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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

#Η εργασία αοτή εκπονήθηκε από χοός συνεργάτες τοο τμήματος Πρωτογε-

νοος Παραγωγής στα πλαίσια του* Προγράμματος Οικονομικής καί Κοινωνικές 'Ανα

πτύξεως 1978-82. 

'Αντικειμενικός σκοπός τ?ίς προσπάθειας αυτής Ηταν: 

α) νά διερευνήσει τ ίς επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα άπό τήν ένταξη 

τής χώρας στην Ε.O.K., και 

β) νά στηρίξει τήν αγροτική πολιτική ποο προτείνεται νά ακολουθηθεί 

στην περίοδο τοο Προγράμματος αλλά καί τ ί ς μακροχρονιότερες επιδιώξεις στον 

αγροτικό τομέα. 

Ή εργασία αυτή αποτελεί μιά πρώτη προσπάθεια»ποό επιχειρήθηκε μέσα 

σέ πολό περιορισμένα χρονικά δρια λόγω των πιεστικών προθεσμιών παραδόσεως 

τοο Προγράμματος 1978-82, καί ποό αντιμετώπισε κυρίως τό πρόβλημα τής ελλεί

ψεως βασικών μελετον (διαρθρώσεως κόστους, ανταγωνιστικότητας γεωργικών προϊ

όντων κλπ.) στο γεωργικό τομέα. 

• 

Ή μελέτη στηρίχθηκε στίς επιμέρους είσηγήσεις τών συνεργατών τοο 

τμήματος καί είδικότερα τά κεφάλαια 1,2,3,4 καί 7 επεξεργάσθηκε ή υπεύθυνη 

τοο τμήματος Κα 5. Εοστράτογλου-Τοδοολου, τό κείράλαιο 5 ό κ. Κ. Διαμαντής, 

τό κεφάλαιο 6 ό κ. Û. Γιαννακόπουλος,σέ συνεργασία μέ τήν Κα Εύστράτογλου,καί 

τό κε<ράλαιο 8 ή Κα κ. Παχάκη. 

Χωρίς νά είναι απαραιτήτως δεσμευτικές,εργασίες δπως ή πιό πάνω απο

τέλεσαν βασικά βοηθήματα κατά τήν επεξεργασία τοο Προγράμματος. Άπηχοον τ ι ς 

απόψεις καί τά συμπεράσματα τον υπευθύνων ερευνητών καί δέν άποτελοον, κατ* 

ανάγκην,επίσημες θέσεις τοο ΚΕΠΕ. 

• 



Έπυπτώσευς στον Άγροτυκύ Τομέα άπό τη*ν "Ενταξη τη*ς 

Χώρας στη*ν ΕΟΚ 

1. Ευσαγω^ 

Σκοπάς τ?ίς εργασίας αυτής είναυ η ανάλυση των έπυπτώσεων στον άγρο-

τυχό* τομέα άπό* τη*ν ένταξη της χώρας στη*ν ΕΟΚ. Με τη*ν ένταξη τ1ΐς χώρας, 

ò τομέας θα* πρέπευ νά λει,τουργησευ σ'ενα νέα θεσμυκό* καί δργανωτυχά πλαί-

συο πού άσφαλδς θά επυδράσευ στη διάρθρωση* του· 

οί έπυπτώσευς πού* αναλύονται, στη συνέχευα, στηρίζονται σέ μυά στατυ-

κη* ανάλυση του* προβλήματος xfis προσαρμογές τοΟ άγροτυχοΟ τομέα στο* χου-

νοτυχό* πλαίσυο. Είναυ γνωστό* δτυ η δυναμυκη* τ^ς εντάξεως μπορεί νά Ixet 

επυπτώσευς πο\5 είναυ δύσκολο νά έκτυμηθοΟν στή*ν αρχή*, δεδομένου δτυ πλείστου 

παράγοντες έπυδροϋν καί επηρεάζουν τά άγροτυκά μεγέθη το* συνδυασμένο απο

τέλεσμα των οποίων, σέ μυά δυάρχευα έτων δέν είναυ δυνατόν νά προβλεφθεί. 

Στη*ν εργασία αύτη* αναλύονται, (α) ού σκοποί καί τά μέσα τΐΊς KAU, (Β) 

ή άγροτυκη* πολυτυχη* τη*ς χώρας καί ου θεσμLxές προσαρμογές που* πρέπευ νά 

γίνουν, (γ) δυαπυστώσευς ως πρόε τά βασυκά χαρακτηρυττυκά τη̂ ς έλληνυκϊίς 

γεωργίας σέ σύγκρυση με την κουνοτυκη*, (δ) επυπτώσευς στο* πρό*τυπο της 

παραγωγίίς, στίς ροές εμπορίου των άγροτυκων προυόντων, στον καταναλωτή, 

στίς δυαρθρο'σευς του* τομέα ηαύ στο ε̂ σόδηρ/χ του" παράγωγου", (ε ) η χρηματο

δότηση τ?|ς έλληνυκη*ς γεωργίας από το* Γεωργυκό* Ταμείο Έγγυη*σεων καί 

Προσανατολισμού" καί (στ) τό πρόβλημα της πράσυνης υσοτυμίας σέ σχέση με* 

τίς τυμές παράγωγου, ττ*ν επιβάρυνση των καταναλωτών καί το* έξαγωγυκό πλεο-

νέκτημα τη*ς χώρας. 

Ή ΚΑΠ αποτελεί πολυσύνθετο σύστημα προστασίας του* εύσοδη*ματος του* 

γεωργυχου" πληθυσμού* καί δυαθέτευ μηχανυσμούς οί οποίου συντελούν βραχυχρό*-

νυα μέν στη*ν'εξασφάλυση "υκανοπουητυκοΟ" ε£σοδη*ματος στους παραγωγούς, 

μέ τη* στη*ρυξη τον τ υμών των άγροτυκων προυόντων, μακροχρόνυα δέ στη*ν αύξη

ση τη*ς παραγωγυκοτητας του" τομέα μέ τη*ν όρθολογυκη* χρή*ση των συντελεστών 

τη*ς παραγωγές. 
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Αναλυτικότερα ou έπί μέρους αντικειμενικοί σκοποί ττίς ΚΑΠ (δπως ανα

φέρονται στο* άρθρο 39 τή"ς Συνθήκης της Ρώμης) είναι: 

- η αύξηση τής παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα μέ τη*ν προώθηση 

της τεχνικές προόδου, μέ τή*ν εξασφάλιση τ?\ς ορθολογικές αναπτύξεως Tris 

παραγωγ?5ς καί μέ τη*ν πιό αποδοτική* χρήση των συντελεστών τη*ς παραγωγές, 

ιδιαίτερα τή*ς εργασίας» 

* η εξασφάλιση £κανοποιητικοΟ βιοτικοί επιπέδου στον αγροτικό* πλη

θυσμό*, ιδιαίτερα μέ τή*ν αύξηση τοΟ εισοδήματος των απασχολουμένων στη* 

γεωργία, 

- ή εξασφάλιση του* σταθερού* εφοδιασμού* τ*ής άγορδς, 

- ^ εξασφάλιση λογικών τιμών για* τον καταναλωτή*· 

Μέ τόν καθορισμό των σκοπών αύτων τ^ς ΚΑΠ, ή Κοινότητα αναγνωρίζει 

δτι η γεωργία αποτελεί τομέα στενά συνδεδεμένο μέ το* σύνολο τ1\ς οικονομίας, 

καί αποβλέπει στη* δημιουργία προϋποθέσεων γιά τη*ν αυτοδύναμη ανάπτυξη* 

του. Συγχρόνως αναγνωρίζει τό πρόβλημα των φυσικών καί διαρθρωτικών 

ανισοτήτων μεταξύ τον διαφόρων αγροτικών περιοχών καί θέτει κοινωνικές 

προτεραιότητες γιά τη*ν εξασφάλιση εισοδήματος των πληθυσμών πού διαβιούν 

σ'αύτές. !'Υποστηρίζει Ινα πρότυπο αναπτύξεως τοΟ γεωργικοί τομέα πού 

νά στηρίζεται στη*ν οικογενειακή* γεωργική* εκμετάλλευση καί στη* συλλογική* 

δράση των παράγωγων γιά τη* διαχείριση καί διακίνηση των προϊόντων τους. 

*Η ΚΑΠ στηρίζεται σέ τρεϊς βασικές αρχές: 

- στη* δημιουργία ενιαίας άγορ5ς γιά τά αγροτικά προϊόντα των κρατών 

μελών, πού επιτρέπει τή*ν ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων καί πού επι

τυγχάνεται μέ τή*ν κατάργηση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών καί τη*ν 

καθιέρωση ενιαίων τιμών, 

- στη* κοινοτική* προτίμηση πού προστατεύει τή*ν ενιαία αγορά άπό 

εισαγωγές άπό τρίτες χώρες, σέ χαμηλές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται μέ τή*ν 

καθιέρωση τιμών κατωφλίου (εισόδου) γιά τά προϊόντα πού εισάγονται άπό τίς 

τρίτες χώρες. "Οταν τά προϊόντα προσφέρονται 'vuf εισαγωγή* σέ τιμές 

χαμηλότερες άπό τή*ν τιμή* εισόδου επιβαρύνονται μέ αντισταθμιστικές εισφο

ρές, 
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- στη*ν ουκονομυκή* αλληλεγγύη πού έκφράζεταυ μέ το* Εύρωπαυχ'ό* Γεωργυ-

' ΤαμευΌ Εγγυήσεων καί Προσανατολισμοί (F.E.O.G.A.), ού πάρου τοϋ" οποίου 

εξασφαλίζουν την άσκηση πολυτυκϊίς στίς αγορές των άγροτυκων προυο*ντων μέ 

τή*ν στή*ρυξη των τυμων, τη* χορη*γηση ενυσχύσεων καί τή*ν έπυδό*τηση των έξαγω-

γ©ν και* στον δυαρθρωτυκό* τομέα μέ ττΐ χρηματοδότηση έργων καί δραστηρυοτή*-

των πού* άποσκοποΟν στη* βελτίωση των δομΟν" παραγωγές, εμπορίας καί μετά-

πουή*σεως των άγροτυκων προυό*ντων 

Ή ΚΑΠ ούσυαστυκά ύλοπουείταυ στους εξη*ς τομείς: στίς αγορές των 

άγροτυκων προϋίντων, στίς σχέσευς με* τίς τρίτες χώρες καί στον δυαρθρω-

τυκό* τομέα. 

2.1, ' Α^οβέ^α^βοτυκ§ν_π£ουόντων 

Ή οργάνωση των άγορων τον άγροτυκων προυο*ντων ρυθμίζεταυ άπο* σευρά 

Κανονισμών (Regulations) πο\5 εξασφαλίζουν τη* λευτουργία τη*ς ένυαίας 

άγορδς. Τά κύρυα μέσα πού χρησυμοπουοϋνταυ γυ'αύτό* είναι, η ελεύθερη 

δυακίνηση των προσόντων δ καθορυσμός ένυαίων τυμδν, η άσκηση παρεμβάσεως 

γυά δρυσμένα προυόντα η προστασία ττίς έγχώρυας παραγωγές από* τίς εί,σαγω-

γε*ς άπο* τρίτες χδρες καί ου έπυδο'τη*σευς εξαγωγών. 

Άντυκευμενυκός σκοπός των μηχανυσμων αύτων είναυ η στη*ρυξη του" εισο

δήματος του παράγωγων τΐΐς Κουνότητας. Στά πλαίσυα αυτά καί βάσευ των 

χανονυσμων. 

- ορίζεται, μυά τυμή* γυά κάθε προυόν, πού η Κουνύτητα έπυθυμε£ να* 

έξασφαλίσευ στο*ν παραγωγό*. Ή "έπι,θυμητή*" αύτη* τυμή* παίρνε t δυάφορες 

ονομασίες ανάλογα μέ το* προυόν πού άφορα" π.χ. "ένδευκτυκή* τυμή*" γυά 

τά συτηρά, γυά το* έλαυόλαδο, "βασι,κη* τυμή*" γυά τά δπωροκηπευτυκά, "τυμη , 

προσανατολυσμοΟ" γυά το* κρέας, τά γαλακτοκομυκά κλπ., 

- ορίζεται, επίσης "τυμή* παρεμβάσεως", κατώτερη άπο* τή*ν "ένδευκτυκή* 

τυμή*" στη*ν οποία ti Κουνότητα παρεμβαίνει, καί αγόραζες πλεονάζουσες ποσό

τητες προυάντων γυά τά οποία Ιχευ καθορυσθευ* καθεστώς παρεμβάσεως δπως 

συτηρά, έλαυόλαδο, κρέας, γαλακτοκομυκά προυοντα κλπ. Γυά δρυσμένα πρου-

όντα δπως δπωροκηπευτυκά, άλυευτυκά υπάρχει, το* σύστημα τΐίς αποσύρσεως των 

ποσοτη*των πού πλεονάζουν άπο* τίς δργανώσευς παραγωγών πού έπυτυγχάνευ τη* 

στή*ρυξη των τυμων» δταν αυτές μευώνονταυ λόγω ύπερπροσφορδς. 



- 4 -

- ορίζεται, "τιμή* εισόδου" γιά τά προϊόντα πού εισάγονται, άπό τίς 

τρίτες χώρες γιά τη*ν προστασία των κοινοτικών προϊόντων άπό τίς διεθνείς 

τομές η άπο* τίς διακυμάνσεις τους. 

Στα* πλαίσια αυτά, τό 87% τη*ς κοινοτικές παράγωγης υπάγεται, στή*ν κοι,νή* 

οργάνωση των αγορών. Τά προϊόντα γιά τά οποία δεν υπάρχει κοινοτικό 

σύστημα προστασίας καί τά οποία είναι βασικές σημασίας γιά τή*ν ελληνική* 

γεωργία είναι τό* βαμβάκι, οί, σταφίδες, το* αιγοπρόβειο κρέας, οί πατάτες. 

2.2. £2^S2lii-2Hü2^e2l5ü-i!^-Ißilf S-2Î§fî£S 

"Η οργάνωση των άγορων δπως αναπτύχθηκε παραπάνω, συμπληρώνεταυ με* τό* 

καθεστώς ανταλλαγών με* τίς τρίτες χώρες γιά τή*ν αποτελεσματική* προστασία 

τη*ς κοινοτικής παραγωγές. Οι μηχανισμοί προστασίας είναι, αναλυτικά (α) 

ο καθορισμός "τιμών εισόδου", (β) τό κοινό τελωνειακό δασμολόγιο, (γ) η 

επιβολή* αντισταθμιστικών εισφορών, (δ) ποσοτικοί καί ποιοτικοί περιορισμοί 

καί (ε) η ρη*τρα ασφαλείας. 

Ένδ οι παραπάνω μηχανισμοί προστατεύουν αποτελεσματικά τή*ν έγχώρυα 

παράγωγη*, ή Κοινότητα στά πλαίσυα τη*ς διεθνοϋς συνεργασίας έχει υνάψει 

εμπορικές συμφωνίες με* μεγάλο αριθμό χωρών γιά εύνοιχή* μεταχείρηση των 

αγροτικών τους προϊόντων στίς κοινοτικές άγορέ*ς. Μερικές από αυτές ètvai 

ου συμφωνίες μέ Μεσογειακές χώρες δπως οί. χώρες του* ΜΑΓΚΡΕΜΠ (Μαρόκο-

Τυνησία- Αλγερία), τοϋ* ΜΑΣΡΑΚ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία), 

Κύπρος, Ίσραή*λ, Τουρκία. Επίσης με τίς χώρες τοϋ ΛΟΜΕ ( Αφρικανικές, 

τ^ς Καραϊβικής κλπ.), τής Λατινικές Αμερικής κλπ. Μέ τίς συμφωνίες 

αυτές (Προτιμησιακές Συμφωνίες) η Κοινότητα παρέχει σ'αύτές τίς χώρες 

εύνο'ίκούς δρους γιά τη*ν εισαγωγή* των προϊόντων τους στίς κοι.νοτιχέ*ς αγο

ρές δπως μειωμένους δασμούς, μειωμένες αντισταθμιστικές εισφορές κλπ.). 

2.3. Δϋα£θ£ωτυκ^πολι,τι,κτ5 

ι 

*Από τά πρώτα χρόνια λειτουργίας τής ΚΑΠ, τή*ν Κοινότητα απασχόλησε τό 

γεγονός δτι η πολιτική* τιμών καί οικονομικών ενισχύσεων ικανοποιούσε τη*ν 

ανάγκη στηρίξεως τοΟ εισοδήματος βραχυχρόνια, πλή*ν δμως δέν μπορούσε νά 

λύσει μόνη της, τό πρόβλημα εξασφαλίσεως εισοδήματος στον πληθυσμό τ©ν 

προβληματικών περιοχών ούτε καί νά συμβάλει μακροχρόνια στη* βελτίωση των 

διαθρώσεων στον αγροτικό τομέα. 
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Αντιθέτως υποστηρίχθηκε δτι η πολιτική* αύτη* των τιμών συμβάλλει στη* 

ιροτέρευση τ^ς κατανομές του* εισοδήματος στο* γεωργικό τομέα δεδομένου 

οτΐ ol γεωργοί μέ τη* μεγαλύτερη παραγωγή* απολαμβάνουν περισσότερες οικο

νομικές ενισχύσεις καί υψηλότερο εισόδημα μέ τη* στή*ριξη των τιμών. 

Γιά τη*ν δμβλυνση των ά\ισοτή*των μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών 

(προβληματικών-δυναμικών) ή Κοινότητα εφαρμόζει τη* διαρθρωτική* πολιτική*, 

στά πλαίσια τ%ς ΚΑΠ, πού χρηματοδοτείται άπό* το* τμήμα ΠροσανατολισμοΟ 

τοΤΪ Γεωργικού" Ταμείου (F.Ε.O.G.Α). 

"Η διαρθρωτική* πολιτική* περιλαμβάνει σειρά Κατευθυντηρίων Όδηγιων 

καί Κανονισμών βάσει των δποίων, τά κράτη μέλη υποχρεούνται να* υιοθετή

σουν μέτρα γιά τη* βελτίωση των δομών παραγωγές, εμπορίας καί μεταποιήσεως 

τ©ν αγροτικών προϊόντων καί γενικότερα αυξήσεως τΐ\ς παραγωγικότητας. Στά 

πλαίσια τής πολύτοκες αύτ?ΐς η Κοινότητα διαθέτει περίπου το* 25* των χρημα

τικών πόρων πού απαιτούνται γιά τή*ν εκτέλεση έργων καί τή*ν εφαρμογή τον 

μέτρων, ενω το* υπόλοιπο καλύπτεται, άπό* εθνικούς πόρους. 

Στενά συνδεδεμένες μέ τη* διαρθρωτική* πολιτική* τΐίς Κοινότητας είναι επί

σης η Περιφερειακή* καί Κοινωνική* Πολιτική*. 

Οί βασικότερες Κατευθυντήριες 'Οδηγίες (Κ.Ο.) τΨ\ς διαρθρωτικές πολιτικές 
αφορούν τά εξίίς: 

1. Τό*ν εκσυγχρονισμό* των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Κατευθυντήρια 

*Οδηγία (Κ.Ο.) 159/72, στά πλαίσια της οποίας προβλέπονται ενισχύσεις 

(επιδότηση επιτοκίου επενδύσεων, πρίμ προσανατολισμού τ?ίς παράγωγης, 

ενίσχυση γιά τή*ν τή*ρηση λογιστικών βιβλίων κλπ.) των εκμεταλλεύσεων 

εκείνων πού μπορούν βάσει ένό*ς προγράμματος (εξαετούς) νά αποκτήσουν 

εισόδημα ισο πρό*ς το* εξωγεωργικό* εΙσό*δημά* TTÌS περιοχές. 

2. Τή*ν ενθάρρυνση ττ̂ ς; εγκαταλείψεως τή*ς γεωργικές δραστηριότητας 

(Κ.Ο. 160/72). Μέ αύτη* προσφέρεται ετή*σια αποζημίωση η καί εφάπαξ σέ 

αγρότες ηλικίας 55-65 έτων πού εγκαταλείπουν τη* γεωργία μέ τή*ν προϋπόθε

ση δτι ενοικιάζουν (επί μακροχρονίου βάσεως) η πωλούν τή* γ?ί τους σέ άλλους 

αγρότες. Μέ αυτό τόν τρόπο επιδιώκεται αύξηση τοϋ μεγέθους των εκμεταλ

λεύσεων καί τΐίς παραγωγικότητας στον τομέα. 

3. Τή*ν κοινωνικο-οικονομική* ενημέρωση καί επαγγελματική* εξειδίκευση 

των αγροτών (Κ.Ο. 161/72). Μέ αύτη* επιδιώκεται η προσφορά υπηρεσιών προς 

τους αγρότες γιά τή* βελτίωση τή*ς κοινωνικές καί οικονομικές τους θέσεως, 



- 6 -

γυά τή*ν επαγγελματική* τους κατσ*ρτυση καί το*ν επαγγελματυκό* τους προσανα-

τολυσμό*, αν επι,θυμοΟν νά άσκή*σουν δλλο επάγγελμα. 

4. Τή*ν ενίσχυση των προβληματυκων άγροτυκδν περυοχων (Κ.Ο 268/75 γυά τή*ν 

δρευνή*, λοφώδη καί περι,ορυσμένων δυνατοτήτων αναπτύξεως γεωργία). Με* τή*ν 

οδηγία αύτη* χορηγοΟνταυ επιπρόσθετες ένυσχύσει,ς στους παραγωγούς των περιο

χών αύτδν. Οί, εκμεταλλεύσεις δμως των περυοχων αύτων απολαμβάνουν 

συγχρόνως καί δλες τίς εύνοϋκές ρυθμίσεις τ^ς ΚΑΠ, δπως στή*ρυξη τυμων, 

οικονομικές ένοσχύσευς πού αφοροϋν δλο τό*ν άγροτυκό* χδρο. Χωρίς τή\> Côtai-

τερη αύτη* στή*ρυξη τοΟ εισοδήματος, δ πληθυσμός θα* δδηγεΐτο σε* εγκατάλειψη 

τοΟ τομέ*α μέ αποτέλεσμα τή*ν ύποβάθμυση καί καταστροφή* τοΟ περυβάλλοντος 

καθώς καί τη*ν χειροτέρευση τ?ίς κατανομές τό*σο του* πληθυσμοΟ δσο καί των 

δραστηρυοτη*των στο* χδρο. Το* πνεΤ3μα των μέτρων αύτων είναι, δτυ η παραμονή 

τοΟ πληθυσμοί στίς περιοχές αυτές εξυπηρετεί ευρύτερους κοι,νωνι,κο-ουκονο-

μικούς σκοπούς. 

