
	

1ο	Συνέδριο	ΣΑΣΟΕΕ		(CARAVEL)	27/3/2018	

Θέμα:	Κ.Α.Π.	και	Συνεταιρισμοί											Ομιλητής:	Βασίλης	Παρόλας				

Αγαπητοί	προσκεκλημένοι,	

Θα	 σταθώ	 στην	 ομιλία	 μου	 σε	 ορισμένα	 βασικά	 διαρθρωτικά	 προβλήματα	 του	
αγροτικού	 τομέα	 στην	 Ελλάδα,	 γιατί	 αυτά	 είναι	 που	 πρέπει	 να	 καθορίσουν	 την	
αρχιτεκτονική	 και	 τους	 στόχους	 της	 νέας	 ΚΑΠ	 προκειμένου	 να	 γίνει	 εργαλείο	
ανάπτυξης.	Η	 υπέρβαση	 των	διαρθρωτικών	προβλημάτων	 της	Ελληνικής	 Γεωργίας	
μέσα	από	θεσμικές	 και	 οργανωτικές	παρεμβάσεις	στην	 κατεύθυνση	 της	δημόσιας		
προώθησης	 και	 στήριξης	 της	 συλλογικότητας,	 είναι	 η	 μόνη	 που	 μπορεί	 να	
εξασφαλίσει	 τις	 	 προϋποθέσεις	 μεσο-μακροπρόθεσμης	 προοπτικής	 αγροτικής	
ανάπτυξης.	 	 Επί	πλέον	είναι	 και	η	μόνη	που	μπορεί	 να	εξασφαλίσει	βιωσιμότητα,	
ποιότητα	και	ανταγωνιστικότητα	των	αγροτικών	εκμεταλλεύσεων.	Η	συλλογικότητα	
αυτή	δεν	είναι	άλλη	από	την	θεσμική,	λειτουργική	και	ελεγκτική	θωράκιση	θεσμών	
όπως,	οι	συνεταιρισμοί,	οι	οργανώσεις	και	ομάδες	παραγωγών.	

Διαρθρωτικά	προβλήματα	της	Ελληνικής	Γεωργίας	(μελέτη	ΙΟΒΕ)	

Για	να	είναι	αποτελεσματικός	ο	τρόπος	παρέμβασης	πρέπει	να	δίνει	απάντηση	στα	
βασικά	διαρθρωτικά	προβλήματα	της	Ελληνικής	γεωργίας.	

1. Ανισομερής	κατανομή	μεταξύ	φυτικής	και	ζωϊκής	παραγωγής	
Ελλάδα	 Φυτική/ζωϊκή											3/1	
Ευρωπαϊκή	Ενωση	 Φυτική/ζωϊκή											5,7/4,3	

2. Υψηλή	 εξάρτηση	 από	 τις	 επιδοτήσεις	 :	 Οι	 αυξημένες	 επιδοτήσεις,	 με	
δεδομένο	 ότι	 δεν	 ήταν	 συνδεδεμένες	 με	 την	 παραγωγή,	 λειτούργησαν	
ανασταλτικά	 στην	 προσπάθεια	 αναβάθμισης	 του	 γεωργικού	 προϊόντος	 και	
επέτειναν	τα	φαινόμενα	αδράνειας.	

3. Το	 μικρό	 μέγεθος	 των	 εκμεταλλεύσεων.	 Το	 μέσο	 μέγεθος	 της	 αγροτικής	
εκμετάλλευσης	στην	Ελλάδα	είναι	44	στρέμματα,	όταν	πχ	στην	Τσεχία	είναι	
πάνω	από	100.	Μόνο	το	3%	των	αγροτικών	εκμεταλλεύσεων	έχουν	μέγεθος	
πάνω	από	200	στρέμματα.	

4. Χαμηλό	 μορφωτικό	 επίπεδο.	 Μόλις	 το	 4%	 των	 απασχολουμένων	 στον	
πρωτογενή	τομέα	έχει	ανώτατη	και	ανώτερη	μόρφωση,	ενώ	το	20%	διαθέτει	
απολυτήριο	λυκείου.	

5. Χαμηλός	 βαθμός	 αξιοποίησης	 της	 εκμηχάνισης.	 Το	 μικρό	 μέγεθος	 και	 ο	
πολυτεμαχισμός	 των	 εκμεταλλεύσεων,	 δεν	 επιτρέπει	 την	 ορθολογική	
αξιοποίηση	του	εξοπλισμού,	συμβάλλοντας	με	αυτό	τον	τρόπο	στην	χαμηλή	
παραγωγικότητα	της	Ελληνικής	Γεωργίας.	



