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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι Γενικοί και 

Ειδικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια δουλεύω στη 
Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αυτή την ιδιότητα 
συμμετείχα ήδη στο σχεδιασμό και στις νομοθετικές πράξεις περιόδου 2014 – 
2020 και συμμετέχω και τώρα στο σχεδιασμό της πολιτικής που καλούμεθα 
σήμερα να συζητήσουμε μετά το 2020.  

Θα ήθελα να πω ότι έχω διατελέσει επίσης και Συντονιστής του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον κ. Παπαγιαννίδη που βλέπω 
μπροστά μου και τον κ. Κοντό και παλαιότερα σε παλιά περιφερειακά 
προγράμματα κυρίως Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου – Βορείου Αιγαίου και 
Αττικής. 
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Σήμερα έχω διαφάνειες οι οποίες έχουν περισσότερο 
ενδιαφέρον, είναι ανακοίνωση. Καλούμεθα σήμερα να παρουσιάσουμε την 
ανακοίνωση, πού βρισκόμαστε σε επίπεδο προετοιμασίας, διαδικασίας 
εσωτερικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα επωφεληθώ να 
παρουσιάσω και το γενικότερο πλαίσιο, καθώς και το ειδικό πλαίσιο της 
γεωργίας και της Αγροτικής Οικονομίας για τα επόμενα μεσοπρόθεσμα και 
μέχρι το 2030 γιατί έχουμε μια μονάδα η οποία ασχολείται με τις στάσεις όσον 
αφορά το γεωργικό και αγροτικό τομέα, οπότε είναι ενδιαφέρον να πω εξ 
αρχής ότι 2 Μαϊου που θα αποφασιστεί το χρηματοοικονομικό πλαίσιο για την 
ΚΑΠ, δεν θα αφορά μόνο την ΚΑΠ, αλλά θα αφορά γενικότερα τα κονδύλια 
και πώς αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο πολιτικών, γιατί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν ασχολείται μόνο με την ΚΑΠ, ακόμα και με το Ταμείο Συνοχής 
και περιφερειακά για την περίοδο 2020 – 2027. 

Θα ήθελα επίσης να πω ότι όσον αφορά την ανακοίνωση, που 
την παρουσίασε ο κ. Μαρκοπουλιώτης αρκετά ενδελεχώς, θα ήθελα να πω ότι 
είμαστε ακόμα …. Τα δυο θέμα που διακυβεύονται και από τις συζητήσεις 
γενικότερα είναι αν τα κονδύλια της ΚΑΠ θα παραμείνουν ως έχουν, αν θα 
αυξηθούν ή θα μειωθούν. Το δεύτερο θέμα είναι εάν θα υπάρξει κάποια 
αλλαγή και τι αλλαγές θα έχουμε.  

Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι είμαστε ακόμα σε αρκετό στάδιο, 
όχι διαλόγου, αλλά διαδικασίας και παράλληλα αυτά που λέγονται σήμερα και 
από εμένα και από πολλούς είναι υπό συζήτηση, υπό αίρεση γιατί στην ουσία 
πρέπει να πω ότι στις 2 Μαϊου όσον αφορά τον προϋπολογισμό, 
παρουσιάζεται, υποβάλλεται, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και προς το Κοινοβούλιο και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από 
τα δυο αυτά όργανα. 

Αναμένουμε μεταξύ μας ότι οι διαπραγματεύσεις για το τελικό 
ποσό θα διαρκέσουν περίπου ένα έτος λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες 
συναπόφασης. 

Θα ήθελα να πω εξ αρχής που είναι γνωστό και τις κατευθύνσεις 
τις θέτω σε δυο, Γιούνγκερ και ανακοίνωση Επιτροπής, ότι πάμε σε μια 
αλλαγή του μοντέλου. Δηλαδή έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. 
Δηλαδή ο στόχος είναι τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για επίτευξη 
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συγκεκριμένων στόχων και όχι πλέον για συμμόρφωση με το πρόγραμμα, ή 
νομική συμμόρφωση. 