5, Τη* βελτίωση των συνθηκών μεταποιήσεως καί εμπορίας (Κανονυσμάς 

355/75). Στά πλαίσια αυτά επιδοτούνται επενδύσεις πού αποτελούν μέρος 

ένό*ς ευρύτερου προγράμματος αναπτύξεως καί βελτιώσεως των συνθηκών εμπο

ρίας καί επεξεργασίας, μέ τη*ν βασική* προϋπόθεση δτι άπό* τίς επενδύσεις 

αυτές θά προκύψουν επαρκή καί διαρκή* οικονομικά οφέλη γιά τους παραγω

γούς. 
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*0 ά^ροτ^κόΐ^τομ^α^τ^ς^χώρα^κ^ 

3,1. ' Η_συ^ι§ολή_™5_αγ£οτυ^οί5_τομ^^ 

Ό άγροτι,κός τομέας εξακολουθεί* νά κατέχει, νευραλγική* θέση στην 

έλληνι,κή* ούκονομία. Ή συμμετοχή του στο* σχηματι,σμό τοΟ Ακαθαρίστου 

Εγχωρίου Προυόντος (ΑΕΠ) παραμένει, άξυόλογη καί ανέρχεται, σέ 14,3% (1977, σέ 

τυμές 1970). Απασχολεί* άκό*μη σημαντι,κό μέρος τοΟ έργατυκοΟ δυναμι,κοΟ τ?1ς 

χώρας (26,4% βάσει, τϊδν αποτελεσμάτων τ^ς έρευνας τη*ς ΕΣΥΕ γι,ά την απασχόλη

ση στο* γεωργικό* τομέα το* 1977) καί εξασφαλίζει, σημαντι,κούς συναλλαγματικούς 

πόρους στη* χώρα. Ή αξία των εξαγωγών των γεωργυκων προϊόντων (μεταποιημένων 

καί μη*) ανέρχεται, στο* 36% περίπου τοΟ συνόλου των εξαγωγών καί αντιπροσωπεύ

ει, τό 1/4 περίπου τοϋ* άγροτυκου" προσόντος. 

Παράλληλα δ τομέας έχει, συμβάλει, καί θά συνεχίσει, νά συμβάλει, ούσι,α-

στυκά στή*ν ανάπτυξη τη"ς χώρας μέ τή*ν κάλυψη κατά τό μεγαλύτερο μέρος των 

αναγκών δυατροφ^ς του* πληθυσμού*, μέ τή*ν άξυοποίηση καί προστασία των φυσυ-

κων πάρων, μέ την προσφορά έργατυκοΟ δυναμυκοΰ γυά τίς ανάγκες των άλλων 

τομέων καί τέλος μέ τή*ν απορρόφηση συνεχώς περισσοτέρων εύσροων από τους 

άλλους τομείς καί έξασφάλυση πρώτων ύλων σ*αυτούς. 

Μέ την ένταξη τη*ς χώρας στή*ν ΕΟΚ, δ αγροτυκός τομέας εντάσσεται, σέ 

μυά ευρύτερη ενότητα μέ έντονες διαφορές καί άποκλίσεος στά γεωργυκά μεγέ

θη. 

Ό κοι,νοτι,κός άγροτυκός τομέας συμμετέχει, κατά 5% περίπου στό ΑΕΠ τη*ς 

Κουνότητας καί απασχολεί τό 9% περίπου τοϋ* κουνοτυκοο έργατυκου" δυναμικού". 

Πλή*ν δμως, η συμμετοχή τ"1ς γεωργίας στό προΐ'όν διαφέρει, σημβ^τι,κά μεταξύ των 

χωρων-μελων. Στον παρακάτω πίνακα δίδεται, η συμμετοχή του* ακαθαρίστου 

γεωργυκοΟ προϋόντοάνΑΓΠ ".) καί του" γεωργι,κοΟ έργατυκοΟ δυναμι,κοΟ κάθε χώρας 

στά άντίστοι,χα συνολυκά μεγέθη γυά τίς χωρες-μέλη καί τήν Ελλάδα. 
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Άκαθ. ΓεωργυκοΟ 
ΠροΠόντος 

% Γεωργυκου ΈργατυκοΟ 
Δυναμό*οΟ 

ΐΕλλάς_(1977) 

- § 2 ^ ^ ( 1 9 7 6 ) 

Γερμανία 

Γαλλία 

'Ιταλία 

* Ολλανδία 

Βέλγυο 

*Ην. Βασίλει,ο 

'Ιρλανδία 

Δανία 

14,3 

3,2 

5,1 

9,5 

5,2 

3,2 

2,7 

18,3 

8,3 

1/ 

26,4 

8,4 

7,0 

10,8 

15,4 

6,5 

3,5 

2,7 

23,8 

9,3 

1. * Αναφέρεται, στό Ιτος 1975. 

Πηγή: Γι,ά τά κοι,νοτι,κά μεγέθη, Eurostat, Yearbook of Agricultural Sta

t i s t i c s , 1977. Γι,ά τα* έλληνοκά μεγέθη, Έθνοκοί Λογαρι,ασμοί καί 

ΕΣΥΕ. 

Άν καί είναι, 8ασυκ?ίς σημασίας, γυά την ανάπτυξη μι,δς χώρας, η κατα

νομή τοΟ έργατι,κοο της δυναμυκοΟ στους δι,άφορους τομείς ούκονομοκή*ς δραστη

ριότητας, γυά τη*ν Κουνότητα στο* σύνολο* της καί γυά τη* δυαμόρφωση καί άσκηση 

τη"ς Κουνάς Άγροτυκίίς Πολύτοκες, εχευ υδυαίτερη σημασία το* απόλυτο μέγεθος 

TOO γεωργυκοο δυναμυκοο καί ή κατανομή* του στά κράτη-μέλη. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται, ο ενεργός γεωργυκός πληθυσμός κάθε χώρας-μέλους. 

"Αν ή Ελλάδα εντασσόταν σήμερα βάσευ των στουχείων τοϋ" πίνακα, ή 

γεωργυκή* παραγωγή* τ^ς χώρας θά ?ίταν το* 5% τ^ς κουνοτυκ?ΐς καί ο ενεργός γεωργι

κός πληθυσμός τό 9,4 του" κουνοτυκοο. Τά μεγέθη αυτά βρίσκονταυ πολύ* 
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τά στους μέσους δ ρους xHs Κουνότητας (βλέιίε Πίνακα 1 ) . 

Πίνακας_2 

ϊί2§££Η25.ϊΐ:ί-ΐί-ί^ΖΕ 

-«-.—«..———.—. —2 > — .. — - -.—-«.—.—.-.—.-.——.—»—— 

Α ξ ί α Γεωργυκίίς Παραγωγές Ε ν ε ρ γ ό ς Γεωργυκός Πληθυσμός 

^11 ÎïiJSSi % tói§I2H2 ì 

Γερμανία 17187 22,8 1714 20,2 

Γαλλία 20223 26,9 2263 26,7 

' Ι τ α λ ί α 14478 19,3 2929 34,6 

'Ολλανδία 6265 8,3 295 3,5 

Βέλγι,ο 3196 4,2 128 1,5 

Λουξεμβοοργο 95 0,1 9 0 , 1 

Ή ν . Βασίλειο 8888 11,8 660 7,8 

' Ι ρ λ α ν δ ί α 1445 1,9 243 2 ,9 

Δανία 3544 4,7 2?3 2 , 6 

ΕΟΚ-9 

Έ λ λ ό ς 

75321 

3975 
1/ 

100,0 

5,01 
2 / 

8464 

883 

100,0 

9,4 
2/ 

1. 1 Eur. = 1,27 δολ. καί 1 δολ. = 36,50 = 46,36 

2 . Αναφέρονται* σέ σύνολο αξίας καί πληθυσμού περιλαμβανομένων καί των 
αντιστοίχων μεγεθών ττ\ς Ε λ λ ά δ α ς . 

• 

Τό γεγονός δτυ μέ τή\> ένταξη, η άγροτυκή παράγωγη τ7\ς χώρας θά α π ο τ ε 

λ ε ί τό 5% μόνο τΐΐς κοι,νοτι,κϊίς καί η συνολυχά χρησυμοπουουμένη σέ άγροτυκές 

χρή*σει,ς γ?ίς, τό 7% τΐίς χουνοτυχίΐς δείχνει , τό ορυαχό μέγεθος xrìs άγροτυκίΐς μας 

παραγωγές χαί συνεπώς χαρακτηρίζει, χ α ί τ ί ς περυορυσμένης εκτάσεως μεταβο

λές καί έπι,πτώσευς πού θά" μπορούσαν νά δημυουργηθοΟν στή*ν κουνο·π,κή* παρα

γωγή. 

"Αν χ α ί είναι, δΰσχολο νά" περιγραφεί η δυαφορά στό επίπεδο αναπτύξεως 

τοΌ τομέα τ?ίς χώρας καί τΐ^ς κοι,νότητας θά δοθοΟν δρυσμένοι, δ ε ί κ τ ε ς γυοΐ 

ττΐ σύγκριση αύτή\ 
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"Οπως προκύπτει, από τό\> παρακάτω Πίνακα, το* μέσο προΓόν κ α τ ' ά π α σ χ ο -

λούμενο γυά τί σύνολο τ?ίς έλληνυκίΐς ουκονομίας α π ο τ ε λ ε ί το* 53% τοϋ α ν τ ί 

σ τ ο ι χ ο υ κουνοτυκοΟ μ ε γ έ θ ο υ ς . Πλην δμως, το* προΰόν κατ*απασχολούμενο στή*ν 

ελληνυκή* γεωργία ε ίναι, το* 65% τοϋ* ά ν τ ί σ τ ο υ χ ο υ κοι,νοτυκοϋ μ ε γ έ θ ο υ ς . Θά 

μποροοσε ν ά υ π ο σ τ η ρ ι χ θ ε ί δτυ δεδομένου τοΰ έπι,πέδου αναπτύξεως τ?ίς χώρας, 

το* χάσμα μεταξύ έλληνυκ^ς καί κουνοτι,κτ'ίς γεωργίας δ έ ν ε ί ν α ι , μεγαλύτερο 

άπό* το* χάσμα μ ε τ α ξ ύ των λούπων τομέων Ε λ λ ά δ ο ς κ α ί Κουνότητας. 

Π ί ν α κ α ς ^ 3 ^ 

Iky£S-2i2!Ll£Ì2i2¥2iìS..Ì2£I£ìi£iES2 

Ελλάς Ευρ.9 Σχέση 

(1) (2) (1:2) 

α. Σύνολο Ούκονομίας 215 407 53% 

8. Άγροτί-κές Τομέας 154 237 65% 

γ . Λοι,ποί Τ ο μ ε ί ς 237 423 56% 

1. Eurostat, Yearbook of Agricultural Stat i s t ics 1977 

2 . Έθνι ,κοί Λογαριασμοί καί ΕΣΥΕ 

.· 

Τά μεγέθη αυτά δεδομένου δτι, άποτυμώνται, σέ τρέχουσεδ τυμές π ε ρ ι 

λαμβάνουν κ α ί νομυσματυκές έπι,δράσει,ς. Πρέπει, ν*άναφερθε£ δτι, ως μ έ γ ε θ ο ς 

τ ο ο ενεργοΟ άγροτι,κοΟ πληθυσμοΟ χρησιμοποιήθηκε το* αποτέλεσμα τ?ΐς εί,δι,κίίς 

έ ρ ε υ ν α ς τΐ^ς ΕΣΥΕ πού τον υ π ο λ ο γ ί ζ ε ι , σ τ ί ς 886 χ ^ λ . άτομα (απασχολούμενου 

κατά 50% καί πάνω τοΟ χρόνου τους στην γ ε ω ρ γ ί α ) . Τά μεγέθη αυτά χ ρ ε ι ά 

ζονται, περαυτέρω διερεύνηση γνά καλύτερη οί,κονομι,κή* ε ρ μ η ν ε ί α . 

Ή γεωργική* παραγωγέ τΐ^ς χώρας καλύπτει, κατά το* μεγαλύτερο μ έ ρ ο ς 

τ ί ς ανάγκες τοΟ πληθυσμοΟ σ έ τρο*φυμα. Στά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α φυτυκά προΟόντα 

καλύπτει, τ ί ς ανάγκες τ?ΐς έσωτερι,κΐίς καταναλώσεως κ α ί π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ώ ε ξ α γ ω γ έ ς 

! 
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ο στά παραδοσιακά έξαγώγυμα προυόντα (καπνός, έλαυόλαδο, κρασυά, 

σταφ£δες κλπ.) δσο καί στά νωπά καί μεταπουημένα δπωροκηπευτυκά ( έσπε-

ρυδοευδίί, ροδάκυνα, σταφύλυα, τοματοπολτός, χυμοί φρούτων κλπ.). Ή χώρα 

είναυ αυτάρκης σε* στάρυ, κρυθή*, ζάχαρη, πατάτες, χουρυνό κρέας, κρέας 

πουλερυκδν καί αυγά, ένω ευναυ έντονα έλλευμματυκή* σέ άραβόστυο, κρέας 

$οδυνό ($αθμός αυτάρκειας 57% γυά τή\> περίοδο 1974-77) και* σέ γαλακτομυ-

κά προυόντα (90% περίπου βαθμός αύτάρκευας). 

*Η δυάρθρωση τ?ίς παραγωγές είναυ τυπυκά μεσογευακή* καί δυαφέρευ 

άπό τΐ*ί δυάρθρωση τη"ς κουνοτυκίίς παράγωγης. Στό σύνολο της ή ελληνυκή* 

παραγωγέ είναυ συμπληρωματυκή* της κουνοτυκ^ς καί δχυ άνταγωνυστυκή*. Γυά 

τά περυσσότερα προυόντα γυά τά οποία ή ελληνυκή* παραγωγέ άποτελεϋ σημαντυ· 

κό ποσοστό τ?|ς κουνοτυκ^ς (καπνά, έλαυόλαδο, 0αμ$άκυ, αυγοπρό$ευο κρέας, 

σταφΟδες, έσπερυδοευδίϊ) ή σημερυνή* κουνότητα είναυ έντονα έλλευμματυκή* 

(βλέπε συγκρυτυκό πίνακα βαθμών αύταρκείας στά κεφάλαια δπου άναπτύσσονταυ 

ου επυπτώσει,ς στά προυόντα φυτυκ?ίς καί ζωυκης παραγωγές). 

Γυά τά προυόντα πού είναι, προβληματυκά γυά τή*ν κοινότητα λόγω 

χρονίων η περυστασυακων πλεονασμάτων, η ελληνυκή* παραγωγέ είναυ δρυακή* 

καί η χώρα μας είναι, ελλειμματική* (γαλακτοκομυκά κλπ.). * Αντίθετα, 

προβλήματα άνταγωνυσμου" εμφανίζονται, γι,ά μερυκά οπωροκηπευτικά καί γι,ά 

τά κρασυά στά οποία τόσο ή Ελλάδα δσο καί η Κουνότητα εμφανίζουν πλεο

νάσματα. Έν τούτους, ή οξύτητα των προβλημάτων μετρυάζεταυ σημαντυκά 

από τόν δρυακό δγκο τ?ίς έλληνυκ?ίς παραγωγές καί από τη* δυαφορά στη* 

χρονυκή* κλυμάκωσή* της πού μπορεί" νά έπυτευχθευ" με* την άξυοποίηση των 

εδαφοκλυματολογυκδν συνθηκών ττ̂ ς χώρας. 

Στή*ν αξία ττϊς γεωργυκης παραγωγές ττ̂ ς χώρας, η φυτυκή* παραγωγέ 

συμμετέχευ κατά 70% καί η ζω'ίκή* κατά 30% (ai τρέχουσες τυμές), ένω τά 

άντίστουχα μεγέθη τ?ίς Κουνότητας ευναυ 40% καί 60%. Άπό τόν παρακάτω 

Πίνακα προκύπτευ ή σχετυκη σημασία τον επί μέρους γεωργυχων προΕόντων 

στή*ν άγροτυκή* παραγωγέ. 
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Συγκρι,τι,κά στουχεΐα ποσοστι,αίας κατανομές της αξίας βασυκων γεωργι

κών προΰόντων γυά τό 1976 (σέ τρέχουσες τυμές) 

Φυτυκά προϊόντα Ε λ λ ά ς Ευρ.-9 Ζω'ίκά Προϊόντα Ε λ λ ά ς Εύρ.-9 

10 Κρέας βόευο 5,3 15,8 

0,2 " αι,γοπρόβ. 5,3 

" χουρι,νό 3,9 13,6 

3,0 " πουλερικών 3,7 4 ,0 

Γάλα 7,4 18,9 

8,7 Αυγά 2,6 3,9 

4,2 

4,8 

0,7 

Ή δυάρθρωση τΐίς παραγωγές στη* χώρα περυορίζεταυ άπό τ ί ς έδαφοκλυματο-

λογυκές συνθήκες. Το μυσό περίπου (44%) των καλλιεργούμενων εκτάσεων τ?ίς χώ

ρας βρίσκεταυ σέ δρευνές καί ημυορευνές περυοχές ενω η βροχόπτωση περυορί-

ζεταυ σέ μερυκοΰς μήνες τό χρόνο. Λόγω αύτων των συνθηκών, η αΰξηση τϊ^ς πα

ραγωγές εξαρτδταυ κατά μεγάλο βαθμό* από τή*ν αΰξηση των αρδευόμενων εκτάσεων 

πού* έπυτρέπουν τήν εντατικοποίηση τη*ς παραγωγές. Σήμερα από το σύνολο τίδν 

34 έκ . στρ. καλλυεργούμενης γ^ς αρδεύοντας τά 8,8 ε κ . σ τ ρ . Δεδομένου δτο τά 

σχετικά οίκονομυκότερα έργα έχουν ε κ τ ε λ ε σ τ ε ί τόσο άπό το δημόσυο δσο κ α ί 

από τη*ν όδι,ωτυκη* πρωτοβουλία, αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων άπαι/τεϊ σημαντι

κούς πόρους. 

Ή αΰξηση των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 200-250 χυλ. ετηάίως τά τ ε 

λευταία χρόνυα μαζί μέ τήν επέκταση στη* XPifan βελτιωμένης τεχνολογίας (μηχα

νήματα, λυπάσματα, (ρυτ ο φάρμακα) συνέβαλαν σημαντυκά στην αΰξηση τΐ^ς παρα

γωγές καί τ?ίς παραγωγικότητας στον τομέα. Συγκεκριμένα τό γεωργυκό προϊόν 

στό*ν τομέα αυξήθηκε μέ μέσο ετη*συο ρυθμό 3,4% στην περίοδο 1962-77. 

Παρά τη* σημαντική* αυτή αΰξηση ου στρεμματικές άποδόσευς (δπως προκύ

πτει, καί άπό* τόν παρακάτω πίνακα) γυά ορισμένες καλλι,έργει,ες καί οι, αποδό

σ ε ι ς στην κτηνοτροφία ( π . χ . καλλι,έργευα σ ί τ ο υ , κρυθ^ς, αραβοσίτου, πατάτας) 

Συτηρά 

Οσπρυα 

Βαμβάκι, ^ 

Καπνός \ 

Ζαχαρότευτλα/ 

Λαχανι,κά 

Φροϋτα 

Κρασί 

Λάδι, 

13,1 

• 0,9 

14,3 

10,4 

9,0 

3,3 

8,9 
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ύστεροΟν έναντι, των κουνοτυκων αποδόσεων. Γυά* άλλες όμως καλλυέ*ργευες 

όπως σίτος σκληρός, ζαχαρότευτλα, ρύζι,, οονάμπελου, έλαυόλαδο, κλπ, έχουν 

πλησι,άσεο η υπερβαίνουν τίς κουνοτυκές. 

§Î!£z2-î-i252-î22ïr2Ê 
, 5' 

Ettos μαλακός 60 Ρύζι. 107 

Γετος σκληρός 95 Πατάτες 61 

Κρυθή* 62 Ζαχαρότ. 144 

Άραοόσι,τος 84 Κρασί 93 

3 · 3 · lS-2fï£2Ii:-D î£è2I£2D-l3S-̂ i?£2fS-2-i-2-ï-£-£D«IDS-H£.I]ÎU_!Sé!! 
i 

Ή άγροτι,κή* πολύτοκη τίΐε χώρας εχευ ο,ίν $ασυκή* μακροχρόνια επιδίω

ξη τή* βελτίωση τοο έπυπέδου δι,αβυώσεως τοΟ γεωργι,κοΰ πληθυσμοο με* τη*ν 

αύξηση τοο εύσοδη*ματος του και* τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοΟ 

τομέ*α γυά* νά μπορέ*σευ να λεϋτουργη*σευ αυτοδύναμα καί υά* συμΒάλευ οσο το* 

δυνατό* περυσσότερο στην ανάπτυξη τοο τόπου. 

θ£ εύδυκότερες έπυδυώξευς τή*ς άγροτυκης πολυτι,χη*ς κατά* τα* τελευ-

ταϋα χρόνι,α ?»ταν ού έξΐίς: 

α) ή στη*ρυξη και* η ενίσχυση τοο είσοδή*ματος τοΟ γεωργυκοΟ πληθυ-

σμοΟ 

β) ή αύξηση τΐ̂ ς παραγωγικότητας στην έλληνυκή* γεωργία 

γ) ο προσανατολισμός τη*ς παραγωγές στίς ανάγκες τϊ̂ ς έγχώρυας 

άγορδς καί στίς δυνατότητες εξαγωγών 

δ; η αύξηση των εξαγωγών και. η υποκατάσταση των εισαγωγών 

ε) ή προστασία TPÎS εγχωρίου παραγωγές από τόν ανταγωνισμό των 

εύσαγομέ*νων προσόντων με* τόν έλεγχο των εί,σαγωγων 

στ) η εξασφάλυση έπαρκοος ποσότητας βασυκων γεωργοκων ιροϋόντων 

σε* "λογικές" τυμέ*ς στους καταναλωτές, στα* πλαίσοα ττ̂ ς γενικότερης τυμολογι,α-

κΐΐς πολι,τυκη*ς τη*ς χώρας 
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5·^· Η προστασία του εισοδηματοτ των παραγωγών 

*Η προστασία τοο εύσοδή*ματος των παράγωγων εξασφαλίζεται, μέ δυάφο-

ρα μέσα καί μηχανυσμου*ς. Ου μηχανυσμοί αυτοί αποσκοπούν στη* σταθεροποί

ηση τ*ων τυμων καί στην εξομάλυνση τ?|ς αγοράς καί στην άμεση η έμμεση 

εύσοδηματυκη ενίσχυση του* παράγωγου. 

