Έναρξη Προγράμματος
LEADER 2007-2013
Σο Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Σροφίμων, προκήρυξε Διαγωνισμό για την
επιλογή Σοπικών Προγραμμάτων των Ομάδων
Σοπικής Δράσης, στα πλαίσια του Άξονα LEADER
του Προγράμματος ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 20072013, με καταληκτική ημερομηνία 25/8/2008.
Η υλοποίηση των Σοπικών Προγραμμάτων και οι
σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς τις αρχές, φορείς και επιχειρήσεις,
υπολογίζεται να ξεκινήσουν το 2009.

[π ΠΟΠ Ελαιόλαδο Κρήτης
Η Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε, Μάριαν Υίσερ
Μπόελ, δήλωσε ότι δεν έχει υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση από την Ελλάδα για
την αναγνώριση του Ελαιολάδου Κρήτης ως
Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). ε
συνέντευξη Σύπου των εκπροσώπων του
υνδέσμου Ελαιοπαραγωγικών Δήμων Κρήτης
(ΕΔΗΚ) και του υνδέσμου Προστασίας και
Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου (ΠΑΚΕ),
εκφράστηκε η έντονη διαμαρτυρία των μελών
του για την κωλυσιεργία του Τπουργείου στην
κατοχύρωση του κρητικού ελαιολάδου, με την
ονομασία «Κρήτη», στο Κοινοτικό Μητρώο
Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ)
και Προστατευομένων Γεωγραφικών Ενδείξεων
(ΠΓΕ).

Απλούστευση Γραφειοκρατικών
Διαδικασιών υνταξιοδότησης Αγροτών
Ο Τφυπουργός Εσωτερικών υπέγραψε σχετική
απόφαση
για
την
απλούστευση
των
γραφειοκρατικών διαδικασιών συνταξιοδότησης
αγροτών από τον ΟΓΑ. Με την εν λόγω υπουργική
απόφαση επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Καταργείται το φωτοαντίγραφο δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένο από τον
ασφαλιστικό οργανισμό ή από άλλη δημόσια
υπηρεσία.
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Καταργείται η βεβαίωση του ανταποκριτή του
ΟΓΑ για την απασχόληση του αιτούντος
προσώπου.
Καταργείται η βεβαίωση του κατά τόπους
ανταποκριτή του ΟΓΑ σχετικά με τις συνθήκες
του ατυχήματος.
Ενσωματώνεται στο έντυπο της αίτησης για
την απονομή σύνταξης, η υπεύθυνη δήλωση με
την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν
υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Σεύχος 1ο - Ιούλιος 2008

Λογότυπο Προϊόντων Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε αλλαγές
στον τρόπο σήμανσης των ποιοτικών αγροτικών
Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των
Προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ). Σα
ΠΟΠ αγροτικά προϊόντα θα φέρουν κόκκινο
λογότυπο, ενώ τα ΠΓΕ θα συνεχίζουν να φέρουν
μπλε λογότυπο (μέχρι σήμερα είχαν το ίδιο, μπλε,
χρώμα). Ωστόσο, για τα προϊόντα που ήδη
κυκλοφορούν στην αγορά θα υπάρξει
μεταβατική περίοδος και θα μπορούν να φέρουν
τα παλιά λογότυπα μέχρι το Μάιο του 2010.

Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για
την κτηνοτροφία
Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Σροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα τις βασικές
διατάξεις του νομοσχεδίου για την κτηνοτροφία.
ύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου,
προστίθενται επιπλέον κίνδυνοι και ζημιογόνα
αίτια σε αυτά που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ,
ενώ ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛΟΓ)
μετονομάζεται σε Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος
και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). Παράλληλα, καθορίζεται
η διαδικασία έκδοσης των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανακοινώνονται ενδεικτικές τιμές πώλησης
κτηνιατρικών
φαρμακευτικών
προϊόντων,
στελεχώνονται
τα
εργαστήρια
ελέγχου
κυκλοφορίας ζωοτροφών και καθορίζεται η
κυκλοφορία και ο έλεγχος πρόσθετων υλών των
ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ
ΑΓΡΟ-ΝΕΑ
ελ. 2

ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΟΤ
ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
ΜΗΝΑ
«Σο σύγχρονο «τοπίο»
Πρώιμα Κηπευτικά &
της αγροτικής
Εντατικές
δραστηριότητας
Καλλιέργειες
ελ. 4
ελ. 3

«Οι τρατηγικές
Αναδιοργάνωσης των
Αγροτικών
υνεταιρισμών στην
Κρήτη»
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
ελ. 8

ελ. 6
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Αγαπητοί Υίλοι,
Σα ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ είναι ένα νέο
ενημερωτικό έντυπο που εκδίδεται κάθε
μήνα από τη Παγκρήτια υνεταιριστική
Σράπεζα και διανέμεται δωρεάν μέσα
από το δίκτυο των καταστημάτων της.
Βασικός σκοπός της έκδοσης είναι η
πληροφόρηση των αγροτών και των
φορέων τους για καίρια ζητήματα του
αγροτικού χώρου.
Κάθε μήνα, θα έχετε την ευκαιρία να
ενημερώνεστε για πηγές χρηματοδότησης
σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα,
για δράσεις, κανονισμούς και καθεστώτα
ενίσχυσης του αγροτικού τομέα, καθώς
και για ευρύτερες εξελίξεις της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
το πρώτο μας τεύχος αναλύεται το
σύγχρονο
τοπίο
της
αγροτικής
δραστηριότητας και οι αλλαγές που
επιφέρει η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ,
καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης
μέσα από νέους στόχους και συνεργασίες.
Παρουσιάζονται επίσης τα κύρια σημεία
της
μελέτης
του
Μεσογειακού
Αγρονομικού Ινστιτούτου Φανίων (ΜΑΙΦ)
για την αναδιοργάνωση των αγροτικών
συνεταιρισμών στην Κρήτη, όπως
αναλύθηκαν στο πλαίσιο ενημερωτικής
ημερίδας της Παγκρήτιας Σράπεζας.
Κάθε μήνα σε μόνιμη στήλη επιλέγουμε
και σας παρουσιάζουμε «ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΟΤ
ΜΗΝΑ». το παρόν τεύχος αναλύουμε τα
βήματα για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των πρώιμων κηπευτικών και
των εντατικών καλλιεργειών.
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ύντομες αλλά σημαντικές ειδήσεις θα
παρουσιάζονται ακόμη στη μόνιμη στήλη
ΑΓΡΟ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ.
Υιλοδοξούμε η επικοινωνία μας από τις
στήλες των ΑΓΡΟΝΕΩΝ να αποτελέσει ένα
χρήσιμο εργαλείο, το οποίο σε συνδυασμό
με την ηλεκτρονική πληροφόρηση που
προσφέρουμε δωρεάν μέσα από την
ιστοσελίδα της Σράπεζάς μας, συνθέτει το
πλαίσιο
των
ολοκληρωμένων
ενημερωτικών
&
υποστηρικτικών
υπηρεσιών που η Παγκρήτια Σράπεζα
παρέχει
στις
Ενώσεις
Αγροτικών
υνεταιρισμών,
στους
Αγροτικούς
υνεταιρισμούς, στις Ομάδες Παραγωγών
και γενικότερα στους φορείς του
αγροτικού χώρου της Κρήτης.

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα της
Σράπεζάς μας και ενημερωθείτε
έγκαιρα για όλες τις εξελίξεις του
Αγροτικού χώρου

www.pancretabank.gr

Αγρότες-Παραγωγοί- Αγροτικοί
υνεταιρισμοί

Σρέχοντα
Προγράμματα

Τπό διαβούλευση
Προγράμματα

Γενική
Πληροφόρηση

Ο Πρόεδρος της COGECA, κ. Gert Van Dijk, αναφερόμενος στους
νέους ρόλους και στις νέες δομές των υνεταιριστικών Αγροτικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τόνισε τη σημασία που
πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των τροφίμων και στην ανάγκη
αναδιαμόρφωσης της αγοράς σε συνασπισμούς και σχήματα για
την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων στις επιμέρους
αγορές. Επεσήμανε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της συνεργασίας
των υνεταιριστικών φορέων σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο
προτείνοντας σαν πρώτο βήμα, την έναρξη συνεργασίας της
Ελλάδας με την COGECA.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ
κ. Ν. Μυρτάκης