Θα	πρόσθετα	 επίσης	 σαν	 σημαντικό	πρόβλημα	 την	 γήρανση	 του	αγροτικού	μας	
πληθυσμού.	Στον	κτηνοτροφικό	κλάδο,	τουλάχιστον	στην	περιοχή	μου	το	50%	των	
απασχολούμενων	είναι	πάνω	από	60	χρονών.	

Η	νέα	ΚΑΠ	επομένως	θα	πρέπει	με	επάρκεια	να	στοχεύσει	στην	επιλυση	αυτών	των	
προβλημάτων.	 Σωστά	 η	 Ελληνική	 πολιτεία	 έχει	 καθορίσει	 σαν	 βασικές	
προτεραιότητες	 την	 επάρκεια	 χρηματοδότηση,	 την	 σύγκλιση	 των	 ενισχύσεων,	 την	
αποτροπή	επανεθνικοποίησης,	διατήρηση	δύο	πυλώνων	και	εσωτερική	κατανομή.	

Θα	πρέπει	από	την	πλευρά	μας	να	αναδειχθούν	όλες	εκείνες	οι	 ιδιαιτερότητες	της	
Ελληνικής	παραγωγής,	που	επιβάλλουν	ενισχυμένες	διαφοροποιήσεις	σε	σχέση	με	
τους	 μέσους	 όρους	 της	 ΕΕ.	 Η	 ισονομία	 και	 η	 δίκαιη	 μεταχείριση	 δεν	 είναι	
ταυτόσημες	 έννοιες	 και	 πρέπει	 να	 ληφθεί	 υπ΄	 όψη	 ότι	 μια	 βίαιη	 εξίσωση	 της	
εισοδηματικής	 στήριξης	 των	 αγροτών	 σε	 όλες	 τις	 χώρες	 της	 ΕΕ	 μπορεί	 να	
δημιουργήσει:	 α)	 κατάρρευση	 της	 ανταγωνιστικότητας	 και	 εγκατάλειψη	 της	
υπαίθρου	 σε	 κάποιες	 περιοχές,	 όπου	 θα	 υπάρξουν	 μεγάλες	 μειώσεις	 και	 β)	
τεράστιες	στρεβλώσεις	στην	αγορά	και	δημιουργία	«αγροτών	του	καναπέ»	όπου	οι	
αυξήσεις	θα	είναι	δυσανάλογες	του	επιπέδου	εισοδήματος	και	της	αξίας	γής.	

Οργανωτικά	και	Λειτουργικά	προβλήματα	Γεωργικού	Τομέα		

Δεν	υπάρχει	αμφιβολία,	ότι	η	Ανάπτυξη	της	Γεωργικής	Παραγωγής	εξαρτάται	άμεσα	
από	 την	 ενίσχυση	 της	 ανταγωνιστικότητας	 των	 γεωργικών	 προϊόντων.	 Αυτή	 με	 τη	
σειρά	της	προϋποθέτει	έρευνα	(τι	παράγω,	πως	το	παράγω	και	σε	τι	ποσότητες),	
ποιότητα,	ανταγωνιστικό	κόστος	και	αύξηση	της	προστιθέμενης	αξίας.	

• Υψηλό	κόστος	εισροών	
• Έλλειπής	χρηματοδότηση	Αγροτικού	Τομέα	
• Έλεγχος	 για	 εξάλειψη	 αθέμιτων	 πρακτικών	 (ελληνοποιήσεις,	 πωλήσεις	

χωρίς	παραστατικά	κλπ)	
• Πλέγμα	δράσεων	για	την	ενίσχυση	της	κτηνοτροφίας	
• Ανάπτυξη	και	στήριξη	συνεργατικων	δομών	

Στην	κατεύθυνση	αυτή	απαιτείται	συνεχής	προσπάθεια	και	συνεργασία,	 τόσο	από	
πάνω	 (πολιτική	 ηγεσία)	 σε	 υποδομές,	 κατευθύνσεις	 και	 πλαίσιο	 λειτουργίας,	 όσο	
και	από	κάτω	(παραγωγοί)	σε	νοοτροπία,	καινοτομία	αλλά	και	συλλογικές	μορφές	
εκμετάλλευσης	μέσω	συνεταιρισμών,	ομάδων	και	οργανώσεων	παραγωγών.	