Ή σταθεροποίηση των τυμων καί εξομάλυνση τη*ς άγορδς έπυτυγχάνε-

ταυ με* τό μηχανι,σμό παρεμβάσεως καί τη δημιουργία ρυθμυστυκδν αποθεμάτων 

(συτηρά, καπνά, έλαυόλαδο κλπ.) καί με μηχανυσμού*ς πού* ελέγχουν άμεσα 

η έμμεσα τήν καλλυεργουμένη έκταση (αδευες καλλυεργείας καπνοο, ρυζι,οο, 

συμβόλαυα με' βι,ομηχανίες γυά την παράγωγη ζαχαρότευτλων,·%ομηχανυκή*ς 

τομάτας, εκρίζωση κορυνθυακης σταφίδαςκλπ.). Ό μηχανισμός ελέγχου των 

εύσαγωγδν των άγροτυκων προϋόντων χρησυμοπουεϋταυ γυά τ^ ρύ*θμυση τ?ίς 

προσφερόμενης ποσότητας καί συνεπΏς γυά τή*ν αποφυγή απότομων διακυμάνσεων 

στίς τυμές. 

" 

Ή εύσοδηματυκη ενίσχυση των παράγωγων πραγματοπουε£ταυ: (α) μέ 

τόν καθορυσμό εγγυημένων τυμων (τυμων ασφαλείας πάνω άπό τά επίπεδα των 

δυεθνων τυμων) γυά πολλά άγροτυκά προΙ*όντα όπως σίτο μαλακό*, σκληρό*, 

κρυθή*, άραβόσυτο, καπνά, βαμβάκυ, ζαχαρότευτλα, έλαυολαδο, σταφίδες κλπ. 

με* παράλληλο μηχανυσμό παρεμβάσεως γυά οσα μποροΟν νά %ατηρηθοον σάν 

αποθέματα, η με* τή*ν εξασφάλυση μυδς ελαχίστης τυμίΊς εκ με*ρους τοΟ εμπορίου 

(των εξαγωγέων) γυά τά προυόντα πού* δεν δυατηροΟνταυ δπως τά δπωροκηπευτυ-

κά. (β) με* τίς άμεσες έπυδοτησευς δπως έπυδότηση σίτου καί κρι,θη*ς γυά 

τού*ς μυκροΰς καλλυεργητάς καί τονίς καλλιεργητές των ορευνδν περυοχων,εύσο

δηματυκη* ενίσχυση γυά τά καπνά, το* βα.μβάκυ, δταν ή δυεθνης Του τυμή* δυα-

μορφώθε£. σε* χαμηλότερα επίπεδα άπό τή\> εγγυημένη τυμή* του, άμεση έπυδό*τη-

ση στό κρέ*ας μόσχου, στό γάλα κλπ. καί (γ) με τίς έμμεσες έπυδοτή*σευς 

στά μέ*σα παραγωγές (επιδότηση λυπασμάτων, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων, βελτυω-

με*νων σπόρων καί πουκυλυων κλπ.). Ου έπυδοτι*σευς βασυκά αύτέ*ς αποσκοπούν 

στή*ν επέκταση τΐίς χρήσεως βελτυωμένης τεχνολογίας γυά την αύξηση ττίς παρα-

γωγυκάτητας στον τομέα, πλην δμως συμβάλλουν στη δυαμόρφωση χαμηλότερου 

κόστους παράγωγης καί συνεπώς υψηλότερου γεωργυκοΟ" εύσοδή*ματος μέ δεδομέ

νες τίς τυμές παράγωγου. 

Ή κουνοτυκή* γεωργία δπως καί η έλληνυκή* χαρακτηρίζεταυ άπό έντονο 

βαθμό προστατευτισμού*. Γυά τά περυσσότερα προυόντα ύσχύουν ου υδυου μη

χανυσμοί στηρίξεως του άγροτυκοο εύσοδηματος, δηλ. δ καθορυσμός εγγυημένων 
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τυμβν γυά τόν παράγωγο σέ συνδυασμό vi την κρατυκή* παρέμβαση στίς αγορές,5 

ai περυπτώσευς πλεονασματυκ^ς προσφοράς, γυά νά καταστεί δυνατή η πραγμα

τοποίηση τη*ς εγγυημένης τυμίΐς. Μέ τη*ν ένταξη ού μηχανυσμοί αυτοί παρεμβά

σεων πού ί,σχύουν στη* χώρα δχυ μόνον θά δυατηρηθοϋν, άλλα θά επεκταθούν 

καί σέ δρυσμένα κτηνοτροφυκά προυόντα (βόευον κρέας καί γαλακτοκομικά). 

*Η έξασφάλυση ελαχίστης τυμτίς γυά τά έλληνυκά οπωροκηπευτυκά πού εξσγονταυ 

θά έπεκταθεε σ'δλη τή*ν παραγόμενη ποσότητα ανεξάρτητα αν εξάγεταυ η κατα-

ναλίσκεταυ στο' εσωτερικό*. Γυά τή*ν πραγματοποίηση τΐ|ς ελαχίστης αύτϊΐς 

τυμ?ίς, μετά τή*ν ένταξη, θά λειτουργεί καί ο μηχανυσμός αποσύρσεως άπό 

τή*ν αγορά δταν ου προσφερόμενες ποσότητες όπωροκηπευτυκδν πλεονάζουν. 

Oc έπυδοτή*σευς στά μέσα παράγωγης (έμμεσες) θά περυορυσθοΟν σταδια

κά δυότυ δέν προβλέπονταυ άπό τά κουνοτυκό καθεστώς. Στά πλαίσυα δμως 

τη*ς πολυτυκίΐς προσανατολυσμοϋ τ?ΐς Κοινότητας (δυαρθρωτυκίίς πολυτυκ?{ς) 

θά υπάρξουν ορισμένες εύδυκές ένυσχύσευς γυά τόν εκσυγχρονισμό των εκμε

ταλλεύσεων, γυά τίς έκμεταλλεύσευς των ορευνων περυοχων, στο βαθμό πού 

ου γεωργικές έκμεταλλεύσευς πληρούν τίς προυποθέσευς. 

• · ' 
3,3.2. ,1!Î-£5SD2D-I5S_Î2£SÏÏI!Î2Î£ÏDI£S 

Γυά τή*ν αύξηση τ1\ς παραγωγικότητας, ή πολυτυκή* συνίσταταυ στην 

προώθηση εύδυκδν προγραμμάτων πού συμβάλουν στη* βελτίωση ττίς δυαρθρώσεως 

των πόρων στό γεωργυκό τομέα καί στή\> όρθολογυκη προσαρμογή τΐίς παραγω

γές στη* ζήτηση. 

Μερυκά άπό τά προγράμματα αυτά είναυ τό πρόγραμμα έγγευοβελτυωτυκδν 

έργων, πού σημαντικοί πόρου έχουν δυατεθευ" σ'αύτό γυά την αύξηση τδν αρδευ

όμενων εκτάσεων, καί τή*ν εκτέλεση άποστραγγυστυκων, άντυπλημμυρυκδν κλπ. 

έργων, τό πρόγραμμα του* άναδασμοϋ, έζηλεκτρυσμοϋ, γεωργυκ^ς έρευνας καί 

εκπαιδεύσεως, οργανώσεως των γεωργυκον εκμεταλλεύσεων καί άλλα. 

Επίσης γυά την αύξηση τΐ̂ ς παρ^γωγυκότητας έπυδοτοϋνταυ τά μέσα 

παραγωγές (μηχανήματα, λυπάσματα, βελτυωμένου σπόρου, πουκυλίες, φυλές 

ζώων, κτηνυατρυκά φάρμακα) πού συμβάλλουν "μέσα στην αύξηση των αποδόσεων. 

Γυά τή*ν καλύτερη προσαρμογή της παραγωγές στη* ζή*τηση έπυδοτοϋνταυ 

ορυσμένες πουκυλίες πού έχουν υψηλή* ζή*τηση, θερμοκή*πυα πού συμβάλουν στή*ν 

παραγωγέ προυόντων εκτός εποχής κ.α. 
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Στη* βελτίωση τη*ς παραγωγικότητας σημαντικά συμβάλει και ή μέσο-

μακροπρόθεσμη πίστη προς τους αγρότες, μέσω τ?ίς ΑΤΕ, γιά την αύξηση των 

επενδύσεων στον τομέα, γιά τη\> επέκταση των γεωργικών βιομηχανιών, χ%ς 

έκμηχανίσεως κλπ. 

3.3. 3. Προώθησηβέξαγω^δν_κοιί_ύπο>(ατ^στασ 

'Επειδή* οί, τιμές πού καθορίζονται άπό τόν παραγωγό* βρίσκονται σέ 

υψηλότερα επίπεδα άπό τίς διεθνείς τΐμ*ές, γιά νά μπορέσουν νά εξαχθούν 

τά αγροτικά προϊόντα επιδοτούνται στο* στάδιο τ^ς εξαγωγές. Επιδοτήσεις 

εξαγωγές χορηγούνται γιά τό μαλακό*, σκληρό* στάρι,, δταν παρουσιάζονται 

πλεονάσματα προς εξαγωγή, τό ρύζι, τά λαχανικά, τά φροΌτα, τό ελαιόλαδο 

κλπ. 

Μέ τή*ν ένταξη στην ΕΟΚ, οί, επιδοτήσεις αυτές δέν θά καταργηθούν για-

xC καί ή Κοινότητα επιδοτεί τίς εξαγωγές αγροτικών της προϊόντων προς τίς 

τρίτες χώρες. Γιά τά εξαγόμενα προϊόντα στή*ν Κοινότητα δέν θά χορηγούνται,, 

εφ'δσον θά υπάρχει ή ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, γιά τά εξαγόμενα 

δμως προς τρίτες χδρες, οί, επιδοτήσεις θά καταβάλλονται άπό τόν F.E.O.G.A. 

Γιά τη*ν προστασία τ!ΐς εγχώριας παραγωγές ελέγχεται οί, εισαγωγές 

τδν αγροτικών προϊόντων καί επιβάλλονται αντισταθμιστικές εισφορές άπό 

το\5ς εισαγωγείς, κρέας κατεψυγμένο, γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ. Μέ τη*ν 

ένταξη, γιά μέν τά κοινοτικά προϊόντα, θά είναι ελεύθερη η εισαγωγή* 

τους, για τά προερχόμενα άπό τρίτες χδρες θά περιορίζεται, ο ανταγωνισμός 

μέ τή*ν επιβολή δασμών (Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο) αντισταθμιστικών 

εισφορών» 

3.3. Η. UÊ22I22Î 2Lì$2I2¥2ÒU?I22 

Γιά την εξασφάλιση βασικών προϊόντων στον καταναλωτή σέ "λογικά" 

επίπεδα χρησιμοποιούνται οί έξ?ίς μηχανισμοί: α) άμεση επιδότηση ορισμέ

νων προϊόντων στή*ν κατανάλωση τους, δπως επιδότηση <5ρτου, κρέατος καί 

γάλακτος, β) έμμεση επιδότηση κτηνοτροφικών προϊόντων μέ τή*ν επιδότηση 

ζωοτροφών πού συντελεί στη* διαμόρφωση χαμηλότερου κόστους παραγωγές καί 

συνεπώς καθορισμού" χαμηλότερης λιανικές τιμής πωλήσεως καί γ ) καθορισμοϋ 

ανωτάτων αγορανομικών τιμών πωλήσεων οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικών καί 

πολλών άλλων αγροτικών προϊόντων. 
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Οί επιδοτήσεις αυτές θα* περιορισθούν σταδιακά*. "Υπάρχουν δμως πε

ριπτώσεις, στα* πλαίσια τΥις ΚΑΠ, πού η ΕΟΚ αποφασίζει, τη*ν επιδότηση τΨις 

καταναλώσεως γεωργικών προϊόντων, δταν οι συνθήκες τ?̂ ς άγορδς η άλλου 

παράγοντες άπαιτοον μιά τέτοια λύση. Οί, επιδοτήσεις, στις περιπτώσεις 

αυτές, ισχύουν γιά δλα τά κράτη-μέλη, χωρίς δμως το* καθένα ναχει τη* δυνα

τότητα καθορισμού* επιδοτήσεων καταναλώσεων επί εθνικοί) επιπέδου. 

Συμπερασματικά άπό* τή*ν ανάλυση τοΟ κεφαλαίου 2 καί 3 προκύπτει δτι, 

αν καί οί σκοποί τ^ς ΚΑΠ καί της αγροτικής πολιτικές τ^ς χώρας δέν διαφέ

ρουν, υπάρχουν ορισμένες δυαφορές στους μηχανισμούς καί τά μέσα πού χρη

σιμοποιούνται για* τή*ν επίτευξη των σκοπών αύτων. Οί απαιτούμενες θεσμι

κές μεταβολές για τή*ν εφαρμογή τΐ|ς ΚΑΠ άλλα" καί για* την επιτυχή* ένταξη 

του" τομέα στή*ν ΕΟΚ αναπτύσσονται στο* Κεφάλαιο Πρωτογενούς Παραγωγές στο* 

Πενταετές 1978-82. 
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Μέ δεδομένη αφ'ενός μέν ττΐ συμβολή τοΟ άγροτικοο τομέα στό σύνολο 

τη*ς οικονομίας, άφ'Ιτέρου δέ τη διάρθρωση τον πόρων στον τομέα καί ττΤ 

σχετική* παραγωγικότητα τους αναμένονται, σημαντικές εξελίξεις στον τομέα 

καί δημιουργούνται προοπτικές αναπτύξεως άπό τή*ν ενσωμάτωση* του στον 

ευρύτερο αγροτικό χδρο τή*ς Κοινότητας. 

Στό κεφάλαιο αυτό γίνεται, προσπάθεια νά δοθε€ μιά σφαιρική* θεώ

ρηση στίς επιπτώσεις άπό τή*ν ένταξη στον τομέα και* κυρίως στη* διάρθρωση 

TÎÎs παραγωγές, στό εξωτερικό εμπόριο, στή*ν ενίσχυση τοΟ προΟιολογυσμοΟ 

άπό* τους πόρους τοΤ> FEOGA καί τίς επιπτώσεις άπό τή*ν πράσινη ισοτιμία. 

4. 1. 'ΐΐίΐί^ευς^στ^δοάβθρωση^πα^αγω^ς 

*Η κοινοτική" γεωργία δπως καί η ελληνική* χαρακτηρίζεται* άπό υψηλό 

βαθμό προστατευτισμού^ *0 προστατευτισμός αυτός αποσκοπεί δπως αναφέρθη

κε στη*ν στή*ριξη καί την ενίσχυση τοϋ* εισοδήματος των παράγωγων καί εξασφα

λίζεται μέ τόν καθορισμό εγγυημένων τιμών (τιμών ασφαλείας) ywdî τά αγρο

τικά* προϊόντα, μέ πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις στά προϊόντα η καί 

στους αγρότες τον προβληματικών περιοχών καί μέ τή*ν κοινή* εξωτερική* προστα

σία τή*ς κοινοτικές παραγωγές. 

Τό 1977, γιοί τά περισσότερα προϊόντα πο\5 υπάγονται στή*ν ΚΑΠ, οι 

τιμές παραγωγοΟ στή*ν Κοινότητα (ενδεικτικές, παρεμβάσεως) είναι υψηλότε

ρες άπό τίς αντίστοιχες τιμές παράγωγου" στη* χώρα μας (π.χ. σκληρό στάρι, 

ελαιόλαδο, ορισμένα φρούτα καί λαχανικά, βόειο κρέας κλπ.). Γιά πολλά 

δμως προϊόντα οι τιμές έχουν πλησιάσει σημαντικά* καί Α διαφορά τον τιμδν 

«χει περιοριστεί αισθητά τά τελευταία χρόνια (π.χ» μαλακό στάρι, ζαχαρό

τευτλα, κρέας πουλερικών, χοιρινό κρέας, αυγά), ένδ γιά τόν αραβόσιτο 

καί τη*ν κριθή*, οι τιμές παρεμβάσεως είναι χαμηλότερες στή*ν κοινότητα άπά 

τίς αντίστοιχες πού καθορίζονται γοά τους έλληνες παραγωγούς. 

Μέ τή*ν μεταβολή* των σχετικών αύτδν τιμών θά ανέμενε κανείς μιά ανά

λογη μεταβολή* στη* σύνθεση τίΐς παραγωγές. Ή αναδιάρθρωση δμως τΤΐς παραγωγές 

θά επηρεασθεί καί άπό τους έξη"ς παράγοντες: (α) τη* σταδιακή* μείωση των 

επιδοτήσεων τον μέσων παραγωγές (επιδοτήσεις μηχανημάτων, λιπασμάτων, 
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σπόρων, φυτοφαρμάκων, 3ελτυωμένων πουκυλυων), τίς οποίες άπολαμ3άνευ ò 

έλληνας παραγωγός καί ου οποίες αν προστεθούν στίς τυμές παραγωγοΟ μευώ-

νουν τίς απόλυτες διαφορές μεταξύ τυμων παραγωγοΟ στη*ν Κοινότητα καί στή*ν 

Ελλάδα, γυά ορυσμένα δέ προυόντα καθυστουν τίς τομές μας υψηλότερες, 

(3) τη*ν έξέλυξη των τυμων των λούπων εόσροδν (κόστος εργασίας, μηχανημάτων, 

ένέργευας κλπ) στό 3αθμό πού η ένταξη θά τίς έπηρεάσευ, (γ) τό ρυθμό μέ 

τον οποίο θά αυξάνουν ου αρδευόμενες έκτάσευς δεδομένου δτυ η δυνατότητα 

αρδεύσεως έπηρεάζευ άποφασυστυκά τή*ν παραγωγυκότητα καί δτυ ή αύξηση των 

εκτάσεων αύτων προυποθέτευ δυάθεση σημαντυκδν πόρων, (δ) τίς έξελίξευς 

άπό άποψη τεχνυκ^ς καί οργανώσεως xrls παραγωγές (αύξηση αποδόσεων, μέγε

θος εκμεταλλεύσεων, χρή*ση 3ελτυωμένης τεχνολογίας κλπ.) καί (ε) τόν πε-

ρυορυστυκό παράγοντα των κλυματολογυκδδν συνθηκών. Τό συνδυασμένο αποτέ

λεσμα δλων αύτων των παραγόντων στη* φάση αύτη* είναυ δύσκολο νά προ3λεφθεί 

μακροχρόνυα. 

Τά τελευταία χρόνυα τοΟ Προγράμματος 1978-82, θά αποτελέσουν υσως 

μέρος ττίς μετα3ατυκΐΐς περυόδου (αν κ α ί τ ό θέμα αποτελεί άντυκείμενο δυα-

πραγματεύσεων) πού θά αποσκοπεί στη* σταδυακη* προσαρμογή* των τυμων προς 

τίς κουνοτυκές καί γενυκότερα στή*ν προσαρμογή τοΟ τομέα. 

*Η περίοδος αύτη* τοο Προγράμματος κρίνεταυ αρκετά περυορυσμένη 

γυά νά φανούν αποτελέσματα καί έπυδράσευς άπό τή*ν ΚΑΠ στό μεγέθη 

τοο τομέα. Πρέπευ δμως νά επυσημανθεί δτυ τό πλαίσυο μέσα στό 

δποίο καλουνταυ νά λευτουργή*σουν ου γεωργυκές έκμεταλλεύσευς θά δημυουργή*-

σευ στή*ν περίοδο αύτη* ανάλογες προσδοκίες, τά αποτελέσματα τών οποίων θά 

φανοον μακροχρονυότερα. 

Γυά τή*ν περίοδο τοΤ> Προγράμματος άναμένονταυ ου παρακάτω έξελίξευς 

στή*ν παράγωγη* των επί μέρους προίόυτων: 

α) γυά τίς έτη*συες καλλυέργευες, η σχετυκή* 3ελτίωση των τυμδν ορυσμένων 

προυόντων (σκληρό στάρυ, καπνά, πρώυμα λαχανυκά) θά έπυδράσευ αύξητυκά 

στή*ν έκταση τής καλλυέργευας ένω γυά άλλα πού ου τυμές είναυ περίπου υδυες 

μέ τίς κουνοτυκές (μαλακό στάρυ, ζαχαρότευτλα, κλπ.) δέν προ3λέπονταυ 

ούσυώδευς μετα3ολές, 

3) αύξηση τ?ίς παραγωγές των προυόντων τον δενδροκαλλυεργευων πού θά προέλθευ 

άπό τίς φυτεύσευς πού πραγματοπουη*θηκαν τη*ν τελευταία πενταετία καί άπό 

τη* 3ελτίωση τ$ν αποδόσεων, 
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) αύξηση της παραγωγές γυά το* χουρι,νο* καί το* κρέας πουλερι,κων γυά την 

ίλυψη των εσωτερυκων αναγκών, ύπό* τή*ν προϋπόθεση δτυ θά ληφθοΟν σύντομα 

μέτρα γυά τη* βελτίωση της άνταγωνυστυκοτητας των κλάδων, καί 

δ) μυκρή* μό*νο αύξηση Tris παραγωγής βοείου κρέατος καί γάλακτος ανάλογα 

με* τά δραστι,κά μέτρα πού θά ληφθοΟν γι,ά νά μπορέσει, ο κλάδος νά άντι,με-

τωπίσευ τό*ν άνταγωνυσμο* άπό* τή*ν ελεύθερη δι,ακίνηση τον προϊόντων στή*ν 

Κουνοτητα. 