Ο Πρόεδρος της COGECA,
κ. Gert Van Dijk

την εισήγησή του ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας, κ. Νίκος
Μυρτάκης, αναφέρθηκε στο ρόλο της Σράπεζας στην υλοποίηση
στρατηγικών ανάπτυξης στον Αγροτικό τομέα.
Ιδιαίτερα τόνισε ότι μετά την επιτυχημένη παρέμβαση της
Παγκρήτιας στους ΟΣΑ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης,
η Σράπεζα εισέρχεται πλέον δυναμικά και στον Αγροτικό τομέα, με
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης αποτελούμενο από 5
κύριους άξονες:

Σην ενημέρωση και υποστήριξη για τις πηγές
χρηματοδότησης, τους κανονισμούς, τις
δράσεις και τα καθεστώτα ενίσχυσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους νέους
αγρότες, τους υνεταιρισμούς και τις ομάδες
παραγωγών.
Σις συνεργασίες με συνεταιριστικούς φορείς
όπου στο πλαίσιο αυτό λειτούργησαν πιλοτικά
και με ιδιαίτερη επιτυχία κοινά καταστήματα
μέσα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς στους
Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου,
με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των
κατοίκων και την ουσιαστική συμβολή στην
τοπική ανάπτυξη.
Σην ανάπτυξη της υνεταιριστικής Πίστης, με
την παροχή προεγκεκριμένου δανείου προς

τους υνεταιρισμούς και την από κοινού
διαχείριση των δανειακών αναγκών του
Αγρότη.
Ση δημιουργία επενδυτικών προϊόντων
ειδικά για τον Αγροτικό τομέα, σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων.
Σην ανάπτυξη της Διασυνεταιριστικής
συνεργασίας, όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση
του
φορέα
ΤΝΔΙΑ
(υνδέσμου
Διασυνεταιριστικής συνεργασίας), με τη
συμμετοχή υνεταιριστικών Ερευνητικών Επιστημονικών φορέων.
Σην ημερίδα χαιρέτησαν η Νομάρχης
Ηρακλείου κα Ευαγγελία χοιναράκη και ο
Πρόεδρος της ΠΑΕΓΕ κ. Σζανέτος
Καραμίχας.
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Οι στρατηγικές για την αναδιοργάνωση των Αγροτικών υνεταιρισμών της Κρήτης και η σημασία
τους για τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον Αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκαν στην
ενημερωτική ημερίδα που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία η Παγκρήτια υνεταιριστική Σράπεζα, η
Νομαρχία Ηρακλείου και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Φανίων (ΜΑΙΦ), παρουσία
εκπροσώπων Αγροτικών και υνεταιριστικών οργανώσεων & φορέων της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, στις
5 Ιουνίου 2008.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα κύρια σημεία της
μελέτης που εκπονήθηκε από το ΜΑΙΦ όσον αφορά
στην αναδιοργάνωση των Ενώσεων των Αγροτικών
υνεταιρισμών της Κρήτης και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των συνεταιριστικών οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται στον Αγροτικό τομέα.
Σα κύρια σημεία της μελέτης που παρουσιάστηκε από
τον κ. Γιώργο Μπαουράκη (υντονιστή πουδών ΜΑΙΦ),
τιγμιότυπο από την Ημερίδα
τον κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη (Καθηγητή Διευθυντή
Εργαστηρίου Φρηματοοικονομικής Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης), και τον κ. Πρόδρομο
Καλαϊτζή (ύμβουλο Πολιτικής σε υνεταιριστικά Θέματα COPA-COGECA), περιλαμβάνουν:

ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
Ση διερεύνηση των συνθηκών που καθορίζουν
το σύγχρονο πλαίσιο αγοράς τροφίμων και στο
οποίο οφείλουν να προσαρμοστούν οι
παραγωγοί.
Ση δομή, συγκρότηση και λειτουργία της
εσωτερικής διάρθρωσης των συνεταιριστικών
οργανώσεων, καθώς και τα εναλλακτικά
διοικητικά σχήματα για μια επιτυχημένη
επιχειρηματική δράση.
Σην ανάλυση των χρηματοοικονομικών
δεικτών των ΕΑ της Κρήτης και πως αυτοί
μεταβάλλονται σε περίπτωση συγχώνευσης των
Ενώσεων υπό ένα νέο φορέα σε κάθε Νομό.
Σην πρόταση της δημιουργίας, σε πρώτη
φάση, μιας νέας θυγατρικής υνεταιριστικής
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Επιχείρησης Α.Ε., που θα αποτελέσει τον κοινό
επιχειρηματικό φορέα των Ενώσεων της Κρήτης
στους τομείς Marketing και πωλήσεων των
αγροτικών προϊόντων στην Διεθνή Αγορά.
ύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η
νέα υνεταιριστική επιχείρηση θα αποτελέσει το
μέσο που θα δοκιμαστεί και θα κριθεί η
συνεργασία των Ενώσεων της Κρήτης με κοινά
προϊόντα – δίκτυα και υπηρεσίες, ενώ, βασική
επιδίωξη και εφόσον το εγχείρημα αποδειχθεί
επιτυχημένο, είναι η σε δεύτερη φάση επίτευξη
συνεργασιών και σταδιακών συγχωνεύσεων των
Ενώσεων των Αγροτικών υνεταιρισμών, με
στόχο την κοινή αξιοποίηση των παραγωγικών
μονάδων της Κρήτης.

Μετά από πολλές δεκαετίες ακμής του κλάδου των πρώιμων κηπευτικών και θερμοκηπιακών
καλλιεργειών, ο πρώτος και αναμφισβήτητα μεγάλης σημασίας στόχος είναι η εξασφάλιση αγορών
για τα παραγόμενα κηπευτικά όπου θα απολαμβάνουν ικανοποιητικών τιμών. Ορισμένα από τα
σοβαρά προβλήματα του κλάδου μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση των παρακάτω
βημάτων :

Βήμα 1ο

Πιστοποίηση Προϊόντων

Η
εφαρμογή
διαδικασιών πιστοποίησης
αγροτικών προϊόντων (π.χ. GlobalGap, κλπ)
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους
παραγωγούς,
όπως
υψηλότερες
τιμές,
διαφημιστικό
πλεονέκτημα,
αυξημένη
ανταγωνιστικότητα, ευρύτερη αποδοχή από το
Βήμα 2ο

Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση
αγροτικών προϊόντων μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα
μας
www.pancretabank.gr,
στην
Τπηρεσία Πληροφόρησης Υορέων, (ενότητα ΑγρότεςΠαραγωγοί– Αγροτικοί υνεταιρισμοί).

υμβολαιακή Γεωργία

Η συμβολαιακή γεωργία με πιστοποιούμενο
σύστημα παραγωγής είναι απαίτηση της
αγοράς, επειδή διασφαλίζει την παραγωγή και
εμπορία ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων,
αλλά και κατοχυρώνει τα δικαιώματα του
παραγωγού και του διαχειριστή της αγροτικής
παραγωγής. Η επιτυχής εφαρμογή της
Βήμα 3ο

αγοραστικό κοινό, υψηλή προστιθέμενη αξία,
κλπ.

συμβολαιακής γεωργίας με πιστοποιούμενο
σύστημα παραγωγής, προϋποθέτει αξιοπιστία
των
συμβαλλομένων,
ενημερωμένους
καταναλωτές, καταρτισμένους παραγωγούς και
κυρίως διαπιστευμένους - μετά από αξιολόγηση
- συμβούλους, επιβλέποντες, ελεγκτές και
επιθεωρητές των συστημάτων παραγωγής.

