνουμε σημαντικές μάχες στις
Βρυξέλλες. Τις δίνουμε μαζί με τους συναδέλφους μας Υπουργούς που έχουμε
ομοειδή προβλήματα, της Γαλλίας που συνάντησα προχθές, της Ιταλίας, της
Ισπανίας, της Πορτογαλίας και όλων των χωρών για να επιτύχουμε σημαντικότερη,
ουσιαστικότερη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσω της βελτίωσης των
κοινοτικών ενισχύσεων.
Αυτή είναι η απάντηση σε όσους μιλούν για εθνικές ενισχύσεις. Ποτέ η Νέα
Δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, δεν είπε για το βαμβάκι «όλα τα κιλά, όλα τα
λεφτά». Να βρουν δήλωση του κ. Τσιτουρίδη, του Μπασιάκου ή του κ. Κοντού, που
έχουμε απόλυτη συνεργασία και που έχουμε απόλυτη ταύτιση σε θέσεις, που να
λέει κάτι τέτοιο. Όμως, μη έχοντας επιχειρήματα, προσπαθείτε με ψεύδη να
παραπληροφορήσετε.
Για το θέμα του βάμβακος, μιας και είναι κρίσιμο και
επίκαιρο, θέλω να πω ότι σε όλες τις αποφάσεις μέχρι σήμερα καθ’ όλη τη
διαδικασία διαχείρισης του κανονισμού για το βαμβάκι, φέτος έχουμε την απόλυτη
συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας ή ομοφωνία των φορέων. Αυτό θα κάνουμε
και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε μία σύσκεψη την Τετάρτη με τα νέα δεδομένα
κατά πλειοψηφία, με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο, που ήταν άγνωστος στην
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να επιλύσουμε τα προβλήματα και να πάρουμε αποφάσεις
οι οποίες θα τύχουν της στήριξης όλων.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να καταλήξω με μία αναφορά ότι στις αρχές του
χρόνου θα καταθέσουμε ένα συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο μετά από συγκεκριμένη
και εκτενή συζήτηση και μετά από διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, για να
προσαρμοστούμε στη νέα ΚΑΠ, αφού ήδη αύριο-μεθαύριο υπογράφουμε την
απόφαση για τα νέα μέτρα (πολλαπλή συμμόρφωση, δυναμική διαφοροποίηση),
ώστε από την πρώτη του έτους να είμαστε πανέτοιμοι να εφαρμόσουμε με επιτυχία
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