"+•2. 'Εποπτώσευς^στ^δϋάρθρωση^τοΟ^έξωτ 

*Η έγχώρι,α γεωργική παραγωγέ προστατεύεται, σημαντυκά με* τ<5ν έλεγχο 

των ευσαγωγΐδν. Προσαρμογή* στο* Κοι,νοτοκο* καθεστώς προϋποθέτει* κατάργηση 

τοΟ ελέγχου των εοσαγωγων, ελεύθερη δι,ακίνηση των προ£ό*ντων σττ*ν Κοι,νό*-

τητα καί υυοθέτηση του" Κοι,νου* Τελωνει,ακοϋ Δασμολογίου γι,ά τή*ν προστασία 

άπό* τα* προϋό*ντα τ©\> τρίτων χωρών. Ή μεταβολή* αύτη* θά δδηγή*σευ σέ άντα

γωνυσμο* γι,ά ορι,σμένα προϋάντα (π.χ. έλαυόλαδο, άπό* τίς ελεύθερες ευσα-

γωγές σπορελαίων, καπνά, ορι,σμένα φροΌτα, ζωΙκά προυοντα) άπό* τίς ελεύ

θερες πλέον ευσαγωγές άγροτυκδν προυύντων στη* χώρα μας. Ό άνταγωνυσμύς 

δμως αύτό*ς θά μετρι,ασθεί μέ τό*ν καθορυσμο τι,μδν εοσοδου καί άντι,σταθμι,στι.-

κών εί,σφροων, γι,ά τά προυόντα πού προέρχονται, άπό* τίς τρίτες χώρες, κάτω 

άπό* τίς δποίες δέν θά είναι, δυνατόν νά εισάγοντας τά προυοντα πού προστα

τεύονται, άπό* τή*ν ΚΑΙΐ. 

*Η ελεύθερη δι,ακίνηση των προυάντων στη*ν Κοι,νέτητα σέ συνδυασμό* μέ 

τή*ν προστασία άπό* τίς εόσαγωγές προϋάντων πού προέρχονται, άπό* τίς τρίτες 

χβρες, θά μεταβάλει, τίς ροές, άπό* τίς χδρες προελεύσεως κυρίως γυά γαλα

κτοκομικά προϊόντα, κρέας, κλπ. σέ όφελος των κρατον-μελων τής Κουνύτητας 

καί είς βάρος των τρίτων χωρών. 

Ώ ς προς τίς εξαγωγές η έπι,δό*τη*7η εξαγωγών πού γίνεται, άπό* το* 

Γεωργυκό* Ταμείο (FEOGA) αποτελεί γι,ά τή*ν Κουνό*τητα αποτελεσματικό* μηχα

νισμό* προωθήσεως τών εξαγωγών της καί έξι,σορροπή*σεως των άγορων της. Ό 

μηχανισμός αύτό*ς θά ένυσχύσευ τίς εξαγωγές μας πρό*ς τίς τρίτες χδρες. 

Ή προώθηση των εξαγωγών μας προς τή*ν Κουνό*τητας θά εξαρτηθεί σέ 

μεγάλο βαθμό* άπό* την αποτελεσματικότητα καί τή*ν οργάνωση του* εξωτερυκου* 

εμπορίου δεδομένου δτι, μέ τό*ν καθορισμό* ενυαίων τυμδν παράγωγου" γι,ά δλα 

τά κράτη-μέλη σέ συνδυασμό* μέ τά νομυσματυκά άντι,σταθμυστι,κά ποσά (NAH) 
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θά περυορυστεϋ τό* έξαγωγυκό πλεονέκτημα των χαμηλότερων τυμων πού έχουμε 

ση*μερα. Τό* έξαγωγυκό πλεονέκτημα TÎJS χώρας θά εξαρτδταυ από* τη*ν αύξηση 

τΐΐε παραγωγυκέτητας στό*ν τομέα πού θά έπι,τρέπευ τη*ν προσφορά των πρου-

άντων πολύ κοντά στίς κοιθορυζάμενες έννοιες τομές. 

Ή κατάργηση των άντοσταθμυστυκΏν εί,σφορον, τών ποσοστώσεων καί 

η ελεύθερη δυακίνηση των προϊόντων στή\> Κουνο*τητα δημυουργεϋ σημαντυκε*ς 

δυνατότητες αύξη*σεως των εξαγωγών μας προς αύτή*ν, ύπό* τη*ν προϋπόθεση 

αυξήσεως της παραγωγικότητας τοο τομέα καί εκσυγχρονισμού* τοϋ συστήματος 

εξωτερυκΐΐς εμπορίας. 

**· 3. 'Εποντώσει,ξ,̂ άτζ^ά^^Εθρωση^τοΌ^το^έα 

"Οπως αναφέρθηκε άπο* τη* στατυκη* ανάλυση φαίνεται, δτυ γυά πολλά 

προ'ίόντα ου τυμές παράγωγου έχουν πλησυάσει, αρκετά αν ληφθούν υπόψη 

και* οί, έπυδοτή*σευς των μέσων παραγωγές, ένδ> γυά άλλα υπάρχουν τεριθώρυα 

(έλαυολαδο, σκληρός σίτος, λαχανυκά κλπ) που* θά συμβάλουν στή*ν αύξηση 

τοΌ ευσοδή*ματος του παράγωγου. 

'Εκτίμηση τοΰ ευσοδή*ματος των παραγωγών άπο τη*ν ένταξη θά μπορου-

σε νά προκύψει, μέ ορι,σμένες ύποθέσευς ώς προς τίς μεταβολές των σχετυ-

κων τομών τίδν προυόντων καί των εύσρρων πού χρησιμοποιούνται, άπο τους 

παραγωγούς. OÒ μεταβολές αυτές θά προσδι,όρυζαν τη "σχετϋκη* οΰκονομυκό-

τητα" (return) των καλλυεργευων η των ίραστηρυοτητων (βοοτροφόα-χουρο-

τροφία κλπ) καί μέ κάπουα γνώση της συμπερυφορδς των παράγωγων η των 

άντυδράσεών τους σ'αύτη*, θ:' προέκυπτε η δυάρθρωση τ^ς γεωργικής παρα

γωγές, καί συνεπΰς καί τό* εύσόδημα τίδν παράγωγων. 

Πλή*ν δμως η εκτίμηση αύτη" του εύσοδη*ματος (πού θά μπορούσε νά 

αποτελέσει, άντι,κείμεν: μελέτης) θά ?yrav υποεκτίμηση (underestimate) 

άφοΟ δέν θά fVrav δυνατόν νά προσδυορυσθοΟν δυναμικές έπυδράσει,ς δπως 

αδξή*ση μεγέθους εκμεταλλεύσεων καί οικονομίες κλίμακος, περαι,τέρω χρή"ση 

βελτιωμένης τεχνολογίας, έπυδράσευς απέ θεσμυκές μεταβολές κλπ. 

Μακροχρόνια δμωε n "νταξη αναμένεται, νά επιδράσει, αύξητυκά στό 

είσόδημα του* παράγωγου γυα,τί στά πλαίσυα τ?ίς δι,αρθρωτυκης πολύτοκες 

θά συμβάλει, στιτ\> αύξηση του μεγέθους τον εκμεταλλεύσεων, ενίσχυση ττίς 

συλλογι,κΤίς δραστηρυότητας των παράγωγων καί επέκταση* της στίς φάσευς ττίς 

εμπορίας καί τής μεταποιήσεως. 
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Στά πλαίσια τη*ς διαρθρωτικής πολιτικές θά δημιουργηθούν δυνατότη

τες γιά τόν εκσυγχρονισμό τδν εκμεταλλεύσεων, τήν κοινωνικοοικονομική 

ενημέρωση τον παράγωγων, τήν αΰξηση τοΌ μεγέθους τδν εκμεταλλεύσεων άπό 

τήν ενθάρρυνση εγκαταλείψεως τοΟ τομέα ατόμων προχωρημένης ηλικίας ύπό 

τήν προϋπόθεση πωλήσεως η ενοικιάσεως τής γής τους, γιά τήν ενίσχυση τίδν 

ιροβληματικδν περιοχών, τή βελτίωση τδν συνθηκών εμπορίας καί μεταποιή

σεως κλπ. 

Γιά τήν αξιοποίηση τδν ιημαντικδν αύτδν δυνατοτήτων πού δημιουρ

γούνται μέ τήν ένταξη απαιτείται κατάλληλη οργάνωση των φορέων υπαίθρου, 

καί εφαρμογή* μηχανισμών. Χωρίς αυτές τίς προϋποθέσεις, δέν θά μπορέσει» 

μακροχρόνια νά όφεληθει δ τομέας. 

Τήν εφαρμογή* τή"ς KAÏÏ χρηματοδοτεί τό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

καί Προσανατολισμού* (FEOGA) διαθέτοντας πόρους γιά τή* στήριξη τδν τομών, 

τή*ν εφαρμογή* μηχανισμών παρεμβάσεων, αποσύρσεως, επιδοτήσεις έξαγωγδν 

καί τή* χορήγηση αμέσων επιδοτήσεων καθώς επίσης καί γιά τήν εφαρμογή* τ?ΐς 

διαρθρωτικής πολιτικής τής Κοινότητας. 

Μέ τίς προϋποθέσεις δτι: (α) η χώρα προσχωρεί σήμερα στή*ν Κοινό

τητα μέ τό ισχΟον σύστημα προστασίας των άγροτικδν προσόντων, μέ τήν 

υφιστάμενη διάρθρωση παραγωγές καί εξωτερικού" εμπορίου, μέ τό μέγεθος 

τοΟ οίκονομικδς ενεργοί πληθυσμοί των 880 χιλ. ατόμων στή γεωργία (δηλ« 

το* 10% τοΤ5 Κοινοτικοί* γεωργικοΟ εργατικοϋ δυναμικοϋ) καί (8) ή χώρα 

διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για* τήν απορρόφηση πόρων άπό τό 

τμήμα Προσανατολισμοί, εκτιμάται δτι ò κοστικός προϋπολογισμός τής χώρας 

θα* ενισχύεται μέ 350 περίπου εκατ. λογιστικές μονάδες (Ε.ϋ,Α) ένδ θα" 

συνεισφέρει στον FEOGA 100 περίπου εκατ. λογιστικές μονάδες γιά αντιστα

θμιστικές εισφορές στο* εισαγόμενα προϊόντα. 

4.5. 'Επιπτώσεις_στόν_καταναλωτή 

Ή σταδιακή προσαρμογή στίς κοινοτικές τιμές για* τα* αγροτικό? 

προϊόντα καί η κατάργηση τδν επιδοτήσεων στην κατανάλωση (κρέας μόσχου, 

γάλα καί άρτος) θά επιδράσει αυξητικά στό δείκτη καταναλωτή (τρόφιμα) 

καί στό κόστος παραγωγές βιομηχανικδν καί βιοτεχνικών προϊόντων στό βαθμό 

πού τά αγροτικά προϊόντα άποτελοΟν πρδτες ύλες. "Αμεση προσαρμογή* 
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των τυμδν των προ'ίόντων πού υπάγονται, στην KAU στές αντίστοιχες κουνοτυ-

κές, χωρίς άλλες μεταβολές, θά οδηγούσε σε* αύξηση του" δείκτου καταναλωτή* 

κατά 6 μονάδες με* τι5ν υπόθεση δτυ η πράσυνη ι,σοτι,μία θά ταυτίζεται, με* 

τή*ν τρέχουσα. 

Πλη*ν δμως cu αυξητικές αιΉές έπι,δράσευς αναμένεται, νά εξουδετερω

θούν εν μέρει, άπό τη* βελτίωση τ?ίς αποδοτικότητας τοϋ" συστήματος εμπορίας 

καί άπό τίς μεταβολές στη* δι,άρθρωση ττ"ις καταναλώσεως. 

Οί, κοι,νοτυκές τομές και* ot έπυδοτη*σευς έξαγγέλονται, σέ γεωργυκές 

λογυστυκές μονάδες, πού η μετατροπή τους σέ δραχμές μέ τή*ν ένταξη τη*ς 

χώρας θά άπαι,τή*σει, τόν καθορι,σμό τη*ς ύσοτι,μίας τΨ\ς γεωργίας μονάδας 

προς τη* δραχμή. Ό καθορισμός τ?*ις ί,σοτι,μίας αύτΐίς έχει, τίς υδυες επι,πτώ-

σευς στή*ν παραγωγή* καί στίς εξαγωγές δπως κάθε άλλη ι,σοτι,μία πού ορίζε

ται,. 

"Αν δρυστεϋ μυά χαμηλή ύσοτι,μία τ^ς δραχμές (δηλ. 1 λογυστ. μονάδα 

περισσότερες δραχμές), αυτέ θά οδηγήσει, σέ υψηλές τυμές παραγωγοί καί 

συνεπές έπι,βάρυνση των καταναλωτών, ένδ αν ορυστεϊ υψηλή* ί,σοτυμία τό* απο

τέλεσμα θά είναι, χαμηλότερες τυμές γι,ά τους παραγωγούς μέ σχετυκέ όφελος 

των καταναλωτών. 

Ανάλογη είναι, καί ή επίπτωση στη δοάρθρωση τ?ίς παραγωγές: * Υψηλά 

απόλυτο ύψος τυμδν παράγωγου" σέ δραχμές (δηλ. χαμηλή πράσυνη ί,σοτυμυ'α) 

επιτρέπει* σέ περισσότερους κλάδους νά επυζή*σουν - μέ τή* σημερι,νή* δυάρθρω-

ση των τι,μων των συντελεστών ττίς παραγωγές πού δέν είσάγονταυ. Καί αυτά 

πέρα απέ τή*ν αναδιάρθρωση πού θά επέλθει, λόγω τϋς μεταβολές των σχετυκων 

τυμδν. "Οσον άφορ3 τό έξωτερι,κό έμπόρι,ο εί,δι,κά στή*ν προκείμενη περίπτωση, 

η ύσοτι,μόα δέν έχει, σημασία γι,ατί ου τι,μές παράγωγου των γεωργι,κδν 

προϊόντων (δηλαδή où έλάχι,στες τυμές προσφορδς) καθορίζονται σέ ξένο VÓ-

μι,σμα (δηλαδή σέ γεωργοκές λογι,στυκές μονάδες) άκρυβδίς γι,ά νά είναι, κοι,νές 

γι,ά δλες τίς χώρες. Τό εξαγωγι,κό πλεονέκτημα τ?ΐς χώρας σ'αύτή* τή*ν περί-

περίπτωση έξαρτδίταυ άπό το πόσο κοντά στίς έλάχι,στες τι,μές μπορεί νά προσ

φέρει, τά προ'ίόντα της. 
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Τώρα αν ύπαρχεt διάσταση μεταξ\5 πράσι,νης καί τρέχουσας υσοτυμίας, 

6 εξωτερυκό* εμπόρια, το* οποίο δι,εξάγεται, με* τή*ν τρέ*χουσα ύσοτυμία, θά 

μποροΟσε νά επηρεασθεί θετυκά η αρνητικά, άπό* Tri δυαφορά τ8ν έσωτερυκον 

τυμδν παράγωγου* πού έπι,τρέπευ η ουαφορετι,κή* πράσι,νη οσοτυμία. Άχρι» 023s 

δμως γι,ά vd μή*ν διαταραχθεί το* κουνοτι,κο* εμπόριο έξαυτίας νομυσματυκωυ 

γεγονότων πο\5 είναι* άσχετα με τή*ν παραγωγικότητα τ^ς γεωργίας » έχουν 

θεσπυστεί τά Νομυσματι,κά Άντυστ:χθμι,στοκά Ποσά (ΝΑΠ), xdt οποία είναι, 

δασμοί? καί έπι,δοτή*σει,ς πού σκοπό* έχουν νά εξουδετερώσουν τή*ν εύνοίκή* 

η δυσμενή επίδραση πού θ(ί είχε γυά το* έμπό*ρυο μι,δς χώρας ή δυάσταση 

μεταξύ πράσυνης καί τρέχουσας υσοτι,μίας. *Ετσυ βασυκή* λειτουργία τΐΐς 

δυαφορετυκίίς πράσι,νης υσοτϋμίαις είναι, νά ρυθμίζει, τή*ν έσωτερι,κή* δυανομή* 

τοΐ3 ευσοδή*ματος μεταξύ παράγωγων καί καταναλωτών. 

Ευδι,κά κατά* τή*ν μετα(?ατυκη περίοδο, ή τυχόν ύφι,στάμενη δι,αφορά 

μεταξύ των τι,μων παράγωγου της * Ελλάδος καί τΐ̂ ς Κουνότητας θά μπορούσε 

νά αποτελέσει, εξαγωγικό* πλεονέκτημα η προστασία γυά Td έγχώρυα προίέντα, 

εντούτοις δμως καί αύτη* η δυαφορά θά καλύπτεται, άπό* τά άντι,σταθμι,στι,κά 

ποσά εντάξεως (ΑΠΕ). Td ΑΠΕ εισπράττονται, σάν δασμός άπο* τους εύσαγωγείς 

τΐίς χώρας πού εχευ τίς υψηλότερες τυμές παραγωγοί γι,ά κάθε συγκεκρι,μένο 

προίό*ν, καί καταβάλλονται, σάν επυδοτή*σει,ς στους εξαγωγείς τ?ίς χώρας πάλι, 

πού έχει, τίς υψηλότερες τι,μές παρσγωγοΟ. Δηλαδή χάρι,ς στά ΑΠΕ το* δυεθνές 

εμπό*ρι,ο διεξάγεται* σάν νά μή*ν ύπαρχε ή δυαφορά τι,μων μεταξύ ττ)ς έντασσά-

ρενης χώρας καί των λούπων εταίρων, Ή δι,αφορά τδν τυμδν εξακολουθεί δμως 

vd ε*χει, σημασία γι,ά τη* δι,ανομή* τοϋ εισοδήματος καί τή*ν κλιμάκωση ττίς 

αναδιαρθρώσεως τ?ΐς παράγωγης. 
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5. 'Επιπτώσεις καί προοπτικές στά προϊόντα φυτικής παράγωγης άπό την ένταξη 

της 'Ελλάδας στην E g 

5 . 1 . Γενικά 

ί'Ιέ την ένταξη της *Ε?νλάδας στην ΕΟΚ ή παραγωγή καί ή εμπορία των περισ

σοτέρων γεωργικών μας προϊόντων %ά ρυθμίζεται από τους κανονισμ ύς της Κοινής 

Αγροτικές Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΟΚ. χ 

Ή Κ.Α.Π. καλύπτει σήμερα το σύνολο σχεδόν των φυτικών προϊόντων πού 
1/ 

παράγονται στην Κοινότητα , Φυσικά δέν καλύπτει προϊόντα πού δέν παράγονται 

σέ κανένα κράτος-μέλος της, όπως π . χ . τό βαμβάκι καί ο ι σταφίδες καί τά οποία 

ε ί ν α ι σημαντικά γ ιά τή χώρα μας, 

Ή διάρθρωση της εγχώριας φυτικής παράγωγης προσομοιάζει μέ αυτήν της 

ΕΟΚ, καί Ιδιαίτερα της Ι τ α λ ί α ς καί Γαλλίας. Πλην δμως υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στην σχετική σύνθεση τής παράγωγης, στις καλλιεργούμενες π ο ι κ ι λ ί ε ς 

καί στή χρονική κατανομή της τχεραγωγτ^ς. "Ετσι παρατηρούνται σημαντικές διαφο

ρές στους αντίστοιχους βαθμούς αυτάρκειας, .̂ ραγμα πού καθιστά* τήν εγχώρια φυ

τ ι κ ή παραγωγή ^.'μπληρωματική της κοινοτικής σέ σημαντική έκταση 

Στον πίνακα 1 συ/κρίνονται οι Βαθμοί αυτάρκειας της ΕΟΚ καί της 

* Ελλάδας γ ιά τά σπουδαιότερα φυτικά προϊόντα πού παράγει ή χώρα μας καί πού 

υπάγονται στην ΚΔΠ (μέ τήν εξαίρεση της πατάτας). Δίνεται έπίσ.ις τό μέγεθος 

της εγχώριας παράγωγης σάν ποσοστό της αντίστοιχης κοινοτικής, καθώς καί τό 

απόλυτο υψος της παραγοΛγής, τ&\ ,'σαγωγων και των εξαγωγών της ΕΟΚ, "Ολα τά* 

νούμερα του πίνακα 1 ε ίναι μέσοι οροί της τριετ ίας 1974-76. 

Άπό τήν ανάγνωση του πίνακα διαπιστώνουμε τά ακόλουθο·'.: 

- Ή Ελλάδα, μέ τήν εξαίρεση του κριθαριου καί Ιδίως τοΰ αραβοσίτου, 

2/ 
είναι αυτάρκης ή πλεονασματική σέ δλα τά άλλα φυτικά προϊόντα . 

1/ Άπό τά κύρια φυτικά προϊόντα μόνο ή πατάτα δέν καλύπτεται ακόμα άπό τήν 
ΚΑΠ, προβλέπεται όμως δτ ι σύντομα θά συμπεριληφθώ καί αυτή στην κοινή 
όργάνωοη τ % αγοράς, 

2/ Τό ί δ ι ο Ισχύει,καί γιά τό βαμβάκι (125^) καί τ ί ζ σταφίδες (τό 95Ρ της 
παραγωγής είναι γ ιά εξαγωγή) πού δέν 7ίαοάγονται στην ΕΟΚ. 
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Πίνακας 1 

Βαθμός αυτάρκειας της ΕΟΚ καί της * Ελλάδος σε βασικά ν 
, „ Μέσος ορός 

γεωργικά προϊόνταΓ Ποσοστό ελληνικής παράγωγης στην τριετίας 
1974-76 

κοινοτική · Παραγωγή̂  Εισαγωγές καί 'Εξαγωγές της ΕΟΚ 

Βαθμός Αυτάρκειας Ποσοστό ΕΟΚ 9 
— ' " • " " " " — — . . . . . . . ι . . . . — . . . « Μ ι . ν Μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιι • - - ι ι ι 

ΕΟΚ 9 ΕΛΛΑΣ ελληνικής Εισαγωγές 'Εξαγωγές Παραγωγή 

παράγωγης 

στην Κοινοτική 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13· 

Προϊόντα 

Σιτάρι μαλακό 
" σκληρό 

Κριθάρι 
Καλαμπόκι 
Ρύζι 
Ζάχαρι 
Κρασί 

'Ελαιόλαδο 
Καπνός 
Πατάτες 
Λαχανικά νωπά 
Εσπεριδοειδή 
- Πορτοκάλια 
- Μανδαρίνια 
- Λεμόνια 
Φρούτα νωπά 
- Μΐίλα 
-'Αχλάδια 
- Ροδάκινα 
- Σταφύλια έπιτρ. 