1. Υψηλό	 κόστος	 εισροών	 (σπόροι,	 λιπάσματα,	 γεωργικά	 φάρμακα,	 νερό,	
ενέργεια).	Οι	συνέπειες	είναι	πολλές	και	σημαντικές:	

• Υπολίπανση	 και	 μειωμένη	 φυτοπροστασία	 (μείωση	 παραγωγής	 και	
ποιότητας).	

• Υψηλό	κόστος	παραγωγής	(μείωση	ανταγωνιστικότητας).	



• Παύση	 παραγωγικής	 ενασχόλησης	 (μείωση	 παραγωγής,	 μείωση	
απασχόλησης)	

Βασικές	επισημάνσεις:	

• Μεγάλη	εξάρτηση	από	εισαγωγές.	Σύμφωνα	με	έρευνα	της	ΠΑΣΕΓΕΣ	
πάνω	 από	 90%	 των	 χρησιμοποιούμενων	 λιπασμάτων	 και	
φυτοφαρμάκων,	 εισάγεται	από	 το	εξωτερικό.	Η	εξάρτηση	αυτή	έχει	
χειροτερεύσει	τα	τελευταία	3	χρόνια,	σε	ποσοστό	πάνω	από	20%.	Η	
μείωση	 της	 εγχώριας	 παραγωγής	 και	 οι	 αυξημένες	 ανάγκες,	
διαμορφώνουν	 υψηλό	 κόστος	 για	 την	 γεωργική	 παραγωγή,	 λόγω	
συγκέντρωσης	 των	 εισαγωγών	 σε	 λίγες	 εισαγωγικές	 εταιρείες	
(συνθήκες	ολιγοπώλιου).	

• Τα	αντίστοιχα	κόστη	που	έχουν	αγρότες	άλλων	Ευρωπαϊκών	χωρών	
κυμαίνονται	 από	 60%	 έως	 80%	 του	 αντίστοιχου	 των	 Ελλήνων	
αγροτών.	 Με	 τέτοια	 δεδομένα	 για	 ποια	 ανταγωνιστική	 βάση	 να	
μιλήσουμε?	

• Το	 κόστος	 της	 ενέργειας	 είναι	 σημαντικό	 και	 διαμορφώνεται	
σύμφωνα	με	μελέτες	περί	το	12%	της	συνολικής	αξίας	γεωργικής	και	
κτηνοτροφικής	παραγωγής.	

• Η	 επάρκεια	 αρδευτικού	 νερού	 σε	 ορισμένες	 περιοχές	 και	 η	
ανεπάρκεια	 σε	 άλλες,	 δημιουργούν	 άνισες	 συνθήκες	 παραγωγής	
μέσα	 στη	 χώρα	 από	 πλευράς	 κόστους,	 παραγωγικότητας	 και	
ανταγωνιστικότητας.	

Προτάσεις	διεξόδου:	

• Για	πολιτική	ηγεσία:	
o Ενίσχυση	 επενδυτικών	 πρωτοβουλιών	 εγχώριας	 παραγωγής	

λιπασμάτων	και	φυτοφαρμάκων	(αντιστροφή	τάσης).	
o Δημιουργία	 εγχώριων	 σποροπαραγωγικών	 κέντρων	 με	

ταυτόχρονη	 ενίσχυση	 ερευνητικών	 προσπαθειών	 (ιδιωτών,	
πανεπιστημίων,	συλλογικών	φορέων	παραγωγών).	

o Οργάνωση	συστήματος	 ελέγχου	 της	ορθής	 χρήσης	 εισροών	
με	κυρώσεις	παραβίασής	του.	

o Παρέμβαση	 στις	 τριγωνικές	 συναλλαγές	 φορολογικής	
κερδοσκοπίας	(κυρίως	πολυεθνικών	εταιρειών).	

o Ορθολογική	 διαχείριση	 υδάτινων	 πόρων	 που	 περιλαμβάνει	
παροχή	 κινήτρων	 στους	 παραγωγούς	 για	 χρησιμοποίηση	
σύγχρονων	 αρδευτικών	 πρακτικών,	 επενδύσεις	
φωτοβολταϊκών	συστημάτων	 για	μείωση	 κόστους	άρδευσης,	



εξοικονόμηση	υδάτινων	πόρων	από	πλεονασματικές	περιοχές	
μέσω	σύγχρονων	αρδευτικών	δικτύων.	