Εκπαίδευση

Σο τρίτο βήμα είναι η διαρκής εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα πιστοποίησης, αλλά και
βελτίωσης των τεχνικών καλλιέργειας.
Βήμα 4ο

Τποδομές & Νέες Σεχνικές Καλλιέργειας

Σο τέταρτο βήμα είναι η τεχνική υποστήριξη για
τη βελτίωση των υποδομών και την εισαγωγή
νέων μεθόδων καλλιέργειας εκτός εδάφους
(π.χ. υδροπονικές καλλιέργειες) με στόχο να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποβάθμισης
Βήμα 5ο

των εδαφών, της διαχείρισης του νερού και της
απολύμανσης των εδαφών. Αυτό απαιτεί
υποδομή σε τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά
κυρίως γνώση των νέων τεχνικών καλλιέργειας.

Τψηλή Σεχνολογία

Σο πέμπτο βήμα είναι η εισαγωγή υψηλής απλουστεύσει τη διαδικασία παραγωγής και θα
τεχνολογίας (high technology agriculture) με βοηθήσει στην εξοικονόμηση όλων των εισροών
ανάλογη πολιτική κρατικής υποστήριξης μέσω που απαιτούνται για μια καλλιέργεια. Οι
των σχεδίων βελτίωσης και των λοιπών επιπτώσεις θα είναι άμεσες τόσο στην
ενισχύσεων. Η υψηλή τεχνολογία θα βοηθήσει οικονομικότητα των εφαρμογών, όσο και στην
πολλαπλά
τον
παραγωγό
αφού
θα ποιοτική βελτίωση των κηπευτικών.
Βήμα 6ο Καθετοποιημένες Επιχειρήσεις - υμπράξεις
Σέλος, ένα έκτο βήμα είναι η δημιουργία καθετοποιημένων επιχειρήσεων, οι ευρείες συμπράξεις και
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Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (μετά το 2003), με σειρά μέτρων όπως η πολλαπλή
συμμόρφωση, το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών, η ενιαία ενίσχυση, το
ποιοτικό παρακράτημα, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης κ.α., προωθεί στον αγροτικό
τομέα τις αρχές, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιότητας.
Έτσι αναγορεύει σε αδιαπραγμάτευτες αρχές το σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον,
την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.
Μείωση των άμεσων ενισχύσεων – Αύξηση
του κόστους
Ένα από τα βασικά στοιχεία της νέας ΚΑΠ
αφορά στη μείωση των άμεσων ενισχύσεων
κατά 5% περίπου ετησίως μέχρι το 2013, την
ίδια στιγμή που το διεθνές περιβάλλον στο οποίο
καλείται να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει ο
αγρότης, γίνεται ολοένα πιο πολύπλοκο και
ανταγωνιστικό
για
πολλούς
λόγους
(συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις
στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωμεσογειακή Ζώνη
Ελευθέρων υναλλαγών -χωρίς δασμούς-,
ύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ε.Ε.
για αναπτυσσόμενες Σρίτες χώρες, Εμπορικές
υμφωνίες, υμφωνίες ύνδεσης με εν γένει
Σρίτες χώρες κ.α.).
Όπως καλά γνωρίζει καθένας που μοχθεί
καθημερινά στην ύπαιθρο, οι αμοιβές εργασίας
επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος της
αγροτικής
παραγωγής,
ενώ
οι
γεωργοκτηνοτροφικές εισροές έχουν αυξηθεί
δραματικά.
Σην ίδια στιγμή κύριοι αλλά και δευτερεύοντες
ανταγωνιστές μας (Ευρωπαίοι και μη),
αντιμετωπίζουν ή διαχειρίζονται τα εν λόγω
κόστη από καλύτερη θέση ή με μεγαλύτερη
επάρκεια και ευελιξία.
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Νέες προτεραιότητες
Για τον Αγρότη, από τη μια, τα σημαντικότερα
πλέον ζητούμενα είναι :
η διαχείριση του υψηλού κόστους,
η πιστοποίηση της ποιότητας,
η διαφοροποίηση,
η καινοτομία,
η συλλογικότητα και
η ενίσχυση της διαπραγματευτικής του
ισχύος.
Από την άλλη, ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες διαμόρφωσης του εισοδήματός
του είναι οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Ο
τιμές αυτές, πέραν των συνθηκών προσφοράς
και ζήτησης, επηρεάζονται από τη σχετική
διαπραγματευτική του δύναμη και από το
επίπεδο της επεξεργασίας των προϊόντων μετά
τη συγκομιδή.
Δυστυχώς τελικά και τα δύο αυτά στοιχεία,
μέσα από τους διαστρεβλωτικούς και
πανίσχυρους μηχανισμούς της αγοράς,
οδηγούν σε απώλεια σημαντικού εισοδήματος
για τους παραγωγούς και τη «μεταφορά» του
σε άλλες ομάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας
όπως ενδιάμεσοι, μεταφορείς, έμποροι
χονδρικής, λιανεμπόριο κ.α.