?ο 
108 

84 
104 
56 

83 
101 
102 

79 
28 

100 

97 
49 
45 
• • 
93 
85 
97 

100 

97 
91 

* 

112 
103 
98 

39 
110 
100 

117 
120 

215 
106 
107 

155 
152 

• • 
177 
157 
102 
100 

167 
121 

1ο 

4,9 
11,0 

2,8 

2,4 
11,2 

3,5 
2,9 

42,9 
63,2 

2,4 

9,1 
25,9 
29,7 

9,1 
23,9 

6,7 
3,6 
4,3 

19,1 
25,3 

000 τόννοι 

4.770 

1.373 
1.807 

14.730 
460 

1.661 
626 

184 
457 
668 
998 

3.160 

2.003 
* 

208 

3.111 
397 

95 
124 
167 

000 τόννοι 000 τόν 

6.694 
195 

3.243 
467 
316 

1.189 
354 

14 
35 

543 
371 
285 
100 
• • 
153 
590 
167 

89 
68 

75 

37.662 
3.552 

33.578 
14.901 

864 
9.337 

17.070 

501 
172 

36.993 
22.071 

2.743 
1.590 

363 
790 

14.567 
6.647 
2.549 
1.623 

950 

Πηγές: 1) THE AGRICULTURAL SITUATION IN THE COMTOFITY, REPÖ&TS 1975, 1976 καί 1977. 
2) Ξ.Ε. Ζολώτα: *Η Συμβολή της ^Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αθήναι 1978, 

Πίνακες 4 καί 5. 
3) Υπ. Γεωργίας, Στοιχεία Γεωργικής Παράγωγης. 
4) ΕΣΥΕ, Είσαγωγές-'Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. 
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- Ή ECK είναι αυτάρκης η ελαφρά πλεονασματική μόνο ατό μαλακό σιτάρι , 

τό κριθάρι, τη ζάχαρη, τ6 nouai καί τ ι ς πατάτες, καί ελλειμματική 

στά υπόλοιπα, ήτοι στον καπνό (28-), εσπεριδοειδή (49/=), αραβόσιτος 

( 5 6 Α ) , ελαιόλαδο (79 ) , ρύζι (83/*), σκληρό σιτάρι (84:0, φρέσκα φροο-

τα (85$), και φρέσκα λαχανικά (97/°). 

- Τό μέγεθος τ^ς ελληνικές παράγωγης σαν ποσοστό τος αντίστοιχης κοινο

τικής ε ί ν α ι ,γιά τά περισσότερα προϊόντα μας κάτω του 5 . Στά προϊόν

τα πού τό ποσοστό αυτό , καθώς καί ό βαθμός αυτάρκειας είναι κά— . -

πως η αρκετά σημαντικό (σκληρό σιτάρι, ρύζι, ελαιόλαδο, καπνός, εσπερι

δοειδή, επιτραπέζια σταφύλια) ,κοί μέ ττν erαίρεση των ροδακίνων, ή ΕΟΚ 

είναι ελλειμματική σέ σημαντικό βαθμό. 

1/ 

- Η EOE πραγματοποιεί σημαντικότατες εισαγωγές , πολλαπλάσιες σέ ποσό

τητα άπό τά πλεονάσματα των ελληνικών ©υτικων προϊόντων, (εξαιρουμένων 

των ροδάκινων), δχι μόνο στά προϊόντα πού ε ί ν α ι ελλειμματική αλλά καί 

σ'έκεινα πού ε ίναι αυτάρκης η πλεονασμοί τ ική (.τά τελευταία βέβαια ε ί 

ναι καθαρά εξαγωγική). Στην περίπτωση μάλιστα των κρασιών καί της πα

τάτας, πού ε ί ν α ι αυτάρκης, \ μέσος ορός των εισαγωγών της στην τ ρ ι ε τ ί α 

1974-76 ε ί ν α ι , σέ ποσότητα, μεγαλύτερος τών εξαγωγών της. Τό ϊ δ ι ο 

συμβαίνει Mai μέ τή ζάχαρη, στην οποία ή E0IC τά τελευταία χρόνια παρουσιά

ζεται αυτάρκης η καί πλεονασματική. Αυτό όμως οφείλεται στή συμβατι

κή υποχρέωση πού έχει αναλάβει ή LOK μέ τ ί ς χώρες της συμφωνίας το0 

LOME, να* αγοράζει άπ'αυτές κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως των αναγκών της , ορισμένη 

ποσότητα ζάχαρης (γύρω στό 1,3 εκ. τ 'ννους καί πού α ν τ ι 

στοιχεί στό 10Α περίπου τ~ς παραγωγής της EOK) 7iai μάλιστα σέ τ ι μ έ ς 

πού διαμορφώνονται μέσα στην ECK. 

- Στά φρέσκα φρούτα ή ΕΟΚ εΓναι, κατά μέσο ορο, < ρ%ετά ελλειμματική μέ 

βαθμό αυτάρκειας 35/-. Στά φρούτα όμως πού ενδιαφέρουν άπό εξαγωγικής 

πλευράς τήν Ελλάδα, ιδίως τά ροδάκινα, ε ίναι σχεδόν αυτάρκης. Οι 

εισαγωγές της ΕΟΚ είναι σχετικά χαμηλές καί συμπληρώνουν τ ίς κυμάνσεις 

ΐ / Στά περισσότερα προϊόντα ή ΞΟΙί ε ίναι 6 μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο. 
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της κοινοτικής παράγωγης, μέ τήν εξαίρεση των μήλων των όποιων ο ι 

εισαγωγές ε ίναι σημαντικές και σέ σταθερό επίπεδο, ε ίναι όμως έκτος 

εποχής καί προέρχονται άπό χώρες του voτCoυ ημισφαιρίου . Καλλίτερη 

ε ίναι ή θέση μας στα" βερύκοκα και στά* σταφύλια άπό άποψη συμπληρω-

ματικότητας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Εκε ίνο όμως πού πρέ

πει να* τονισθεί, ε ίναι "τ ι ο σχετικά χαμηλός βαθμός αύταρκείας της 

ΕΟΚ στά φρέσκα φρούτα προκύπτει άπό τ ι ς μεγάλες εισαγωγές τροπικών 

φρούτων, μέ προέλευση τ ι ς υπανάπτυκτες χώρες μέ τ ι ς όπ ϊ ε ς ή ΕΟΚ 

έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες (συμφωνία LOME κ λ π . ) . Οι 

εισαγωγές μπανάνας πού πλησιάζουν τά 2 εκ. τόννους^ξεπερνούν τό 607 

τών συνολικών εισαγωγών φρέσκων φρούτων της SÖK. 'Επί πλέον τό 70?ο 

της παγκόσμιας παράγωγης καί εμπορίας της μπανάνας βρίσκεται στά 

χέρια τριών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μέ τήν ενταξή μας στην ΕΟΚ 

καί τήν αποδοχή των προτιμησιακών αυτών συμφωνιών, πρέπει νά αναμέ

νεται αύξηση των εισαγωγών μας σέ τροπικά φρούτα, μέ επιπτώσεις 

στην εσωτερική κατανάλωση εγχωρίων φρέσκων φρούτων καί τή δημιουργία 

πρόσθετων πλεονασμάτων γιά διάθεση μέσω εξαγω

γών η γιά απόσυρση. 

5 .2 . 'Ανάλυση κατά προϊόν (Μερική Άνάλυση-PARTIAL AIALYSIS). 

Ή κατάσταση πού διαγράφεται, μέ τά σημερινά δεδομένα,γιά τά έπί 

μέρους προϊόντα της φυτικής μας παράγωγης άπό τήν ένταξη καί τήν υπαγωγή 

τους στην ΚΔΙΊ έχει ώς έξτ^ςι. 

5 . 2 . 1 . Δημητριακά 

Ή ΕΟΚ, στό σύνολο της, ε ίναι ελαφρά πλεονασματική μόνο στό μαλακό 

σιτάρι καί στό κριθάρι, καί ελλειμματική στά υπόλοιπα δημητριακά, δηλ. τό 

σκληρό σιτάρι, τή βρώμη, τή σίκαλη καί ιδίως τόν αραβόσιτο (56/ί>),καί στά όποια 

πραγματοποιεί σημαντικότατες εισαγωγές. 'Αλλά καί στά δύο πλεονασματικά της 

προϊόντα, παρόλο πού ε ίναι κα^.ρά εξαγωγική περιοχή, πραγματοποιεί μεγάλες 

εισαγωγές, Ιδίως μαλακού σιταριού καλής ποιότητας γιά άρτοποίηση» 

1/ Ή ΕΟΚ, στον δικό της εποχικό κύκλο, ε ίναι πλεονασματική τόσο στά μήλα οσο 
καί στά αχλάδια. Γ ι 'αυτό καί έχουν θεσπισθεί, άπό τό 1976, κίνητρα (άπο-
ζημώσεις) γιά τό ξερίζωμα ορισμένων ποικιλιών μήλων καί αχλαδιών. 
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Ή χώρα μας ε ίναι πλεονασματική στό μαλακό και στό σκληρό σ ι τ ά ρ ι . Καί 

για" μέν τό σκληρό σιτάρι δέν θα* υπάρξει κανένα πρόβλημα γ ι α τ ί ε ίναι αρίστης ποιό

τητας ή δέ EGK ενθαρρύνει την παραγωγή του. Ούτε όμως γιά τό μαλακό σιτάρι διαφαί

νεται κανένας κίνδυνος γ ι α τ ί ή ποιότητα του ε ίναι πολύ καλή καί ε ίναι κατάλληλο 

γ ιά άρτοποίήση μέ τά πρότυπα πού θέτε ι ή ΕΟΚ. Οι εισαγωγές δέ της κοινότητας 

σέ άρτοποιήσιμο μαλακό σιτάρι ε ί ν α ι υπερδιπλάσιες της συνολικής ελληνικής παρά

γωγης του προϊόντος. 

1/ y Οι επιδιώξεις της KÄU σήμερα στά δημητριακά εiva ι f στό μέν σκληρό 

σιτάρι οχ ι τόσο ή παραπέρα επέκταση της παραγωγής ν..ο ή βελτίωση της παραγω

γικότητας καί της ποιότητας του παραγομένου σκληρού σιταριού μέ προώθηση π ο ι 

κιλιών καταλλήλων γιά την παραγωγή ζυμαρικών. Γιά τό λόγο αυτό μέ τό νέο κανο

νισμό 1143/76 ^χει καταργηθεί η ελαχίστη εγγυημένη τιμή στον παραγωγό, ή δέ 

χορηγούμενη βοήθεια μ%6 ενιαία πού ήταν,έχει διαφοροποιηθεί κατά περιοχή καί 

δ ίδεται δχι κατά κιλό προϊόντος άλλα κατά στρέμμα. 'Επίσης ο ι προϋποθέσεις 

χορηγήσεως της βοηθείας έγιναν αυστηρότερες. 

Στό μαλακό σιτάρι επιδιώκεται αύξηση της παραγωγής άρτ ,ποιησίμου 

σιταριού καί μείωση της παράγωγης ποικιλιών ακαταλλήλων γιά άρτοποίήση 

πού χρησιμοποιούνται γιά κτηνοτροφή. Γιά τό σκοπό αυτό καθορίζεται ε ν ι α ί α 
2/ 

κοινή τιμή παρεμβάσεως γιά τό μαλακό σιτάρι τό κριθάρι καί τόν αραβόσιτο . 

Γιά δέ τό άρτοποιήσιμο μαλακό σιτάρι καθορίζεται πρόσθετη "τιμή αναγωγής" 

3/ πάνω από τήν τιμή παρεμβάσεως . 

Στον Πίνακα 2 δίνονται ο ι τ ιμές παρεμβάσεως κλπ. της Käu γ ι ά τά 

φυτικά προϊόντα πού υπάγονται στην κοινή οργάνωση της άγορας γιά τ ί ς π ε ρ ι ό 

δους 1975/76 καί 1976/77, καθώς καί οι παρόμοιες τ ιμές πού ίσχυσαν ή διαμο-
t , Α·/ 

ρφώθηκαν γιά τά αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα. Συγκρίνοντες τ ί ς τιμές των 

ΐ / Κανονισμός No 1143/76 πού τροποποιεί ριζικά τόν κανονισμό No 2727/75 γ ι ά 
τήν κοινή οργάνωση της αγοράς δημητριακων 

2/ Οι άλλες τ ι μ έ ς , δηλ. ενδεικτική καί τιμή κατωφλίου ,γιά μέν τό κριθάρι 
καί τόν αραβόσιτο ε ίναι κοινές γ ιά δέ τό μαλακό σιτάρι υψηλότερες. 

3/ Γιά τήν περίοδο 1977/78 ή τ ιμή αναγωγής καθορίστηκε μεγαλύτερη κατά 13$ 
άπό της τιμής παρεμβάσεως. 

4/ Τιμές σέ δρχ/κιλό. *Η Ισοτιμία της γεωργικής λογιστικής μονάδας σέ δραχμές 
λαμβάνεται ίση μέ 47 δρχ. τό 1976 καί 50 δρχ. τό 1977. 
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ητριακων στην ΕΟΚ καί στην 'ΒλΧάδα παρατηρούμε ο τ ι , 

- στδ σκληρό σιτάρι οι τιμές παρεμβάσεως της ΚΑΙΪ είναι σημαντικά μεγαλύ

τερες άπό τ ί ς αντίστοιχες ελληνικές τ ιμές με έλαφρή τάση μειώσεως της 

διαφοράς, 

- στ<5 μαλακό σιτάρι και στό κριθάρι οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώθηκαν 

στά 'ίδια σχεδόν επίπεδα, μέ πτωτική τάση των κοινοτικών τιμών. 

- στον αραβόσιτο,τέλος,οL κοινοτικές τ ιμές ήταν αρκετά μικρότερες άπό 

τ ί ς ελληνικές μέ ανοδική δμως τάση . 

Πρέπει δμως νά τονίσουμε δ τ ι στις ελληνικές τιμές (τιμές ασφαλείας) 

δέν περιλαμβάνεται ή αναλογούσα μέση προσαύξηση αύτων άπό τ ί ς χορηγούμενες ε ισό

δημα ντικές ενισχύσεις (ενίσχυση ορεινών περιοχών καί μικρών παράγωγων), οπότε ή 

σύγκριση των τιμών βελτιώνεται υπέρ των ελλήνων παράγωγων. *Η KAU, μέ τήν έ ξ α ί -

ρεση του σκληρού σίτου, δέν χορηγεί τέτοιου είδους εισοδηματικές η άλλες ε ν ι 

σχύσεις, δπως δέν χορηγεί καί επιδοτήσεις των διαφόρων εισροών (μηχανήματα, 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα,χαμηλότοκα καλλιεργητι?-ιά δάνεια κ λ π . ) , πού απολαμβάνουν 

σήμερα οι έλληνες παραγωγοί οχ ι μόνο των δημητριακών αλλά δλων των γεωργικών 

προϊόντων. 

Άπό τή στατική αυτή ανάλυση οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στον τομέα 

των δημητριακών άπό τήν ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, διαγράφονται ώς έξίΐς: 

- Πρόβλημα ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά άπό τά κοινοτικά δημητρια

κά δέν θά ύπαρξη γ ι α τ ί ,(α) ή ΕΟΚ ε ίναι έ?νλειμματική στό σκληρό καί 

στό μαλακό άρτοποιήσιμο σιτάρι καί στον αραβόσιτο· στό κριθάρι πού 

ή ΕΟΚ ε ί ν α ι ελαφρά πλεονασματική ή χώρα μας ε ίναι ελλειμματική,(β) 

ή ποιότητα των σιτηρών μας ε ί ν α ι εφάμιλλη ή καί καλλίτερη της τών 

κοινοτικών καί γ) 6 παράγων απόσταση μεταξύ τον δύο αγορών ε ίναι σημαντι

κός. 

1/ Στην παρατηρούμενη τάση,στίς διαφορές μεταξύ κοινωτικΰν καί ελληνικών τ ι 
μών, βασικό ρόλο παίζε ι τόσο ή λαμβανόμενη ισοτιμία της λογιστικής μονάδας 
προς τή δραχμή, α ο καί ή μεταβολή /çffc ισοτιμίας αέ βάρος (υποτίμηση) τη*ς 
δραχμής. Μέ σταθερή ισοτιμία στό επίπεδο της περιόδου 1975/76 οι ελληνι
κές τιμές τήν περίοδο 1976/77 ε ί ν α ι , μέ τήν εξαίρεση του σκληρού σιταριού, 
σημαντικά μεγαλύτερες άπό τ ί ς κοινοτικές γιά τά υπόλοιπα δημητριακά. 
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'Αντίθετα οι προοπτικές διαγράφονται πολύ ευνοϊκές γid τ<5 εγχώριο σκλη

ρό σιτάρι τό όποιο υπερέχει ποιοτικά του χοινωτικου. Άλλα και γιά τό μαλακό σι

τάρι μπορούμε νά είμαστε αισιόδοξοι άφου τό μεγαλύτερο ποσοστό της εγχωρίου παρα

γωγές θεωρείται άρτοποιήσιμο σύμφωνα με τ ί ς κοινοτικές προδιαγραφές. 

- Πρόβλημα σοβαρού ανταγωνίσιμου από τρίτες χώρες δέν θα" ύπαρξη 

λόγω της αποτελεσματικές προστασία: πού παρέχει η KâH μέ τ ί ς τ ιμές 

κατωφλίου, πού πλησιάζουν τ ί ς ενδεικτικές τ ιμές . 

Πολύ δυσκολώτερο είναι νά προδιαγρα συν οι επιπτώσεις στην διάρθρωση 

της παράγωγης των δημητριακών άπό τ ί ς μεταβολές των σχετικών τους τιμών, τόσο 

μεταξύ τους οσο καί σε σχέση μέ τά άλλα φυτικά προϊόντα (βαμβάκι, τεύτλα, Tre-* 

πονοειδή, όσπρια, κτηνοτροφικά φυτά κλπ). Πολύ ενδεικτικά μπορεί νά λεχθούν 

τά ακόλουθα: 

- Ή βελτίωση της σχετικής τιμής του σκληρού προς τό μαλακό σιτάρι θα* 

τ ε ί ν ε ι νά επιδράσει αυξητικά στην παραγωγή του -πρώτου σέ βάρος της 

παράγωγης του δευτέρου. Ή έκταση της υποκαταστάσεως δμως, αν καί 

επιθυμητή, θά ε ϊναι μάλλον οριακή δεδομένου δτι ή επέκταση της καλ-

λιεργείας του σκληρού σιταριού περιορίζεται άπό οικολογικούς παρά

γοντες. 

- *Η τυχόν βελτίωση των σχετικών τιμών των άλλων προϊόντων,τών οποίων 

ή καλλιέργεια μπορεϊ νά ύποκαταστήση αυτή του μαλακού σιταριού (βαμβά

κι κλπ. κυρίως σέ πεδινές καί άρδεύσιμες περιοχές) , δέν αναμένεται 

νά επίδραση σημαντικά στην μείωση της παράγωγης του τελευταίου, καθό-

σο ενα σημαντικό ποσοστό (55, ) των καλλιεργούμεvcov μέ μαλακό σιτάρι 

εκτάσεων βρίσκεται σέ προβληματικές περιοχές (ορεινές, η μ ι ο ρ ε ι ν έ ς ) , 

δπου οι δυνατότητες εναλλακτικών καλλιεργειών είναι περιορισμένες. 

Έ π ί πλέον μιά μείωση των σχετικών τιμών τών σιτηρών (π\ήν τ>υ σκλη

ρού σιταριού) σέ σχέση μέ τί;, τ ιμές των άλλων ανταγωνιστικών καλλιεργειών, 

θά πρέπει νά αντισταθμίζεται μερικά καί άπό τ ί ς ε ι δ ι κ έ ς ενισχύσεις πού χορηγούν

ται στίς καλλιέργειες αυτές, στά πλαίσια της κατευθυντήριας οδηγίας 268/75 γ ι ά 

1/ Στη σύγκριση των σχετικών τιμών, γιά τό εγχώριο μαλακό σιτάρι πρέπει νά 
λαμβάνεται ή τιμή αναγωγής μάλλον (άρτοποιήσιμο σιτάρι) παρά ν. τιμή 
παρεμβάσεως. 
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προβληματικές περιοχές. 

- *Ε σχετική μείωση, των τιμών κριθαριου καί αραβοσίτου είναι πι·8ανόν νά 

μειώση τ ί ς καλλιεργούμενες μέ αυτά έκτάοεις σέ όφελος τοΟ μαλακοο 

άρτοποιήσιμου σιταριού. Ή υποκατάσταση γιά τ<5 κριθάρι δέν μπορεϊ 

νά είναι μεγάλη δεδομένου δτι ή καλλιέργεια αύτοΟ* γίνεται ö£ 

οριακές εκτάσεις ασύμφορες γιά καλλιέργεια σιταριού. 

Για* τό"ν αραβόσιτο ò κίνουνος είναι ι>< καλύτερος επειδή καλλιεργείται 

σέ αρδευόμενες έ .τάσεις πού μπορούν να διατεθοΡν σέ άλλες καλλιέργειες. Τόν 

κίνδννο δυνατόν νά περιορίσει ή μείω^Τ) του κόστους παράγωγης μέ τήν αύξηση των 

αποδόσεων λόγω βελτιωμένων υβριδίων καί συλλογικής καλλιέργειας του. 

- Ή αύξηση της τιμής παράγωγου των δημητριακών Μ επιδράσει αύΓητικά 

στίς τιμές των μεταποιημένων προϊόντων των καί των ζωοτροφών μέ 

επιπτώσεις στίς τιμές των τροφίμων, 

5.2.2. Ρΰζι 

*Η ΞΟΚ είναι ελλειμματική στό ρύζι (βαθμός αύταρκείας 83),ένω' ή χώ

ρα μας είναι πλεονασματική (ΐ1/ό), ή δέ ελληνική παραγωγή είναι 'ίση μέ τό 1 I/O 

περίπου τη*ς κοινοτικής. Τό 96^ της κοινοτικής παράγωγης συγκεντρώνεται στην 

Β. 'Ιταλία, δπου καλλιεργουνται σέ μεγάλ^ :κταση στρογνυλόσπερμα ποικιλίες. 

'Επειδή ο ι ποικιλίες αυτές δέν είναι πολύ ϊ^ορροφήσιμες στην κοινοτική αγορά 

γίνονται σημαντικές εξαγωγές στις μεσογειακές κυρίως χώρες (μέσος δρος τριε

τίας 1974-76 χιλ. τόννοι η 37/<> της άντίστοι-χης παράγωγης). *Η σύνθεση τή*ς ελ

ληνικής παράγωγης είναι καλλίτερη άπό τήν 'Ιταλική επειδή περιλαμβάνει στό με

γαλύτερο ποσοστό μεσόσπερμες ποικιλίες άλλα καί μακρόσπερμες. Η στρεμματική 

δέ απόδοση κατά μέσο δρο στή χώρα μας είναι μεγαλύτερη άπό νήν κοινοτική (μέσος 

δρος τριετ'ας 1974—76: 'Ελλάδα 485 κιλά/στρ., ΕΟΚ 408 κιλά/στρ. ήτοι μεγαλύτερη 

κατά 19^ περίπου). Παραμένει πάντως ή ΕΟΚ καθαρά εισαγωγική σέ ρύζι μεσοσπέρμων 

χαί μακροσπέρμων ποικιλιών, ρε* μέσο υψος εισαγωγών κατά τήν τριετία 1974-76 467 

χιλ. τόννους, πενταπλάσιες της συνολικής ελληνικής παράγωγης. 