Τώρα εάν θα έχουμε, πώς θα δομηθούν τα προγράμματα, αν θα 
έχουμε στόχους σε περιοχές εστίασης κλπ, είναι νομίζω ακόμα νωρίς να 
υλοποιηθούν. Εμείς σας λέω εσωτερικά ετοιμάζουμε τρεις νομοθετικές 
πράξεις. Μία είναι για τη νέα ΚΑΠ. Είναι οριζόντια. Ο πρώτος πυλώνας 
διατηρείται και ο δεύτερος, Θα έχουμε μια για την κοινή οργάνωση αγορών 
που αναφέρθηκε ο κ. Πρίντζος και η δεύτερη θα είναι για την ΚΑΠ. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα και νομίζω έχει 
ενδιαφέρον και για τους συνεταιριστές και για τους παραγωγούς, θα ήθελα να 
πω ότι το πλαίσιο είναι πολύ αισιόδοξο. Ακόμα δουλεύουμε στην Επιτροπή 
εσωτερικά, δεν μπορώ να αναφερθώ περισσότερο, με διάφορα σενάρια 
μείωσης, θα σας πω ειλικρινώς, του προϋπολογισμού της ΚΑΠ.  

Έχουμε δυο σενάρια. Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις από τον 
αρμόδιο Επίτροπο ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Αυτά είναι δημόσια. Αλλά 
ωστόσο έχουμε κάτι πολύ θετικό. Πολλά θετικά μάλλον, θα έλεγα. 

Πρώτον, έχουμε μια πολιτική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια. 
Θα σας μιλήσω πώς εμείς αναμένουμε τις στάσεις εάν δεν ανατραπεί το 
status quo μέχρι το 2025 – 2030. Με την εκλογή του Μακρόν έχουμε πολιτική 
ολοκλήρωση. Η Γερμανία έχει κυβέρνηση, η Ιταλία είναι λίγο προβληματική. 
Το Brexit, η Βρετανία ελέγχεται.  

Ένα από τα δυο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μετά το 
2020 και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει θετική γραμμή προϋπολογισμού στο 
χρηματοδοτικό φάκελο της 2 Μαϊου είναι η μετανάστευση. Η μετανάστευση με 
αυτά που έγιναν το 2015 είναι σαφές και πάρα πολλά κράτη μέλη δεν 
δέχονται τη μετεγκατάσταση και πάρα πολλά κράτη μέλη ζητούν την ενίσχυση 
των εξωτερικών συνόρων. Οπότε ήδη, όπως ειπώθηκε, πήγαν χρήματα στην 
Τουρκία, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με μια ενδυνάμωση των ελέγχων 
στα εξωτερικά σύνορα με παράλληλα – όπως ξέρετε – ετοιμάζεται ταμείο 
Αμύνης. 

Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την εξωτερική 
συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα, την πολιτική συνεργασία. Υπάρχουν 
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πολλά προβλήματα ουδετερότητας, κυρίως της Ιρλανδίας κλπ. Παλιότερα είχε 
μάλιστα συζητηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο σχέσεις ΝΑΤΟ  και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την προστασία ακριβώς των νοτίων κυρίως και των ανατολικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε τέθηκε το θέμα ποιος και πώς θα 
χρηματοδοτηθεί αυτή η νέα προτεραιότητα. 

Οι κοινοτικοί πόροι, υπενθυμίζω ότι είναι 1% του ΑΕΠ. Η 
απώλεια του Brexit, όπως ξέρετε είναι γνωστή, οπότε στις 2 Μαϊου θα δούμε. 
Δηλαδή κάποια χρήματα εάν θα υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής, εάν θα υπάρξει κάποιο νέο ταμείο ή εάν θα γίνουν περικοπές και 
πού. Αυτό δεν πρέπει να το δείτε μονομερώς για την ΚΑΠ, αλλά συναρτήσει 
γενικά της περιφερειακής πολιτικής και το Ταμείο Συνοχής.  

Επίσης είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια εμβάθυνση της 
ευρωζώνης. Η Γερμανία δεν θέλει χαλαρότητα, δεν θέλει ενδιάμεσες 
προσεγγίσεις. Δηλαδή προωθούμε ένα αυστηρό, προωθείται μια εμβάθυνση 
της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και από οικονομικής άποψης θα 
ήθελα γενικά η κρίση του 2009 φαίνεται να βαίνει στο τέλος.  

Τα κράτη μέλη έχουν μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Το γενικότερο 
μακροοικονομικό πλαίσιο είναι πολύ καλό. Η απασχόληση είναι υψηλότερη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008. Η 
ανεργία είναι πτωτική και μάλιστα πάρα πολύ χαμηλή Γερμανία, Τσεχία, 
Ουγγαρία. Τα επιτόκια, ο δανεισμός είναι στην Ευρώπη ιστορικά χαμηλά και 
έγινε και αναφορά από τον κ. Πρίντζο για προβλήματα στην Ελλάδα. 

Ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Η ενέργεια, το πετρέλαιο, είναι 
φθηνό. Η αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοδική. 
Παράλληλα είναι ανοδική και σε τρίτες …. Παράλληλα, όπως ξέρετε, κάνουμε 
και συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
πολυσυζητημένος Καναδάς, έχουμε τη Νότιο Αφρική, έχουμε επικαιροποίηση 
με την Ουκρανία, Ιαπωνία, Βιετνάμ. Αυτή τη στιγμή γενικά υπάρχει μια μεσαία 
τάξη στη Νοτιοανατολική Ασία η οποία σύμφωνα με τις αναλύσεις μας είναι 
διατεθειμένη να αγοράσει ευρωπαϊκά προϊόντα. 

Δηλαδή έχουμε γενικότερα συνοψίζω, έχουμε ένα πολύ θετικό 
πολιτικό μακροοικονομικό πλαίσιο μέχρι τα επόμενα χρόνια εάν δεν 
ανατραπεί το status quo. 
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Όσον αφορά αμιγώς το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, θα ήθελα να 
πω ότι η δυναμική είναι γενικά θετική. Αναμένεται μέχρι το 2030 ότι θα έχουμε 
αύξηση των βιοκαυσίμων, δηλαδή βιοντίζελ και αιθανόλη και θα μειωθούν οι 
υδρογονάνθρακες αρκετά σημαντικά. 

Η ζάχαρη ήταν ελλειμματική. Είχαμε προβλήματα και στην 
Ελλάδα, αλλά αναμένεται αύξηση της ζήτησης μέχρι το 2030 της τάξεως του 
12%. Τα σιτηρά κι αυτά έχουν δυναμισμό. Αναμένεται αύξηση των εξαγωγών 
κυρίως στα σιτηρά, αλλά κυρίως των ζωοτροφών ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αγελαδοτροφεία γιατί περνάμε σε ένα νέο μοντέλο εντατικής αγελαδοτροφίας.  

Οι ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι κλπ μπαίνουν και αυτοί 
δυναμικά στην αγορά, ετοιμάζουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα 
συγκεκριμένο σχέδιο γιατί αλλάζει το μοντέλο διατροφής. Στα γαλακτοκομικά 
υπάρχει επίσης αυξητική ζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερική 
αγορά και στην παγκόσμια αγορά.  

Αναμένονται κάποια σκαμπανεβάσματα στις τιμές, αλλά γενικά 
όσον αφορά γάλα, τυρί, βούτυρο, είναι θετικά και αναμένεται αύξηση στην 
εσωτερική αγορά της τάξεως του 30%. 

Το κρέας επίσης υπάρχει υψηλότερη παγκόσμια ζήτηση. Όπως 
ξέρετε ο μέσος πολίτης όταν αυξηθεί το εισόδημά του θέλει να καταναλώσει 
περισσότερο κρέας, πρωτεϊνη και περισσότερο η ζάχαρη. Οπότε αυτό γίνεται 
λίγο ως πολύ στην Ασία.  

Αναμένεται αύξηση της τάξεως του 14% μέχρι το 2030. Αυτό 
είναι κυρίως βοειδή, η άνοδος εάν είναι μικρότερη στο πρόβειο και στο 
χοιρινό, αλλά θα είναι σημαντική στα πουλερικά που αναμένεται αύξηση της 
εξαγωγής στις κοινοτικές 18% λόγω νέων προϊόντων, νέου τρόπου 
τεμαχισμού τα οποία ετοιμάζονται. Το ελαιόλαδο αναμένεται επίσης αύξηση 
της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά. 

Στην Ελλάδα παρενθετικά λέω αναμένεται μείωση και μπαίνουν 
πολύ δυναμικά οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Στο κρασί σταθεροποίηση. Η 
εσωτερική αγορά αναμένεται να έχει πτώση της κατανάλωσης αν θα υπάρξει 
μεγάλη ζήτηση. 
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Παράλληλα τι θέλω να πω με αυτό; Ότι τα επόμενα χρόνια και 
είμαστε ακόμα στο 2018, το ΠΑΑ έχει λίγο πολύ απορρόφηση της τάξεως του 
26%, 27%, δηλαδή υπολείπονται ακόμα 3,4 δισεκατομμύρια κοινοτικής 
ενίσχυσης για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020-2023.  

Παράλληλα το πλαίσιο πολιτικό, μακροοικονομικό, των αγορών 
εντός της εσωτερικής αγοράς και εξωτερικά, είναι πολύ θετικό. Δηλαδή τί 
σημαίνει: Ότι υπάρχουν  πάρα πολλές δυνατότητες για τους ενεχόμενους είτε 
στο φυτικό είτε στο ζωικό κεφάλαιο παραγωγούς.  