o Μείωση	 φορολογιών	 στο	 κόστος	 ενέργειας.	 Η	 απώλεια	
φορολογικών	εσόδων	αναπληρώνεται	στο	πολλαπλάσιο	με	
την	αύξηση	της	παραγωγής	και	της	ανταγωνιστικότητας.	

o Εφαρμογή	 συστημάτων	 ευφυούς	 γεωργίας	 με	 επένδυση	
στην	τεχνολογία	για	μείωση	κόστους	παραγωγής.	

o Σύντομη	 ολοκλήρωση	 του	 δικτύου	 Αγροτικών	 Συμβούλων	
που	 θα	 υποβοηθήσουν	 την	 ορθολογική	 ανάπτυξη	 του	
Γεωργικού	τομέα..	
	

• Για	παραγωγούς:	
o Συμμετοχή	 σε	 συνεργατικά	 σχήματα	 (συνεταιρισμούς,	

ομάδες	 παραγωγών,	 κοινοπραξίες	 κλπ)	 για	 συγκέντρωση	
της	 ζήτησης	 εισροών,	 επιτυγχάνοντας	 οικονομίες	 κλίμακας	
στο	κόστος	προμήθειας,	αποθήκευσης	και	διανομής.		

o Χρειάζεται	 συνεχής	 εκπαίδευση	 και	 επιμόρφωση	 στην	
ορθολογική	 χρήση	 εισροών	 στην	 κάθε	 μία	 αγροτική	
εκμετάλλευση.	

2. Ρευστότητα	Αγροτικού	Τομέα	
Μετά	 την	 πώληση	 της	 Αγροτικής	 Τράπεζα,	 η	 ρευστότητα	 στον	 αγροτικό	
τομέα	έχει	μειωθεί	σημαντικά	με	αποτέλεσμα	 την	μείωση	 των	περιθωρίων	
αγροτικής	ανάπτυξης.	Η	Κάρτα	του	Αγρότη	-	με	εγγύηση	τις	επιδοτήσεις	ήταν	
ένα	 θετικό	 βήμα	 ενίσχυσης	 της	 ρευστότητας,	 όπως	 επίσης	 καιι	 η	
υποχρεωτική	πληρωμή	των	αγροτικών	προϊόντων	σε	2	μήνες.	Δεν	καλύπτουν	
όμως	 τις	 ανάγκες	 «δυναμικών»	 	 καλλιεργειών	 και	 παραγωγών	 που	 δεν	
λαμβάνουν	 ενισχύσεις.	 Η	 υλοποίηση	 επενδυτικών	 σχεδιασμών	 βελτίωσης	
των	 υποδομών	 των	αγροτικών	 εκμεταλλεύσεων	 και	 εφαρμογών	 σύγχρονης	
τεχνολογίας,	 απαιτεί	 πρόσβαση	 σε	 χρηματοδοτική	 διευκόλυνση.	 Η	
προώθηση	 Αναπτυξιακής	 Τράπεζας	 για	 την	 επαρκή	 χρηματοδότηση	 του	
αγροτικού	 	 τομέα	 και	 ιδιαίτερα	 των	 συλλογικών	 μορφών	 εκμετάλλευσης	
θα	 συμβάλλει	 ιδιαίτερα	 στην	 αγροτική	 ανάπτυξη	 και	 την	 ενίσχυση	 της	
Ελληνικής	 προστιθέμενης	 αξίας	 μέσω	 της	 ευρείας	 πρόσβασης	 στα	
αναπτυξιακά	προγράμματα.	

3. Καταπολέμηση	αθέμιτων	πρακτικών	στην	αγορά	
Πιστεύω	είναι	από	τα	πιο	σημαντικά	θέματα.	Γιατί:	

• Αφορά	 διάθεση	 αγροτικών	 προϊόντων	 στην	 αγορά	 χωρίς	
παραστατικά.	 Υπολογίζεται	 ότι	 το	 50-55%	 της	αγροτικής	παραγωγής	
διακινείται	με	αυτό	τον	τρόπο.	

• Αφορά	παράνομες	ελληνοποιήσεις	αγροτικών	προϊόντων	(γάλα,	μέλι,	
κρέας,	οσπρια	κλπ)		



• Εκμετάλλευση	 δεσπόζουσας	 θέσης	 στην	 αγορά	
(βιομηχανίες,χονδρέμποροι.λιανεμπόριο)	 για	 επιβολή	 δυσμενών	
όρων	 πώλησης	 προς	 τους	 παραγωγούς	 (ιδιαίτερα	 όταν	 ο	 βαθμός	
συνεργατισμού	είναι	μειωμένος)	πχ	τιμές	

• Δημιουργούνται	 δυσμενείς	 όροι	 ανταγωνισμού	 για	 τους	 συνεπείς	
επιχειρηματίες.	