*Η κοινή οργάνωση της άγορας περιλαμβάνει τόν καθορισμό μιας ενιαίας 

τιμη*ς παρεμβάσεως γιά τό άναποφλοίωτο ρύζι καί μιας ενδεικτικής τιμίως γιά τό 

αποφλοιωμένο. Οι δύο αυτές τιμές αφορούν στό στρογγυλό σπερμο ρύζι μιδς ωρι-

σμένης ποιότητας. 

ΐ/ Βλέπε σχετικά ανάλυση κτηνοτροφικών προϊόντων 
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S τιμή -παρεμβάσεως ήταν, σε δρχ./κιλό,γ,30 τό 1976 HCCL 8,2 τό 1977,ή δέ 

πραγματοποιηθείσα τιμή αγοράς 9,70 καί 1 ·,5 αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τ ιμές 

(μέσες σταθμισμένες για δλες τ ί ς π ο ι κ ι λ ί ε ς καί ποιότητες άναποφλοίωτου ρυζιού) 

πού πραγματοποίησαν οί. έλληνες παραγωγοί ήταν 8,44 καί 9,0 δρχ./κιλό, 

Οί ελληνικές δηλ. τιμές ήταν μεγαλύτερες των τίμιων παρεμβάσεως της 

ΕΟΚ κατά 15,9/° καί 9,8/^άλλά μικρότερες των πραγματοποιηθεισών τιμών άπό τους 

παραγωγούς της ΕΟΚ κατά 13,0·" καί 24,1/^ αντίστοιχα κατά τά ετη 1976 καί 1977. 

Πρέπει νά αναφερθεί δτι ή παραγωγή ρυζιού στη χώρα μας δέν ε ί ν α ι 

ελεύθερη καί περιορίζεται άπό καλλιεργητικές άδειες ο ι όποιες θά καταργηθούν 

προκειμένου νά προσαρμοσθεί τό σύστημα παράγωγης προς τό κοινοτικό. Οι υψηλό

τερες τιμές καί ή κατάργηση των άδειων καλλιέργειας θά επιδράσουν θετικά 

στην αύξηση της παράγωγης, τά πλεονάσματα της οποίας θά μπορούν νά διατεθούν 

στην κοινότητα. 

5 . 2 . 3 . 'Ελαιόλαδο 

ιΗ ΕΟΚ είναι ελλειμματική σε ελαιόλαδο (βαθμός αυτάρκειας 79$) ένω 

ή χώρα μας ε ίναι πλεονασματική (120$>), ή δέ παραγωγή μας ισούται ^ρός τό 43Λ' 

περίπου της Κοινοτικής (μέσος δρος τ ρ ι ε τ ί α ς 1974-76). 

Κύρια παραγωγός χώρα της ΕΟΚ ε ίναι ή ' Ιταλία μέ 93,4$ τοϋ συνολικού" 

άριθμοΰ έλαιοδένδρων, τό δέ υπόλοιπο ποσοστό καλύπτει ή Γαλλία. 'Αξιοσημείωτο 

ε ί ν α ι τό γεγονός δ τ ι ο αριθμός των έλαιοδένδρων (καί ή έκταση των ελαιώνων) 

παραμένει σταθερός άπό τό 1966, στά 190 εκ. δένδρα πεο.ίπου. 

'Η ΕΟΚ είναι ò μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου στον κόσμο. Οι 

εισαγωγές της δμως άπό τό 1974 έπεσαν στό επίπεδο του 196^,δηλ. στους 120.000 

τόννους κατά μέσο δρο, μετά άπό ενα MAXIMUM 250.000 τόννων τό 1973, παρά τό 

γεγονός δτ ι τό μέσο επίπεδο παραγωγής της ε ίχε σημειώσει κάμψη λόγω κακών 

εσοδειών τό 1975 καί Ιδίως τό 1977 (300.000 τόννοι περίπου, στό μισό δηλαδή 

της κανονικής παραγωγής). 

'Η μείωση των εισαγωγών μπορεί νά αποδοθεί στην συνεχή πτώση της 

καταναλώσεως ελαιολάδου άπό τό 1974 καί μετά οτό χώρο της ΕΟΚ (στους 8 πρώτους 

μήνες του 1975 ή κατανάλωση ελαιολάδου έπεσε κατά 40-50/ σέ σύγκριση μέ τήν 

ϊδ ια περίοδο του 1974. 

Βασική α ι τ ί α ε ίναι ή οικονομική κρίση,πού αντιμετώπισαν καί ο ί χώρες 
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ÎOK κατά τήν περίοδο αύτη, καί ή αύξηση της τιμής του ελαιολάδου, πού έστρεψαν 

υατανάλωση προς τά φυτικά λίπη καί έλαια, των οποίων οι τιμές είναι περίπου 

τ<5 ΐ/3 των τίμων του ελαιολάδου. 

Δεύτερος σοβαρός λόγος ειντα δτι ή παραγωγή καί εμπορία των φυτικών 

λιπών καί ελαίων βρίσκεται ατά χέρια μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες 

άσκουν αποτελεσματικότερη πολιτική προωθήσεως πωλήσεων. Φαίνεται δέ οτι ή 

κατανάλωση σπορελαίων επεκτείνεται καί στην ΐδια τήν Ι τ α λ ί α , κύρια ιταραγωγό 

καί καταναλώτρια χώρα σέ ελαιόλαδο. 

Ή κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου στην ΕΟΚ περιλαμβάνει τον 

προκαθορισμό ενδεικτικής τιμής παράγωγης, ενδεικτικής τιμής άγορας, τιμής 

παρεμβάσεως, τιμής κατωφλίου καί ενίσχυσης στους παραγωγούς. Υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ ενδεικτικής τιμής παραγωγής wxi ενδεικτικής τιμής αγοράς (20-25«). 

ή οποία καλύπτεται άπό τή χορηγούμενη ενίσχυση στους παραγωγούς, "Ετσι εξασφαλί

ζεται ενα ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς, διατηρείται ή παραγωγή σέ ενα 

επιθυμητό επίπεδο καί διευκολύνεται ή διάθεση του ελαιολάδου σέ τιμές σχετικά 

ανταγωνιστικές προς τ ί ς τιμές των σπορελαίων. 

Οι τιμές παρεμβάσεως στην ΕΟΚ γιά τό 1975 καί 1977 ?ίταν υψηλότερες 

κατά 19,8^ καί 11,17ο άπό τίς αντίστοιχες ελληνικές τιμές. "Αν δέ συμπεριληφθούν 

καί οι άμεσες ενισχύσεις ή διαφορά ανέρχεται στό 53^ καί 45/J αντίστοιχα. 

Ή κοινοτική οργάνωση της άγορας μέ τίς υψηλότερες τιμές παράγωγου* 

θα* επιδράσει αυξητικά στην παραγωγή ελαιολάδου, (στατική ανάλυση)· Πλην όμως 

ή αυξητική αυτή επίδραση μακροχοόνια θά αντισταθμισθεί, έν μέρει, άπό τήν επί

δραση τ(3ν έξης παραγόντων: 

- ή απελευθέρωση τον εΐοαγωγων των σπορελαίων (πού cf)\i£.pa. είναι ελεγχό

μενες) μέ τ ί ς χαμηλές τιμές τους, θά επιφέρει υποκατάσταση στην εγχώρια κατανά

λωση έλειολάδου, μέ αποτέλεσμα τήν μείωση τής κατά κεφαλήν καταναλώσεως, πού 

θα" τείνει προς τά επίπεδα πού παρατηρούνται σέ άλλες παρ:ίγωγους~καταναλώτριες 

μεσογειακές χώρες. *Η δημιουργία, έτσι, πρό*σ9·ετων πλεονασμάτων στην εσωτερική 

αγορά είναι δυνατόν νά προκαλέσει κάποια προσαρμογή της κοινοτικές πολιτικές 

γιά τδ ελαιόλαδο μέ σκοπό τήν εξισορρόπηση τής άγορας. 
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- ή κατάργηση των επιδοτήσεων των μέσων -παράγωγης [δίκτυα συλλογής ελαιο

κάρπου, λιπάσματα, φυτοφάρμακα) πού παρέχοντα στους "Ελληνας ελαιοπαρα

γωγούς θα* αυξήσει τό κόστος παράγωγης καί θά περιορίσει, CETERIS PARIBUS, 

τήν απόλυτη διαφορά των τιμών παράγωγου της Κοινότητας και τ?)ς χώρας μας. 

5 · 2 · 4 · Γάχαρη-Ζαχαρότευτλα 

Ή παραγωγή ζάχαρης στην ΕΟΚ ρυθμίζεται άπό ένα σύστημα κατανομής της 

παράγωγης μεταξύ των κρατων-μελων. *Υπαρχε ι ή βασική ποσόστωση (QUOTA-Α) γ ιά κά

θε χώρα-μέλος πού καθορίζεται άπό τό Συμβούλιο της ΕΟΚ μέ βάση τό : ιίσο ορο παρά

γωγης των τελευταίων έτων. Ή παραγωγή ζάχαρης της βασικής ποσοστώσείος απολαμβά

νει πλήρη προστασία. 

*Υπαρχε ι δυνατότητα υπερβάσεως της ποσότητας της βασικής κατανομής κατά 

ορισμένο ποσοστό, πού αποκαλείται 1UCTA-B καί απολαμβάνει μειωμένης προστασίας 

σέ σχέσει μέ τήν QUOTA-Α (κυρίως σ ' δ τ ι άφορα τ ί ς τ ιμές παρεμβάσεως). Κάθε ποσότη

τα πέραν της QU0TA-B υπάγεται στην QUOTA-C καί δέν έχει καμμιά προστασία (δέν 

ισχύει γ ι ' α ύ τ ή παρέμβαση). 

Τό σύστημα προστασίας της παράγωγης κα" εμπορίας περιλαμβάνει τόν 

προκαθορισμό των έξης τιμών: 

- ελαχίστη τιμή γ ιά τά ζαχαρότευτλα πού προορίζονται γιά τήν παραγωγή 

ζάχαρης ^ς QUOTA-Α. Γιά τ ί ς ποσότητες πού αναλογούν στην QUOTA-B 

καθορίζονται χαμηλότερες ελάχιστες τ ιμές , ενω κάθε επιπλέον ποσότητα 

τεύτλων δέν καλύπτεται άπό ελάχιστη τ ιμή. 

- τιμή παρεμβάσεως καί κατωφλίου γιά τήν ακατέργαστη ζάχαρη καί , 

- ενδεικτική τ ιμή, πα- ελάσεως καί κατωφλίου γιά τή λευκή ζάχαρη. 

Στό πίνακα 2 βλέπουμε οτι οι ελάχιστες τ ιμές παρεμβάσεως ζαχαρότευ

τλων στην Κοινότητα τό 197'" καί 1977 δέν διέφερεαν άπό τ ί ς αντίστοιχες ελληνι

κές (γιά τήν ' Ιταλία καί Ιρλανδία έξαγγέλονται ιδ ιαίτερες τιμές παρεμβάσεως 

πού γ ιά τό 1977 ήταν • τά 2Jffi καί 14/-αντίστοιχα υψηλότερες άπό τήν ελληνική). 

Τά ζαχαρότευτλα της ΕΟΚ έχουν μεγαλύτερο ζαχαρικό τίτλο άπό τά ελ

ληνικά. Οι στρεμματικές δμως αποδόσεις ατή χώρα μας ε ί αι κατά μέσο ίρο μεγα

λύτερες τον αντίστοιχων τον χωρών της Ε 'Κ κατά 14,5$ (μέσος σρος τ ρ ι ε τ ί α ς 1974-

76) . 
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lïï ΕΟΚ, άπό τό 1975, είναι πλεονασματική σέ ζάχαρη (βαθμός αυτάρκειας 

101/& τό 1975,110^ τό 1976). Τούτο οφείλεται άφωνος στην αύξηση της παραγωγές 

άφ*ετέρου στην σταθερά μείωση της κατά κεφαλή καταναλώσεως άπό τό 1974 καί μετά 

(39.4 κιλά τό 1973/74, 34.5 κιλά τό 1976/77). 'Επιπλέον ή ΕΟΚ ε ϊναι υποχρεωμένη 

άπό τή σύμβαση του LOME νά εισάγει σημαντικές ποσότητες ζάχαρης άπό τ ι ς ονμτ-

βββλημέυες υπανάπτυκτες χορες 0 · 3 εκ. τόν. τό 1976/77), καί μάλιστα 

σέ τ ιμές κ ο ι ν ο τ ι κ έ ς , τ ί ς οποίες ποσότητες αναγκαστικά έπανεξάγει. 

5 . 2 . 5 . Κρασί 

*Η ΕΟΚ ε ί ν α ι πλεονασματική σέ κρασί μέ μέσο βαθμό αυτάρκειας κατά τήν 

τ ρ ι ε τ ί α 1974-76 1.02$. *Η Ελλάδα ε ίναι επίσης πλεονασματική μέ αντίστοιχο βαθμό 

αυτάρκειας 117/^, ή δέ παραγωγή της ανέρχεται μόνο στό 3,5$ της κοινοτικής. 

Παρά τήν αυτάρκεια της, οι εισαγωγές της ΕΟΚ σέ ποσότητα κατά τήν εν 

λόγω περίοδο ?|ταν μεγαλύτερες των εξαγωγών της κατά 38,5$, αποτελούν πάντως 

μικρό ποσοστό (3,7/^) της κοινοτικής παράγωγης, δηλ. λίγο μεγαλύτερες της συνολι

κής ελληνικής παράγωγης. Έν τούτοις, άπό τό 1974 καί μετά παρατηρείται μία συνε

χής μείωση τον ε'ισαγωγων καί αύξηση των εξαγωγών, οι όποιες έχουν σχεδόν ισοσκε

λ ι σ θ ε ί . 

ιΗ συνολική κατανάλωση κρασιών στην ΕΟΚ παρουσιάζει τάση στασιμότητας 

μακροχρόνια, ή δέ κατά κεφαλή κατανάλωση ελαφρά πτώσο κατά 0,8$ τό χρόνο. 

Οι τ ιμές των κρασιών . ·ήν ΕΟΚ παρουσιάζουν αυξητική τάση, τόσο γ ιά 

τους τύπους RI, RH καί ΑΙ (λευκά καί κόκκινα κρασιά 12-14 ) πού αποτελούν 

τόν κύριο δγκο παράγωγης (αύξηση μέχρι 21.3/» τό 1975/76 καί 26,5Λ> τό 1976/77), 

άλλα κυρίως γιά τους λοιπούς τύπους πού περιλαμβάνουν κρασιά ονομασίας προελεύ

σεως (αύξηση μέχρι 357a καί μέχρι 171» 5* αντ ίστοιχα) . Οι δ ιεθνείς τιμές υστερούν 

πάνω άπό 40^ άπό τό επίπεδο των τιμών της ΕΟΚ. 

Ή κοινή οργάνωση της αγοράς γ ι ά τά κρασιά περιλαμβάνει ενα σύστημα 

τιμών καί παρεμβάσεων. Κάθε χρόνο προκαθορίζονται οι έξης τ ι μ έ ς : 

- Τιμή προσανατολισμού, 

- Τιμή ένεργοποιήσεως (παρεμβάσεως) η οποία δέν μπορεί νά υπερβαίνει τό 

95$ της τιμής προσανατολισμού, 
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- Τιμή ανάγωγης πάνω άπό τήν οποία μπορούν νά εισάγονται τά κρασιά τ ρ ί 

των χωρών χωρίς τήν επιβολή αντισταθμιστικής εισφοράς, 

- Μέση σταθμισμένη τιμή στ<5ν παραγωγ5 ή οποίο: παρακολουθείται καί προσ

αρμόζεται έπί εβδομαδιαίας βάσεως καί πού μαζί μέ τήν τιμή ένεργοποιή-

σεως χρησιμοποιούνται γιά* τήν λήψη αποφάσεως γιά αποθεματοποίηση ή δ χ ι , 

συμφωνά μέ ορισμένη δ ι αδ Uta σία. 

Οι προβλεπόμενες μορφές παρεμβάσεως είναι : 

- ή αποθεματοποίηση γιά ορισμένη περίοδο και 

- ή απόσταξη. 

Οι τ ιμές ένεργοποιήσεως γ ι ά τά λευκά καί κόκκινα κρασιά, άπό 10 -14 , 

?)ταν, κατά μέσο δρο, 9,28 δρχ/κιλό τό 1976 καί 10,65 δρχ/κιλό τό 1977, ενώ οι 

τ ιμές πού πήραν οΙ έλληνες παραγωγοί γ ιά τά ίδ ια κρασιά, ήταν κατά μέσο δρο 

7,86 καί 9,64 δρχ/κιλό. Ol τιμές παρεμβάσεως δηλ. της ΞΟΚ ήταν μεγαλύτερες 

κατά 16$ καί 10,5/° άπό τ ι ς πραγματοποιηθείσες τιμές στον έλληνα παραγωγό στά 

δύο συγκρινόμενα χρόνια. 

Ή ΕΟΚ έχει απαγορεύσει τήν επέκταση κοινών αμπελώνων ενώ ενισχύει 

τήν επέκταση των αμπελώνων παράγωγης κρασιών ποιότητας, Μέ τήν ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ προβλέπεται ανταγωνισμός στην εσωτερική άγ:ρά άπό τά κ ο ι ν ο τ ι 

κά κρασιά, δεδομένου δτι σήμερα υπάρχει υψηλή δασμολογική προστασία, οι δέ 

εξαγωγές κοινοτικών κρασιών προς τήν Ελλάδα δέν επιδοτούνται. Άπό τό άλλο 

μέρος, ή κατάργηση των δασμών καί των αντισταθμιστικών εισφορών, πού εφαρμόζονται 

σήμερα άπό τήν κοινότητα <?(Λ έλΑηνικά κρασιά ,θά μπορούσαν νά αποτελέσουν ενισχυ

τ ικό παράγοντα των εξαγωγών μας. 

Γιά τήν αποφυγή πλεονασμάτων θά πρέπει μακροχρόνια νά προωθηθεί καί 

συστηματοποιηθεί ή παραγογ-ή κρασιών ποιότητας καί νά εκσυγχρονισθεί καί οργα

νωθεί ή εμπορία στην εξωτερική αλλά καί στην εσωτερική αγορά. 

5 .2 .6 . "Καπνός 

Ή ΞΟΚ ε ίναι ελλειμματική στον καπνό^ μέ βαθμό αυτάρκειας μόνο 28/Ό, 

Ή Ελλάδα είναι πλεονασματική σέ βαθμό 215/^,ή δέ παραγωγή της ανέρχεται στό 63.2$ 

της κοινοτικής (μέσοι δροι τριετίας 1974-76). 
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*Η παραγωγή της ΕΟΚ περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στή νότια ' Ι τ α λ ί α 

καί περιλαμβάνει π ο ι κ ι λ ί ε ς ανατολικού τΰπου BERL3Y καί διάφορες τοπικές πού υστε

ρούν ποιοτικά σέ σύγκριση μέ τ ι ς δικές μας π ο ι κ ι λ ί ε ς . Ευρίσκεται κυρίως στά χ έ 

ρια οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, civ καί τελευταία ira ;.c. τηρείται κάποια πρόοδος 

προς τ ί ς συνεταιριστικές καλλιέργειες. 

Οι είσαγωγές της ΕΟΚ είναι σημαντικές (457.000 τόννοι, μ.ο. τ ρ ι ε τ ί α ς 

7Φ-76) καί αποτελούνται κατά 50-6G>à lc%6 καπνά τύπου VIRGINIA, ένω τά ανατολικού 

τύπου δέν ξεπερνούν τό 2θ/ο, 'Επίσης τό 1/3 περίπου των εισαγωγών καπνού γ ίνονται 

χωρίς η μέ μειωμένο δασμό άπό τ ί ς τ ρ ί τ ε ς χώρες μέ τ ί ς οποίες η ΕΟΚ έχει συνάψει 

ε ι δ ι κ έ ς συμφωνίες. 

*Η κατανάλωση καπνού στην ΕΟΚ παραμένει αρκετά σταθερή, παρουσιάζει 

δμως μιά ελαφρά πτωτική τάση, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσεως, της αυξή

σεως των φόρων, της άν τ ι: *.»?; -ικ!1ς εκστρατείας, καί τήν τάση γιά παρασκευή 

τσιγάρων μέ χαμηλό περιεχόμενο ν ικοτίνης. 

*Η κοινή οργάνωση της άγορας γιάτον καπνό περιλαμβάνει ενα σύστημα 

τιμών καί παρεμβάσεων μέ σκοπό τήν στήριξη του εισοδήματος των παράγωγων των 

καπνικών περιοχών της κοινότητας. Οι τ ιμές πού καθορίζονται ε ί ν α ι : 

- τχ ενδεικτική τιμή,πού εκφράζει τό επιθυμητό επίπεδο τιμής πού θά 

πρέπει νά εξασφαλίσουν οι έμποροι στους παραγωγούς (γιά νά είσπρά-

ξουν, οι έμποροι, τό πρίμ). 

- ή βασική τιμή παρεμβάσειος, κάτι αντίστοιχο μέ τή δική μας τιμή 

ασφαλείας, πού καθορίζεται στό 90^ της ενδεικτικής τιμής, 

• — ή δευτερεύουσα τιμή παρεμβάσεως, πού καθορίζεται γιά τό επόμενο 

έτος, καί άφορα τό δεματοποιημέν καπνό, ε ίναι δέ μεγαλύτερη τη"ς 

προηγουμένης κατά τά έξοδα δέμα τοπ ιήσεο;ς, καί 

- τό πρίμ, πού ε ίναι κατά κάποια έννοια καί τό κλειδί του συστήματος 

προστασίας.Γ.ορηγεΤται στά φυσικά ή νομικά πρόοωπα πού αγοράζουν 

απευθείας άπό τους παραγωγούς σέ τ ιμές γύριο άπό τήν ενδεικτική 

τ ιμή. Τό πρίμ ε ί ν α ι Ισχυρότατο κίνητρο γιά τους άγοραστάς γ ι α τ ί 

καθορίζεται σέ·"'ύψ7;\ό επίπεδο πού κυμαίνεται μεταξύ 55f-70,C#> τη*ς 

ενδεικτικής τιι-^ς. 
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MCoc σύγκριση των τιμών καπνού πού απολαμβάνουν οι παραγωγοί στην 

κοινότητα καί στην 'Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολη γ ι α τ ί δέν υπάρχει αντιστοιχία 

στίς παραγόμενες ποικιλίες καί ποιότητες. Τά παραγόμενα σήμερα καπνά στην ΕΟΚ 

( Ι τ α λ ί α ) έχουν καταταγεί σέ 19 κατηγορίες καί γ ιά κάθε μία έξαγγέλονται ξεχω

ριστές τ ιμές , πρίμ κλπ. 