υγκέντρωση της προσφοράς
Η ισχυροποίηση της θέσης των παραγωγών μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από :
τη συλλογικότητα,
τη σύμπραξη,
τη δικτύωση,
την ένωση τους σε ισχυρές ομάδες παραγωγών και
συνεταιρισμούς.
Με άλλα λόγια η συγκέντρωση της προσφοράς είναι η
«απάντηση» στη συγκέντρωση της ζήτησης που κατά
κανόνα τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται από τους
διεθνοποιημένους κολοσσούς του λιανεμπορίου.

Δικτυώσεις
υνεργασία

–

υμπράξεις

–

Διακλαδική

Έτσι, είτε στο επίπεδο των συνεταιρισμών και των
ομάδων παραγωγών, είτε στο επίπεδο των λοιπών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγικών μονάδων
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, κρίνονται
απαραίτητες δικτυώσεις και ισχυρές συμπράξεις για την
εξυγίανση μονάδων και την απόκτηση κρίσιμης κλίμακας
μεγέθους (δημιουργία δηλαδή μεγάλων, με διεθνείς
όρους, μονάδων και μεγέθυνση της συγκέντρωσης του
όγκου της προσφοράς) και διατομεακή – διακλαδική
συνεργασία με προώθηση και ενίσχυση κάθε μορφής
συλλογικής δράσης.

ε αυτό λοιπόν το σύγχρονο «τοπίο»
ένα είναι το κατεξοχήν ζητούμενο:
Η διαμόρφωση συνθηκών ταχείας ανάπτυξης μιας
ποιοτικά προσανατολισμένης, υψηλής προστιθέμενης
αξίας, ισχυρής φήμης και αναγνωρισιμότητας
γεωργοκτηνοτροφίας, που θα παράγει ικανοποιητικά
εισοδήματα και θα έχει υψηλές αντοχές στις πιέσεις
του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, ενώ θα
συνεισφέρει ικανοποιητικά στην ενίσχυση της
τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανταγωνιστικότητας.

«ΕΛΕΓΦΟ ΤΓΕΙΑ» της ΚΑΠ
το πλαίσιο του "ελέγχου υγείας"
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις
20 Μαΐου 2008 τον περαιτέρω
εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και
κωδικοποίηση της. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επίσης προτείνει να
ξεκινήσει από τον ερχόμενο
επτέμβριο μία συζήτηση από
μηδενική βάση για το μέλλον της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από
το 2013 και μετά.
«ΠΡΑΙΝΗ

ΒΙΒΛΟ»
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

Σον Μάιο του 2009, αφού
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον «έλεγχο υγείας» της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρόκειται
να
δώσει
στην
δημοσιότητα τις προτάσεις της για
τη λεγόμενη «Πράσινη βίβλο» που
θα
αφορά
την
παραγωγή
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων,
όπως επισήμανε η αρμόδια
Επίτροπος για την γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη, κ. Μάριαν
Υίσερ Μπόελ, σε ομιλία της στο
Λέτσε της Ιταλίας για το μέλλον
της ευρωπαϊκής γεωργίας.
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