Παρότι	 υπάρχει	 συντονιστικό	 κέντρο	 παραεμπορίου,	 οι	 έλεγχοι	 που	
πραγματοποιούνται	 είναι	 αποσπασματικοί,	 επιτελούνται	 από	 πολλές	
υπηρεσίες	και	με	φτωχά	αποτελέσματα.	Πρέπει	να	ενισχυθεί	ο	συντονισμός	
και	 να	 ενταθεί	 η	 ελεγκτική	 διαδικασία.	 Η	 αύξηση	 του	 κόστους	 της	
ελεγκτικής	 διαδικασίας	 θα	 είναι	 ελάχιστη	 σε	 σχέση	 με	 το	 πολλαπλό	
όφελοςαπό	 την	ορθολογικοποίηση	 της	λειτουργίας	 της	αγοράς,	υπέρ	 των	
παραγωγών,	υπέρ	των	δημοσίων	εσόδων	αλλά	και	υπέρ	του	καταναλωτή	
και	της	ανταγωνιστικότητας.	

4. Πλέγμα	δράσεων	για	την	προστασία	των	κτηνοτρόφων	(αιγοπρόβειο	γάλα)	
Τυχαίνει	 να	 εργάζομαι	 στον	 Α.Σ.	 Θεσπρωτίας-Πρέβεζας	 όπου	 η	
αιγοπροβατοτροφία	 έχει	 σημαντική	 θέση	 στον	 παραγωγικό	 ιστό.	 Την	
τελευταία	περίοδο	υπάρχει	έντονη	πίεση	στις	τιμές	του	γάλακτος	εκ	μέρους	
των	 γαλακτοβιομηχανιών	 της	 περιοχής.	 Η	 μη	 καταπολέμηση	 των	
ελληνοποιήσεων	 (Ρουμανία,	 Βουλγαρία,	 Σαρδηνία,	 Γαλλία,	 Σκόπια)	
δημιουργεί	 κλίμα	 ασφυξίας	 στους	 παραγωγούς	 αλλά	 και	 στιςμικρές	
μεταποιητικές	 μονάδες.	 Απαιτείται	 εντατικοποίηση	 και	 συντονισμένοι	
έλεγχοι	 στο	 γάλα	 και	 τα	 προϊόντα	 του	 ώστενα	 προστατεύσουμε	 τους	
παραγωγούς	αλλά	και	στρατηγικά	προϊόντα	μας	ΠΟΠ	όπως	είναι	η	Φέτα.		

5. Ανάπτυξη	και	στήριξη	συνεργατισμού	
Οι	 κρίκοι	 της	 διατροφικής	 αλυσίδας	 ξεκινούν	 από	 τους	 προμηθευτές	
είσροών,	 τον	 πρωτογενή	 τομέα,	 τον	 δευτερογενή	 τομέα	 (μεταποίηση),	 τον	
τριτογενή	 τομέα	 (χονδρεμόριο,λιανεμπόριο,υπηρεσίες)	 και	 καταλήγει	 στον	
καταναλωτή.	
Ο	 πιο	 αδύναμος	 κρίκος	 στην	 χώρα	 μας	 είναι	 και	 ο	 πιο	 σημαντικός.	 Ο	
πρωτογενής	(που	περιλαμβάνει	τον	αγροτικοκτηνοτροφικό	τομέα).	
Είναι	ο	πιο	σημαντικός	γιατί	:	

• Παράγει	προϊόντα	διατροφής	
• Έχει	δυνατότητα	δημιουργίας	προστιθέμενης	αξίας	
• Απασχολεί	σημαντικό	τμήμα	του	ενεργού	πληθυσμού	
• Συγκρατεί	τον	κόσμο	στην	ύπαιθρο	

Είναι	ο	πιο	αδύναμος	γιατί:	



• Μόνο	 το	 10%	 της	 αγροτικής	 παραγωγής	 είναι	 συνεργατική	 με	
συνέπεια:	

o Μειωμένη	συγκέντρωση	προσφοράς	
o Μειωμένη	διαπραγματευτική	δύναμη	
o Μειωμένη	δυνατότητα	συγκέντρωσης	κεφαλαίων	
o Μειωμένη	 επενδυτική	 ικανότητα	 σε	 υποδομές,	 νέες	