Επιχειρούμε μιά ενδεικτική σύγκριση μεταξύ των μέσων σταθμισμένων 

τιμών πού διαμορφώθηκαν γιά τά ελληνικά καπνά κ::τά τό 1976 καί 1977 καί τον 

δύο κατηγοριών καπνών της ΕΟΚ μέ τή μεγαλύτερη καί μικρότερη ενδεικτική τιμή, 

καθώς καί μέ μιά μέση κατηγορία ή οποία κατέχει τήν 9η θέση στην κλίμακα των 

ενδεικτικών κλπ. τιμών καί της οποίας οι τιμές σχεδόν συμπίπτουν μέ τόν μέσο 

δρο των τιμών χών δύο ακραίων κατηγοριών. "Ετσι έχουμε: 

'Ενδεικτική σύγκριση τιμών καπνού 
στην 'Ελλάδα καί ΕΟΚ 

Καπνά ΕΟΚ 
'Ενδεικτικές τ ιμές 

Κατηγορία No 2α 

11 No 4α*β 

" No 14 

'Ελληνικά καπνά 

'Ανατ. τύπου 

Έ ν ί σ χ . παραγ. 

Σύνολο 

Παρατηρούμε δτι οι ελληνικές τιμές βρίσκονται στό αυτό περίπου ε π ί 

πεδο μέ τ ί ς τ ιμές της μέσης κατηγορίας No 4α·*β της ΕΟΚ. Πρέπει νά σημειωθεί, 

δμως, δτι ή μέση στρεμματική απόδοση στην ΕΟΚ είναι σχεδόν διπλάσια τΨ\ς ελληνι

κής (210 έναντι 114 κιλών/στρέμμα, μ.δ. τριετύας 197Ι·~Ί6), άλλα οι ποιότητες 

οι ελληνικές ε ίναι πολύ κο:λύτερες. Αναμένεται δέ δτι οι τιμές %ού θά καθορί

ζονται από τήν Κοινότητα γιά τ ί ς ελληνικές ποικιλίες, θά είναι υψηλότερες άπό 

τ ί ς τιμές τών ποικιλιών πού υπάρχουν σήμερα στην Κοινότητα. Ό παράγοντας αυ

τός σέ συνδυασμό μέ τήν κατάργηση τών αδειών καλλιέργειας θά μπορούσε νά έ π ι -

ορέρει κάποια επέκταση της καπνοκαλλιέργειας. Πλην δμως είναι καλλιέργεια εντά

σεως εργασίας καί ή τελική αύξηση της παραγωγής θά εξαρτηθεί άπό τ ί ς μεταβολές 

1976 1977 Διαφορά τιμών 
Δρχ/κιλό Δρχ./κιλό ΕΟΚ̂  Ελλάδας $ 

123,0 134,8 49,1 28#7 

87,0 99,5 5,5 -5,0 

60,6 54,4 -26,5 -38,5 

78,5 84,7 

14,0 20,0 

82,5 104,7 
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στό κόστος παραγωγής (τιμές εισροών) πού θά διαμορφωθεί μακροχρόνια. 

Ή παραγωγή καπνού στην Κοινότητα προέρχεται άπό προβληματικές περιο

χές καί ή στήριξη της αποβλέπει στην ενίσχυση τοϋ εισοδήματος τον περιοχών αυ

τών. Παρά" τη* σχετικά" μικρή παραγωγή της σέ σχέση μέ τίς ανάγκες της^ αναγκάζε

ται νά επιδοτεί εξαγωγές καπνού ίσες προς τό 207ό περίπου της παραγωγής της. 

Καί γενικώτερα ·; ακολουθούμενη καπνική της πολιτική δέν περιέχει στοιχεία πού 

νά σκοπεύουν στην επέκταση της παραγωγής της. "Ετσι ή μόνη έξοπερική προστασία 

πού παρέχεται άπό τήν KAU είναι τό κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, δπως fé 

αναφέρθηκε,τό ΐ/3 περίπου των εισαγωγών της πραγματοποιείται χωρίς η μέ μειω

μένους δασμούς. 

5.2.7. Φρούτα καί Λαχανικά 

^ ' ^·01-νή οργάνωση της άγορας φρούτων καί λαχανικών 

Ή οργάνωση της άγορας περιλαμβάνει ενα σύστημα τιμών καί παρεμβάσεων 

γιά τήν στήριξη της κοινοτικής παραγωγής, τήν έπάρκει:: της άγορας καί τήν προσ

τασία άπό τόν ανταγωνισμό τρίτων χωρών. 

Πρίν άπό τήν 1η Αυγούστου, κάθε χρόνο, καί γιά τό επόμενο έτος εμπο

ρίας, καθορίζονται οι έξης τιμές, πού ισχύουν γιά ολόκληρο τόν χώρο τής ΕΟΚ: 

α) Βασική τιμή (κάτι ':νάλογο μέ τήν ενδεικτική τιμή), πού καθορίζεται 

βάσει του μέσου δρου των τιμών κάθε προϊόντος στά προηγούμενα τρία 

χρόνια στίς αντιπροσωπευτικότερες αγορές της ΕΟΚ. 

β) Τιμή εξαγοράς, πού καθορίζεται σέ επίπεδο 40Ά-70/ό της βασικής τιμής 

ανάλογα μέ τό προϊόν. Ή εξαγορά τών οπωροκηπευτικών γίνεται άπό 

τους οργανισμούς παρεμβάσεως στά πλαίσια καί μέ ευθύνη τών κρατών-

μελών, σέ αντίθεση μέ τήν απόσυρση τών προϊόντων στην τιμή αποσύρσεως, 

ή οποία διενεργείται άπό τίς οργανώσεις τών παραγωγών. 

γ) Τιμή αποσύρσεως, ή οποία δέν προκαθορίζεται δπως οί άλλες τιμές, άλλα 

προκύπτει ύπολογιστικώς, αναλόγως τής ποικιλίας, ποιότητας κλπ. βάσει 

συντελεστών σέ σχέση μέ τή βασική τιμή καί τήν τιμή έξανορδς. Ή ζημία 

πού προκύπτει γιά τό κράτος-μέλος άπό τήν απόσυρση καλύπτεται κ<~τά 5Q& 

άπό τό FEOGA. 
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δ) Τιμή ανάγωγης, Ισχύει γ ιά δλη την Κοινότητα και σκοπό έχει νά προστα

τέψει τήν εσωτερική αγορά από εισαγωγές άπό τρίτες χώρες κάτω από την 

τιμή αυτή· Σέ περίπτωση χαμηλότερων εισαγωγικών τιμών επιβάλλεται 

αντισταθμιστική εισφορά, άφου έχει προηγούμενος καθορισθεί ή τ ιμή 

εΙσόδου για* κάθε προϊόν κάθε έξάγουσας τρίτης χώρας. 

2) 'Ανάλυση κατά ομάδα προϊόντων 

α) 'Εσπεριδοειδή 

Ή ΕΟΚ ε ίναι ελλειμματική στά εσπεριδοειδή, ιδίως στά πορτοκάλια, μέ 

βαθμό αύταρκείας 49^ περίπου- Ή χώρα μας είναι πλεονασματική μέ βαθμό αυτάρκει

ας 155/6, ή ελληνική δέ παραγωγή ανέρχεται στο 2&/ο περίπου της κοινοτικής (Μ.Ο 

τ ρ ι ε τ ί α ς 1974-76). 

"Αν συμπεριλάβουμε και τά μεταποιημένα εσπεριδοειδή (χυμούς κλπ. \ τ ό 

τε 6 βαθμός αυτάρκειας τη"ς ΞΟΙίπεφτει στό 43/°, της δέ Ελλάδας γ ίνεται ακόμα 

μεγαλύτερος δεδομένου δτι ε ίναι πλεονασματική καί σ'αύτά τά προϊόντα. 

Ή παραγωγή εσπεριδοειδών στην ΕΟΚ συγκεντρώνεται κυρίίος στην ' Ιταλία 

καί στην Γαλλία, η δέ κατανάλωση τους, σέ νωπή καί μεταποιημένη μορφή, αυξάνει 

συνεχώς καί μάλιστα σέ βάρος των άλλων νωπών φρούτων καί των συναφών προσόντων 

τους. 

Οι έξωκοινοτικές εισαγωγές της ΕΟΚ ανήλθαν, κατά μέσο δρο τήν τ ρ ι ε * 

τ ία 1974-76, σέ 3*160 χ ιλ . τόννους, ποσότητα πού ε ί ν α ι πάνω άπό τετραπλάσια 

της ελληνικής παράγωγης καί σχεδόν δωδεκαπλάσια των ελληνικών εξαγωγών τοο 

προϊόντος στην ϊ δ ι α περίοδο. Παρόλα αυτά οι έ/νληνικές εξαγωγές προς τήν ΕΟΚ 

η υ̂αν αμελητέες, ήτοι μόνο 28.000 τόννοι η τό 10,Κ/ο των συνολικών εξαγωγών τοο 

προϊόντος fπαρά τό γεγονός δτι υπάρχει δασμολογική απαλλαγή ^ΌQfa άπό τή συμφωνία 

συνδέσεως. 

Οι κύριοι εξαγωγείς εσπεριδοειδών προς τήν ΕΟΚ είναι ή 'Ισπανία (46$) 

'Ισραήλ (19^), Ή. 'Αφρική (<$}, Μαρόκο (β/ό), ΗΠΑ (7/ή Κύπρος kt7$) κλπ. ,πού κα

λύπτουν πάνω άπό τό 90/0 των συνολικών εισαγωγών νί\ς ΕΟΚ. Τό ελληνικό πο

σοστό περιορίσθηκε μόλις στό 0,9$. 

Σημειωτέον οτι τό χαμηλό ελληνικό ποσοστό δέν οφείλεται <*τήν έλλειψη 

ΐ / Τό σύνολο σχεδόν των μεσογειακών χωρών απολαμβάνουν μειωμένους δασμούς γιά 
τ ί ς εξαγωγές εσπεριδοειδών στην ΕΟΚ. Έ υφισταμένη μείίοση δασμών γιά τ ι ς 
διάφορες χώρες ε ί ν α ι : 'Ισπανία, Ισραήλ καί Κύπρος κατά 40,"-, Τουρκία 40-50^, 
χώρες MASEEK (Αίγυπτος, Αίβανος, Συρία, Ι ο ρ δ α ν ί α ) 40-60^, χώρες MOKE Β 

('Αλγερία, Μαρόκκο, Τυνισία) 80*^. 
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γχονιστικότητας άπό πλευρδς τιμών προσφοράς, δεδομένου ότι, οι ελληνικές 

Λ,ι,μτ,ς CIP στά σύνορα της ΕΟΚ είναι άπό τ ί ς χαμηλότερες μεταξύ των ανταγωνιστριών 

χωρών, καθ οπωσδήποτε χαμηλότερες άπό τ ι ς τιμές των χωρών πού αναφέρθηκαν πιο* 

πάνω, καί 'ίσες περίπου μέ τίς τιμές CIF του 'Ισραήλ, του οποίου δμως ol εξαγωγές 

προς τήν ΕΟΚ είναι ε'ικοσαπλάσιες των ελληνικών. Τό πρόβλημα είναι καθαρά οργα

νωτικό καθ θεσμικό. 

Συγκρίνοντας τίς κοινοτικές μέ τ ί ς ελληνικές τιμές παρατηρούμε οτι : 

- Ή τιμή εξαγοράς πορτοκαλιών ήταν μεγαλύτερη άπό τήν ελληνική τιμή 

κατά 126$, τών ραντάρινιών κατά 1 8 , ^ καί τών λεμονιών κατά 26t8fi. 

- Οι πραγματοποιηθείσες τιμές (μέσες τιμές) άπό τους παραγωγούς της 

ΕΟΚ ίταν μεγαλύτερες κατά 164/&, 48,5/» καί tt-5"* γιά τά τρία προϊόντα 

άπό τίς αντίστοιχες ελληνικές τιμές. 

- Οι τιμές έξαγορδς ήταν τό 65/σ της βασικής γιά τά πορτοκάλια, τό 6θ/° 

γιά τά μανταρίνια καί τό 60,-> γιά τά λεμόνια. 
•ι 

- Οι τιμές ανάγωγης ήταν τό 00,5$ της βασικής τιμής γιά τά πορτοκάλια, 

τό 77$ γιά τά μανταρίνια καί τό 91Λ> γιά τά λεμόνια. 

β) Νωπά φρούτα 
ΜΙΜΙΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΙΜ 

Ή ΕΟΚ είναι ελλειμματική στά νωπά φρούτα, μέ βαθμό αυτάρκειας 85/». 

"Αν αφαιρέσουμε τίς εισαγωγές μπανανών πού ξεπερνούν τό 60,ί των εισαγωγών νωπών 

φρούτων, ò βαθμός αυτάρκειας της ΕΟΚ στά υπόλοιπα φρούτα, πού ενδιαφέρουν άμε

σα τή χώρα μας, ανέρχεται στό 96/·-. "^ν αντιθέτως συμπεριλάβουμε καί τά μεταποιη

μένα νωπά φρούτα τότε ό βαθμός αύτάρκείας της μειώνεται στό 79^b. 

*Η Ελλάδα είναι πλεονασματική μέ βαθμό αυτάρκειας 145/ώ περίπου, αν 

δέ συμπεριλάβουμε καί τά μεταποιημένα 6 βαθμός αυτάρκειας φθάνει τό 160,-. *Η 

συνολική εγχώρια παραγωγή νωπών φρούτων είναι 'ίση προς τό 6,7$ της αντίστοιχης 

κοινοτικής (Μ.0 . τριετίας 1974-76). 

ιΗ συνολική κοίτανάλωση νωπών φρούτων στην ΕΟΚ παρουσιάζει στασιμότητα 

προς κάμψη μεσοπρόθεσμα» μέ σαφή πτωτική τάση της κατά κεφαλή κατανάλωσης σέ 

όφελος της κατανάλωσης εσπεριδοειδών. 
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Ol έξωκοινοτικές εισαγωγές νωπών φρούτων της ΕΟΚ ήταν κατά μέσο ορο 

τήν τριετ ία 1974-76, 3111 χ ι λ . τόννοι, άπό τους οποίους 61$ ήταν μπανάνες, 13$ 

μήλα, 5$ σταφύλια, 47° ροδάκινα κλπ. Οι ελληνικές εξαγωγές νωπών φρούτων στην 

ΕΟΚ παρουσιάζουν αστάθεια άπό χρόνο σέ χρόνο, βρίσκονται όμως σέ ίίαλύτερΎ) μοί

ρα άπό τά εσπεριδοειδή. "Ετσι, κατά τή θεωρούμενη τ ρ ι ε τ ί α άνήλ.θαν σέ 154 χ ι λ . 

τόννους τό χρόνο κατά μέσο δρο (η στό 65/ > των Λνολικων ελληνικών εξαγωγών), 

αποτελούνται δέ κυρίιος άπό ροδάκινα, βερύκοκα καί σταφύλια. Σάν ποσοστό fκάλυ

ψαν τό 5$ περίπου των ετυνολικων εισαγωγών της ΕΟΚ καί τό 12,7$ των εισαγωγών 

συναφών φρούτων έκτος των μπανανών. 

Τό φαινόμενο των χαμηλών τιμών πού πετυχαίνουν τά ελληνικά προϊόντα 

παρατηρείται καί στά νωπά φρούτα, δπου οι τ ιμές τους CIP στά όρια της ΕΟΚ ε ί 

ναι χαμηλότερες άπό τή μέση τιμή njv έξωκοινοτικων εισαγωγών της κοινότητας, 

μέ τήν εξαίρεση των σοσιαλιστικών χωρών πού προσφέρουν σέ πολύ χαμηλές τ ι μ έ ς . 

Κύριες έξαγο^γικές χώρες στά νωπά φρούτα ε ί ν α ι : 

Μήλα: Χώρες κυρίως του Νοτίου ημισφαιρίου (Η. Αφρική, 'Αργεντινή, Αυστραλία, 

Ν. Ζηλανδία, Χιλή) πού ή παραγωγή τους άπό εποχικής απόψεως ε ίναι καθαρά συμπλη

ρωματική. Οι ελληνικές εξαγωγές μήλων ε ivo:ι πρακτικά ανύπαρκτες. Χαρακτηριστι

κό είναι τό γεγονός δτι η ΕΟΚ στό δικό της εποχικό κύκλο είναι πλεονασματική 

στην παραγωγή μήλων, έχει δέ εισαγάγει κίνητρα (αποζημιώσεις) γ ιά τό ξερίζωμα 

δένδρων μηλιάς, καθώς επίσης καί αχλαδιάς γιά τόν 'ίδιο λόγο. (κατά τήν περίοδο 

1976/77 οι αΐτήσεις γιά τέτοιες αποζημιώσεις αφορούσαν 85.000 περίπου στρέμ

ματα μηλιές καί 40.000 στρέμματα α χ λ α δ ι έ ς ) . 

Σταφύλια: Ι σ π α ν ί α , Ελλάδα, Ν. 'Αφρική.καί Κύπρος 

Λοιπά φρούτα: (Ροδάκινα, βερύκοκα, 'Αχλάδια κλπ.) Ελλάδα, Ι σ π α ν ί α , ΕΓ. 'Αφρι

κή, 'Ισραήλ, σοσιαλιστικές χώρες. 

Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό εισαγωγικό καθεστώς της ΕΟΚ στά νωπά 

φρούτα ε ίναι πιό αυστηρό άπό δτι στά εσπεριδοειδή. Ή 'Ελλάδα έχε ι καί έδω 

δασμολογική απαλλαγή 100$ ένω άπό τ ί ς λοιπές μεσογειακές χώρες μόνο ή Τουρκία 

έχε ι μείωση δασμών κατά 75$, της οποίας δμως οι εξαγωγές στην ΕΟΚ είναι ορια

κές . "Ετσι εξηγείται καί ή κάπως Ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών 

νωπών φρούτων προς τήν ΕΟΚ σέ σχέση μέ τά εσπεριδοειδή. 
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Συγκρίνοντας τ ι ς κοινοτικές με τ ις ελληνικές τ ιμές παρατηρούμε ό τ ι : 

- Στά επιτραπέζια σταφύλια ή τ ιμή έξαγορδς της ΕΟΚ ήταν μικρότερη κατά 

47,7/*», άλλα και ή βασική τιμή κατά" 20,4^ άπό τήν μέση ελληνική τιμή 

Ή μέση τιμή παράγωγου ήταν στην μέν Ι τ α λ ί α μικρότερη κατά 37/° στην 

δέ Γαλλία μεγαλύτερη κ :τά 23/-' άπό τήν αντίστοιχη ελληνική τ ιμή. 

- Στά μήλα πρώτης κατηγορίας (GR0IJ? ΐ ) η τιμή εξαγοράς ήταν 

μικρότερη κατά 58,1z·1 καί ή βασική τιμή κατά* 17,3r> ànó τή μέση έλληνι-

κή τ ι μ ή . *Η μέση τιμή πιφαγωγου στην ΕΟΚ, δμως, διαμορφώθηκε τελικά 

μεγαλύτερη άπό τήν αντίστοιχη έλ?\.ηνική κατά 22,4>°. 

- Στά αχλάδια ή τιμή εξαγοράς ήταν μικρότερη κατά 63, 1Λ- και 

ή βασική τιμή κατά" 29/^, όπως μικρότερη ήταν :uxί ή μέοη τΐ{ΐή παραγοιγου 

της ΕΟΚ κατά 23,5^ àree τήν μέση ελληνική τ ιμή. Σημειωτέο δτι ακόμα 

καί ή τ ιμή αναγωγής ήταν μικρότερη κατά 10,7/Λ "Οσον άφορα τ ί ς τ ιμές 

"βασική" καί "εξαγοράςy καί γ ιά τά τρία παραπάνω προϊόντα, αυτές ήταν 

μικρότερες άπό τήν μέση έλληνι?ιή τιμή %at κατά τό 1976. Γιά δέ τά 

αχλάδια αυτό Ισχύει καί γιά τήν τιμή αναγωγής. 

- Στά ροδάκινα ή κατάσταση ε ίναι διαφορετική. *Η τιμή έξαγορδς ήταν 

μεγαλύτερη κατά 19,1^ ή δέ μέση τιμή παράγωγου στην μέν ' Ιταλία κα

τά ΊΖ-~ στην δέ Γαλλία κατά 11#Α. Τά ϊδ ια ισχύουν καί γ ιά τό 1976. 

Οι τιμές εξαγοράς το'ν παραπάνω προϊόντων σάν ποσοστό των αντίστοιχων 

βασικών τιμών ε ί ν α ι : 65,Τ/* γιά τά σταφύλια, 50,7/^ γιά τά μήλα, 51,Ζ·° γ ιά τά 

αχλάδια, καί 60,Sf/b γ ιά τά ροδάκινα. Οι τιμές ανάγωγης γ ι ά τά τέσσερα προϊόντα 

η*ταν αντίστοιχα τό 160>, 142,5^, 125,6/· καί 152/-- της βασικής τους τΐμ*ς* 

Σέ σύγκριση μέ τά εσπεριδοειδή παρατηρούμε οτι οι τιμές εξαγοράς τ ο ύ 

των ε ί ν α ι μεγαλύτερες άπό τ ί ς αντίστοιχες ελληνικές τ ι μ έ ς , ένώ στά νωπά φρούτα, 

μέ τήν εξαίρεση των ροδακίνων, συμβαίνει τό αντίθετο. 'Επίσης παρατηροϋμε δ τ ι 

οι τ ιμές αναγωγής τών εσπεριδοειδών ε ί ν α ι μικρότερες άπό τ ί ς αντίστοιχες βασικές 

τ ιμές τους, ένω στά νωπά φρούτα συμβαίνει τό αντίθετο. 