Για τις άμεσες ενισχύσεις θέλω να σταθώ, επειδή υπάρχει και 
πρόβλημα χρόνου, αλλά σίγουρα η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, ότι αυτή τη 
στιγμή  λαμβάνει το υψηλότερο μετά τη Μάλτα ποσοστό ενίσχυσης εκτατικό, 
ενώ παράλληλα πραγματικά το μέσο γεωργικό εισόδημα είναι το χαμηλότερο 
και έχει ενδιαφέρον να πούμε επίσης ότι ο μέσος όρος ανά εκμετάλλευση στην 
Ελλάδα είναι περίπου 3.000 ευρώ.  

Ενδεικτικά σας λέω ότι ο μέσος όρος στήριξης στην Τσεχία, είναι 
29.000 ευρώ, στη Σλοβακία 25.000, στο Ηνωμένο Βασίλειο 21.000, στη 
Γαλλία, Λουξεμβούργο, 20.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα θέμα που φυσικά είναι 
θέμα διαπραγμάτευσης, Εθνικών Αρχών, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου.  

Θα ήθελα να σταματήσω με κάποια πράγματα που είναι 
σημαντικά: Είναι σίγουρο και αυτά που ειπώθηκαν από τον προηγούμενο 
ομιλητή και το πρωί  στους χαιρετισμούς,  ότι απαιτείται μια νέα αντίληψη. 
Απαιτούνται οι προσωπικές απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι 
μόνο αμιγώς γεωργικός τομέας. Βλέπουμε την αγροτική περιοχή σαν αγροτική 
οικονομία.  

Δεν πρέπει να σταματάμε μόνο στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει 
να δούμε, λαμβάνοντας υπ' όψιν επίσης τις τεχνολογικές εξελίξεις, μιλάμε 
αυτή τη στιγμή είμαστε φουλ στην ψηφιακή επανάσταση, μιλάμε όλοι για 
γεωργία της ακρίβειας, ετοιμάζονται αγροτικά ρομπότ, υπάρχει κλίμακα. 
Αλλάζουν ταχύτατα οι καιροί.  

Αυτό φέρνει τεράστιες αλλαγές όσον αφορά νέα προϊόντα,  
μεθόδους παραγωγής, ακόμη και τις εργασιακές σχέσεις. Επαγγέλματα 
παραδοσιακά, παραδοσιακά προϊόντα θα χαθούν, ενώ δημιουργούνται άλλα. 
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Δυστυχώς, κάποιοι δε θα προλάβουν, η τεχνολογία δημιουργεί γιατί είναι 
σημαντικό το αγροτικό εισόδημα και η ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο. 

Πάρτε την Amazon, πάρτε τις εταιρείες διανομής. Χάνονται 
επαγγέλματα τα οποία είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, υψηλών 
επιτηδειοτήτων και δημιουργούνται εργαζόμενοι οι οποίοι είναι  αν θέλετε 
ημίσεως απασχολήσεως ή χαμηλού μορφωτικού επιπέδου οπότε 
χαμηλότερου μισθού.  

Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε την αγροτική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο που ανέφερα προηγουμένως, μακροοικονομικού, πολιτικού και του 
παγκόσμιου, παράλληλα με το τεχνολογικό, με τεχνολογία και  την καινοτομία 
που υπάρχει, προκειμένου να δούμε πώς θ’ αναπτυχθεί γενικότερα η 
αγροτική οικονομία. Επανέρχομαι στο αρχικό θέμα, ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από τις τάσεις που φαίνεται να διαμορφώνονται, ότι η διαχείριση θα 
γίνει συναρτήσει της επίτευξης του αποτελέσματος.  

Δηλαδή δε θα είναι πια ότι συμμορφωθήκαμε μ’ αυτό που  
εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα ή το οποίο είναι σύννομο, αλλά συναρτήσει 
αποτελέσματος. Οπότε είναι πάρα πολύ  σημαντικό στο πλαίσιο αυτό.  

Και φυσικά πρέπει να πω τελειώνοντας, ότι η αγροτική πολιτική 
δεν είναι απλώς γεωργία και αγροτική οικονομία, είναι περιφερειακή πολιτική, 
είναι κρατικές ενισχύσεις, είναι δημόσιες συμβάσεις, είναι έρευνα, είναι 
καινοτομία, είναι εξωτερικό εμπόδιο, διμερείς σχέσεις, είναι 
επιχειρηματικότητα, είναι περιβάλλον, είναι προστασία καταναλωτών. 

Αυτά, πάρα πολύ σύντομα και θα χαρώ αν θέλετε κάτι άλλο στο 
πλαίσιο της συζήτησης να επανέλθω.  

    

 

 