τεχνολογίες,	έρευνα	και	καινοτομία	
o Μειωμένη	 ικανότητα	 εξωστρέφειας	 (νεες	 αγορές	 ,	 νέες	

καλλιέργειες)	

ΧΩΡΙΣ	 ΕΝΙΣΧΥΣΗ	 ΤΩΝ	 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ	 ΔΟΜΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	 η	 αποτελεσματική	
Αγροτική	Ανάπτυξη	μέσω	της	υλοποίησης	της	νέας	ΚΑΠ	ή	ακόμη	και	της	ΚΑΠ	μετά	
το	 2017,	 είναι	 ανέφικτη.	 Ο	 Συνεργατισμός	 που	 περιλαμβάνει	 συνεταιρισμούς,	
Ομάδες	 και	 Οργανώσεις	 παραγωγών.	 Μπορεί	 να	 κινητοποιήσει	 πολλαπλάσιες	
δυνάμεις	από	τις	δυνάμεις	των	μελών	που	τον	αποτελούν.	ΓΙΑΤΙ:	

• Ενισχύει	την	θέση	των	παραγωγών	στην	διατροφική	αλυσίδα	
• Προστατεύει	την	αγορά	από	αθέμιτες	πρακτικές	
• Συγκεντρώνει	κρίσιμους	όγκους	παραγωγής	
• Πετυχαίνει	οικονομίες	κλίμακας	
• Παραμβαίνει	αποτελεσματικά	στην	μείωση	του	κόστους	παραγωγής	

Και	την	ορθολογική	χρήση	των	εισροών	
• Εχει	 δυνατότητες	 ευκολότερης	πρόσβασης	σε	 χρηματοδοτήσεις	

και	υπλοποίηση	επενδυτικών	σχεδίων	
• Μπορεί	να	αποτελέσει	μαγνήτη	προσέλκυσης	νέων	αγροτών	
• Μπορεί	 να	 χρησιμοποιήσει	 την	 καινοτομία	 και	 τις	 νέες	

τεχνολογίες	με	πολύ	μεγαλύτερη	αποτελεσματικότητα.	

ΑΡΑ	η	νέα	ΚΑΠ	πρέπει	να	στηριχθεί	στο	ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ	αν	θέλουμε	
να	είναι	αποτελεσματική.	

Χρειάζονται	 όμως	 κάποιες	 παρεμβάσεις	 για	 την	 ενίσχυση	 της	 λειτουργίας	 των	
συνεργατικών	σχημάτων.	

Α.	 Απαιτείται	 πολύπλευρη	 προστασία	 και	 στήριξη	 των	 υφιστάμενων	
συνεταιρισμών,	 ούτως	 ώστε	 να	 αντεπεξέλθουν	 στην	 κρίση	 και	 να	
αποκτήσουν	χαρακτηριστικά	βιωσιμότητας.		
Β.	Ενθάρρυνση	των	παραγωγών	στην	προώθηση	των	προϊόντων	τους	μέσω	
συνεργατικών	 σχημάτων.	 Εδώ	 απαιτείται	 σημαντικό	 φορολογικό	 κίνητρο	
για	 την	 επιτυχία	 αυτής	 της	 προσπάθειας.	 Οι	 σημερινοί	 συντελεστές	
φορολόγησης	 και	 η	 σύνδεση	 των	 ασφαλίστρων	 με	 το	 φορολογητέο	
εισόδημα	οδήγησε	στην	αύξηση	του	φαινομένου	της	παραοικονομίας	και	



της	 εισφοροδιαφυγής.	 Η	 διάθεση	 της	 παραγωγής	 μέσω	 συνεργατικών	
σχημάτων	με	φορολογικά	κίνητρα	θα	αποδόσει	σημαντικά	αποτελέσματα.	
Θα	ενισχύσει	 τα	φορολογικά	έσοδα	για	 το	κράτος	 (που	σήμερα	χάνονται	
μέσω	 φοροαποφυγής)	 και	 ταυτόχρονα	 θα	 ενισχύσουν	 την	 οικονομική	
βιωσιμότητα	 των	 κυτάρων	 της	 αγροτικής	 ανάπτυξης	 που	 δεν	 είναι	 άλλα	
από	τα	συνεργατικά	σχήματα.	

	

	

	