Ό τέτοιος καθορισμός των σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων τιμών των δύο 

ομάδων προϊόντων αντανακλά τό βαθμό αυτάρκειας της ΕΟΚ στά προϊόντα αυτά καί 

δ ε ί χ ν ε ι πως ή ΚΑΠ επιδίωκε ι, μέσω τον τιμών, νά προστατεύσει καί νά συμβιβάσει 

τά συμφέροντα τον παραγωγών καί των καταναλωτών. 
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γ) Λαχανικά (έκτος πατάτας, καί οσπρίων) 

Ή ΞΟΚ είναι ελαφρά ελλειμματική στά λαχανικά", μέ βαθμό αυτάρκειας 

97/-, ο οποίος μειώνεται στό 94 αν συμπεριληφθούν και τά κατεψυγμένα και 

προσωρινά διατηρημένα. Ή χώρα μας είναι πλεονασματική ατά λαχανικά με άντί-
1 / 

στοιχα ποσοστά 107- και 13Φ> , ή δέ συνολική παραγωγή λαχανικών είναι ιση μέ 
τό 9,0^ της κοινοτικής, (ΐϊέσος δρος τριετίας 1974-76). 

Ή κατανάλωση λαχανικών στην ΞΟΚ, συνολική καί κ:;τά κεφαλή, παρουσιά

ζει τάση σταθεροποιήσεως σέ ώρισμένο επίπεδο τά τελευταία χρόνια. 

Οι έξωκοινοτικές εισαγωγές της ΕΟΚ ήταν, κατά μέσο δρο τήν τριετία 

1974-76, γύρω στους 990 χι<λ. τόννους νωπά λαχανικά, τά όποια κατά 35/£-40$ 

ήταν ντομάτες, καί 1400 χιλ. τόννους κατεψυγμένα καί προσωρινά διατηρημένα. 

Οι ελληνικές εξαγωγές νωπών λαχανικών στην Ε0Κ άνήλ-Θαν σέ 25.000 

τόννους περίπου τό χρόνο κατά μέσο δρο, ήτοι σέ 2,5^ των έξωκοινοτικών εισαγω

γών της ΕΟΚ, καί καλύπτουν τό 5QA> περίπου των συνολικών ελληνικών έξαγωγβν 

του προϊόντος (οι εξαγωγές νωπής ντομίτας είναι ασήμαντες). 

Ό Ελλάδα έχει καί στά λαχανικά πλήρη δασμολογική απαλλαγή γιά τ ίς 

εξαγωγές της στην EOE. Άπό τίς άλλες μεσογειακές χώρες έχουν επίσης μείωση 

δασμών στην ΕΟΚ,κατά 40&-50^ οι χώρες MAGHREB καί ΙΙ^ίΓνΕΚ,καί ή Τουρκία κατά 

Κύριες εξαγωγικές χώρες σέ νωπά λαχανικά προς τήν ΕΟΚ είναιÎ 

Ντομάτες : Ισπανία καί Μαρόκο. 

Λοιπά λαχανικά; * Ισπανία (45/^), 'Ανατ. χώρες (20/ '••) καί σέ μικρά ποσοστά, 

'Ισραήλ, Αίγυπτος, Μαρόκο κλπ 

Βασικός τίαράγοντας έδώ είναι ή γειτνίαση στην αγορά της ΕΟΚ καθώς 

καί ή ταχύτητα μεταφοράς λόγω της φθαρτότητας των προσόντων. 

Συγκρίνοντας τίς κοινοτικές μέ τίς ελληνικές τιμές παρατηρούμε οτ ι : 

- Στά κουνοπίδια,γιά τό 1977,ή τιμή εξαγοράς ήταν 2,4 δρχ/κιλό καί ή 

βασική 5,6 δρχ./κιλό. Οι πραγματοποιηθείσες μέσες τιμές παράγωγου* 

ΐ/ Περιλαμβάνεται καί ò τοματοπολτός σέ ισοδύναμο νωπής βιομηχανικής ντομάτας 
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ορφώ&ηκαν άπό 8,4 δρχ/κιλό (Γερμανία) μέχρι 20,3 δρχ/κιλό (ΔανCo). Ή άντί-

χη μέση ελληνική τιμή ήταν 9»05 δρχ/κιλ<5 ('Ιταλία 9,5 δρχ/κι,λό). 

- Στίς ντομάτες (στρογγυλές καλλιεργούμενες στό ύπαιθρο) ή τιμή εξαγοράς 

η*ταν 3*8 δρχ/κι,λό, ή βασική τιμή 9,1 δρχ/κιλό καί ή τιμή ανάγωγης 48,6 

δρχ/κιλό . Οι πραγματοποιηθείσες μέσες τιμές παράγωγου διαμορφώθηκαν 

στίς 7,8 δρχ/κιλό στην 'Ιταλία, στίς 13,4 στην Γερμανία καί στίς 16,8 

στή Γαλλία. Ή αντίστοιχη μέση ελληνική τιμή ϊ\τσ.ν 10,2 δρχ/κιλό, 

3) Συμπεράσματα 

Ό κλάδος των φρούτων καί λαχανικών χαρακτηρίζεται σάν δυναμική καλλιέρ

γεια, κυρίως δέ ot ποικιλίες πού ή παραγωγή τους προσφέρεται εκτός της εποχικές 

αίχμης (πρώΐμα-δψιμα). Μια αύξηση των τιμών θα" μπορούσε νά οδηγήσει σέ επέκταση 

των καλλιεργειών αύτων. Πλην δμως, υφίστανται βασικοί περιοριστικοί παράγοντες 

στην επέκταση τους καί αυτοί είναι; οι έδαφοκλιματολογικές συνθήκες πού μέχρι 

σήμερα έχουν προσδιορίσει κάποιο πρότυπο διαρθροίσεως της παράγωγης, ή άρδευση, 

δεδομένου δτι αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων άπαι,τει σημαντικούς πόρους άπό 

τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων καί τέλος τό κόστος συγκομιδής των προϊόντων 

αύτόδν πού λόγω της εποχικότητας σέ ανάγκες εργασίας, παρουσιάζεται αρκετά αυξη

μένο. 

Ή εξέλιξη των διαρθρωτικών μεγε-δων στην ελληνική γεωργία (απασχόληση, 

μέγεθος έκμεταλλεύσειος κλπ) σέ συνδυασμό μέ τήν ανάπτυξη των άλλων τομέων, θα* 

προσδιορίσει τ ίς μεταβολές στό κόστος εργασίας. 'Επίσης ή κατάργηση των επιδο

τήσεων των μέσων παράγωγης (βελτιωμένοι σπόρο' -οιπλίες, θερμοκήπια. λιπάσμα

τα, μηχανήματα) θά περιορίσουν σέ κάποιο βα-ΰμό τήν αυξητική τάση. Πάντως οι 

προοπτικές γιά τά έκτος έποχης φρούτα καί λαχανικά παρουσιάζονται αρκετά 

ευνοϊκές. 

Οί δυνατότητες εξαγωγών των προϊόντων αύτων προς τ ίς τρίτες χορες θά 

ενισχυθούν μέ τό σύστημα έπιδοτήσεας εξαγωγών, ένο5 συγχρόνως ή κ:τάρ>η τη των 

αντισταθμιστικών είσφορων αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα γιά τήν προώθηση τ υς στην 

Κοινότητα. Αρνητικοί παράγοντες σ'αύτή τήν επέκταση (στην Κοινότητα) αποτελεί 

ή αύξηση των τιμών στ& παραγωγό καί ή κατάργηση των επιδοτήσεων εξαγωγών 

σέ συνάρτηση μέ τήν μή δυνατότητα επιδοτήσεως τόδν μεταφορικών εξόδων. ΣυνεπΏς 

τό συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων αύτων των παραγόντων είναι δύσκολο νά εκτιμηθεί 

σ'αύτή τή φάση. 

1/ Γιά τό 1978 ορίσθηκε στίς 30,9 δρχ./κιλό ένω οί άλλες δύο τιμές αυξήθηκαν 
στίς 4,4 καί 10,6 δρχ/κιλό. 
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ΠΙΗΑΚΑς Ζ 

Σύγκριση τιμών ECK κα(Γ 'Ελλάδας γ ιά τ$ 1976 κα< 1977 
hpxJnikS ('Ισοτιμία Α.Α.Μ. προς δραχμή: 1976 47 δρχ., 1977 50 δρχ.) 

HP0ÎÇF ΕΛΔΔΣ 
•ΜΒΗΜΜΗΜΜι 

Διαφορά τ υμών $ ΒΟΚ/ΕΛΛΑΔΑ 

1976 1977 1976 1977 1976 1977 

Σιτάρι σίδηρο* 

Σιτάρι μαλακό* 
Κριθάρι 

'Αραβόσιτος 
Ρύζι 
**e*>cXa 

'EkaióVròo 

Κρασίî Τ&ϊος HI 
Τύπος Ell 
2#πος ΑΙ 

καπνός σε* φύλλα 

Κουνουπίδια 

Τομάτες (στό* ύπαιθρο) 

Τομάτες (υπό* 3«&υψη) 
Πορτοκάλια 

Μανταρίνια 

Λεμόνια 

Σταφύ\ια επιτραπέζια 

Μΐ*λα 

Αχλάδια 

Ροδάκινα 

'Βνιαία τιμή παρεμβάσεως 
'ϋίγγυημ. έλαχ, τιμή στον παραγωγ· 
Βασική τιμή παρεμβάσεως 

%Evie:ία τιμή παρεμβάσεως 
*Ενιαία τιμή παρεμβάσεως 
Τιμή παρεμβάσεως 

'Ελαχίστη τιμή ΕΏΕ 
" " 'Ιταλίας 

" Η 3 . - ' Ι ρ λ α ν δ ί α 
Τιμή παρεμβάσεως 
Οικονομική ενίσχυση 
Τιμή 'Ενεργοποιήσεως 

Τιμή παρεμβάσεως ÎTo 14 
Πρίμ No 14 
Τιμή παρεμβάσεως Mo 2 
Πρίμ Ho 2 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου* 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου* 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου* 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου* 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου* 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου 
Τιμή εξαγοράς 
Πραγμ/σα τιμή παράγωγου 

« M M f M P 

8,95 
10,12 
5,92 
5,21 
4,86 
7*28 
1,07 
1,23 
ι ; 13 

67,07 
19,82 
8,8 

10,8 
8,25 

54,5 
38,7 

110,7 
65,9 

2,1 
12,4 
3,3 

11,3 
24,7 
6,7 
7,8 
7,6 

10,7 
6,9 
9*9 
5,9 

11,2 
3,3 
8à5 
3,9 

14,4 

22,3 

10,1 
11,7 
6,5 
5,6 
5,6 
8,2 
1,2 
1,4 
1,3 

68,8 
21,1 
9,9 ) 

12;15 ) 
9,9 ) 

58,0 
45,2 

121,5 
77,7 
2,4 

14,4 
3,8 

12,3 
17,6-31,0 
7,7 
9,0 
8,7 

10,9 
7,9 

13,4 
6,7 

12,0 
3,7 

11,2 
4,2 

13,0 
8,1 

13,1 

7,61 

5,48 
5,07 
5,52 
8,44 
1,08 

56,01 

7,86 

42,70 
• • 

78,50 
14,0 

6,91 

6,99 

3,40 

6,56 

6,63 

10,72 

8,41 

12,94 

5,50 

Sj?1 

6 ^ 0 
5Ì99 
5*96 
9,0 
1,14 

61,88 

9,64 

47,30 
12,0 
84,70 
20,0 

9,05 

10,21 

3,41 

7,34 

6,23 

12,82 

8,83 

11^54 

6,80 

17,6 

8,0 
2,8 

•12,0 
•13,7 

0,9 

19,7 

12,0 
?7,4 
5,0 

27,6 

41,0 

79,5 

61,7 

129,4 

63,1 

49,3 

4,5 

V 
11,3 

305,5 

16,0 

3,2 

'Μ -6,0 
-8,9 

5,3 

11,2 

2,7 
26,0 

2,7 
22,6 

43,2 

59,1 

20,5 

163,9 

48,5 

115,1 

-6,4-

26,3 

12,7 

92,6 
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. Επιμέρους επιπτώσεις στά ζωικά προϊόντα 

·*·· *9ßY^Y^Ü,.I§y άγορον ζωικδίν προϊόντων 

Στά πλαίσια της χούνης Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ έ ς (ΚΑΠ) προστάτευε ταυ 

το* εύσόδημα των παραγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων με την "κοινή* οργάνωση 

τον άγορον". Ή οργάνωση αύτη*, σ τ ί ς αγορές 2£Î2Î2S-^2SÎ£2> *£Ì2fI2S-&2Ìf?2ìi 

κ α ί ^«λακτοκομυκων^προCόντων, ε π ι δ ι ώ κ ε ι τή*ν πραγματοποίηση μιδς " ι κ α ν ο 

π ο ι η τ ι κ ή ς " τ ι μ ή ς * γ ι ά τον παραγωγέ, ή οποία έ ξ α γ γ έ λ ε τ α ι εκ των προτέρων, 

ένω παράλληλα κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι τ ι μ ή παρεμβάσεως, στην οποία άποθεματοποιοϋνται 

τυχόν πλεονάσματα στή*ν αγορά. Ή οργάνωση στή*ν αγορά Κτηνοτροφικών προπ

άντων δέ*ν προβλέπει μηχανισμούς παρεμβάσεως λόγω της καθέτου οργανώσεως 

πού* χαρακτηρίζει , τήν αγορά. Γιά τό αίγοπρόβειο κρέας δεν υπάρχει, οργάνω

ση αγοράς. 

Ή εξισορρόπηση δμως δλ̂ ον αύτων των άγορων ε π ι δ ι ώ κ ε τ α ι συγχρόνως 

μέ τή*ν άσκηση πολύτοκες εισαγωγών. Γιά το* σκοπό αυτό κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι γ ι ά 

τ ά χ ο ί ρ ε ι ο κρέας κ α ί τό κρέας πουλερικών î!;]jf_2fîi5ïH2I2S- (τ ινή* είσάδου) 

κάτω τή"ς οποίας δέν ε ί ν α ι δυνατόν νά ε ισαχθεί καμμιά ποσότητα στή*ν αγορά. 

Έάν ή τιμή* προσφορδς στά σύνορα τ ή : κοινότητας ε ί ν α ι »τω τής τ ι μ ή ς 

φράγματος ε π ι β ά λ λ ε τ α ι α ν τ ι σ τ α θ μ ι σ τ ι κ ή εισφορά στο* προϊόν κ α ί μέ αυτό* τόν 

τρόπο ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι ή προστασία της εγχώριας παραγωγές από τόν ανταγωνισμό 

των τρίτων χωρών. 

Επίσης γ ι α τή*ν ενίσχυση τοϋ εξαγωγικού" εμπορίου τής κοινότητας 

ε π ι δ ο τ ο ύ ν τ α ι ο ι εξαγωγές ςωϊκων προϊόντων προς τ ί ς τ ρ ί τ ε ς χδρες. Οι 

επ ιδοτήσεις εξαγωγών ε ί ν α ι ίσες μέ τη* διάφορα* μεταξύ κοινοτικών τ ιμών' 

κ α ί διεθνών κ α ί καθιστούν τά κ ο ι ν ο τ ι κ ά προϊόντα ανταγωνιστικά στη* δυεθνη 

αγορά. 

"Αν κ α ί ή κτηνοτροφική* πολιτική* στη χώρα μας έ χ ε ι τ ί ς ί δ ι ε ς ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς 

δηλ. προστασία του" εισοδήματος τοΌ παράγωγου κ α ί προσαρμογή* της παραγωγές 

σ τ ί ς ανάγκες τής καταναλώσεως, ο ι μηχανισμοί πού χρησιμοποιούνται γ ι ά τη*ν 

πραγματοποίηση αύτων των επιδιώξεων διαφέρουν. 

* Ή "επιθυμητή*" αυτή* τιμή* γιά* τ ά βόειο κρέας κ α λ ε ί τ α ι τιμή* "προσανατολισμοΟ", 
γ ι ά τά γαλακτοκομικά " ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή * τιμή*" κ α ί γ ι ά τό χ ο ί ρ ε ι ο κρέας "Πασική* 
τιμή*. 
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Γι,ά τά ζωυκά προυόντα, εκτός άπό τό αυγοπρόβει,ο πού ή τυμή* του 

5οαμορφώνεται, ελεύθερα, καθορίζονται, άγορανομυκά ανώτατες τυμές χονδρι,κΐις 

καί λυανι,κή*ς πωλήσεως, η καί σε* συνδυασμό μέ τον καθορι,σμό ανώτατων το

μών παραγωγοΟ, δπως γι,ά τό* κρέας μόσχου. 

Στά πλαίσυα τΤις γευυκότερης τι,μολογι,ακης πολι,τυκης <?τη *ώρα*· >ι<ί 

*Ττ5 διαμόρφωση χαμηλές τυμης στον καταναλωτή*, οι, Ανώτατες αυτές τυμές προσ

διορίζονται, αφού" ληφθοον υπόψη η εττι,δότηση πού χορηγείται στίς ζωοτροφές 

δημοσίου (ευσαγόμενες + έγχώρυα συγκεντρωμένες). 

*Επιπρόσθετα γοά τό κρέας μόσχου καί τό γάλα χορηγούνται, καιί δμεσες 

εΕσοδηματι,κές ενι,σχύσει,ς στους παραγωγούς πού συμβάλουν στή*ν στή*ρυξη toö 

ευσοδή*ματός του ένω παράλληλα συμβάλλουν στον προσδι,ορυσμό λι,ανυκης τι,μΐΐς 

σε* χαμηλότερα επίπεδα. 

Ή έγχώρυα παραγωγή* ζωϋκδδν προϋόντων προστατεύεται από τόν ανταγω

νισμό προΰόντων τρίτων χωρών με τόν έλεγχο των εύσαγωγων καί τόν καθορισμό 

άντι,σταθμυστι,κων ει,σφορων. Εισαγωγές πραγματοπουοΟνταυ κατόπι,ν σχετι,κίίς 

αδει,ας τοΟ *Υπ. Εμπορίου πού χορηγείται, αναλόγως των έκτι,μή*σεών του γι,α* 

τίς εκάστοτε έπυκρατούμενες συνθήκες στην εσωτερική* αγορά. 

6.2. ΐΕ^ελί£ευς_σ^ην_πα£α^ωγ^^ 

Άπό τή*ν ανάλυση τη"ς προσφοράς καί ττίς ζητήσεως των κτηνοτροφυκων 

προϊόντων στη* χώρα μας καί στή*ν ΕΟΚ καί άπό τή*ν έξέλυξη των ροών τοο 

έξωΐερι»κοϋ εμπορίου (πίνακες 1 καί 2) προκύπτει, δτυ: 

- Ή κουνότητα είναι, σχεδόν αυτάρκης στα* λευκά κρέατα (χοίρευο 

καί πουλερι,κά) καί οι ποσότητες πού ελλείπουν η πλεονάζουν περυπτωσοακί*. 
y . . . . , ,τη'ν εγχώρια παραγωγή. Στο • 

είναι, ασήμαντες σε σύγκρυση μέ/βοδονο κρέας τευνευ να γυνει, αυτάρκης 

ενο είναι, έντονα πλεονασματική* στό γάλα* καί στα* γαλακτοκομικά προϊόντα 

κυρίως δέ σε* βούτυρο καί γάλα σκόνη. Ώς προς τό αί-γοπρόβευο χρέας παράγο

νται, ποΧύ μι,κρές ποσότητες καί ή Κοονότητα είναι, έλλει,μματι,κή* σ'αύτό, 

ίδι,αίτερα ή Μεγ. Βρεττανία πού είναι, καί η κύρι,α καταναλώτρι,α χώρα. 

* 'Εκτι,μδταυ δτυ τό καθαρό πλεόνασμα γάλακτος, χωρίς νά συνυπολογίζβνταυ 
οί επιδοτούμενες ποσότητες πού χρησι,μοπουοονταυ γι,ά ζωοτροφές, ανέρχον
ται, στους 6 εκ. τόννους περίπου ετησίως. 
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Στη* Χ&ρα μας, δπως αναφέρθηκε καί στό κεφάλαιο 3, ή παράγωγη* λευ

κών κρεάτων καλύπτει, τ ί ς ανάγκες της εσωτερικής σγορδς. Το CÒLO υσχύευ 

καί γυά το* αυγοπρόβειο κρέας πού οί εισαγωγές του περιορίζονται σέ πο

λύ μικρές ποσότητες κατεψυγμένου κρέατος. Α ν τ ι θ έ τ ω ς , ή χώρα αντιμετωπί

ζ ε ι σημαντικά ελλείμματα βοείου κρέατος (βαθμός αυτάρκειας 67%, μέσος 

δρος 1974-77) και* ελλείμματα σέ επεξεργασμένο γάλα (Βαθμός αύταρκείας 

σέ γαλακτοκομικά προϋόντα 90% πεοίπου γ ιά την ί δ ι α περίοδο). 

'.Ως προς τ ί ς ροές των εύσαγωγων των κτηνοτροφικών προσόντων στη* 
ου χώρες t 

χωρά μας,προελεύσεως των προϋόντων αυτών κατά σευρά σπουδυαότητας ε ί ν α ι : 

- Κρέας 3οδυνό νωπό: Γιουγκοσλαβία, Γαλλυα, Πολωνία, Ρουμανία. 

- Κρέας βοδυνό κατεψυγμένο: Άργεντυντ*, Νοτυο-αφουκανυκή* "Ενωση, 

Ουραγουάη 

- Κρέας αυγοπρόβευο κατεψυγμένο: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ουραγουάη 

- Γάλα ΖαχαροΟχο: 'Ολλανδία, Γαλλυα, Γερμανία, Τσεχοσλοβακία 

- Γάλα εβαπορέ: 'Ολλανδία, Νορβηγία, Γαλλία 

Μέχρυ σήμερα δέν έχουν γίνευ άναλυτυκές εργασίες, πού θά δυευκολύ-

νουν τη* (σύντομη καί άκρυβή*) εκτίμηση των επυπτώσεων της μεταβολές του* 

θεσμυκοο πλουσίου τ?ίς κτηνοτροφυκ?"ς πολυτυκτ"}ς, πού συνεπάγεταυ η ένταξη 

τΐίς χώρας στη*ν ΕΟΚ. Γι'αυτό καί ή παρούσα προσπάθεια στηρίζεταυ στή*ν 

κατά τό δυνατό αξιοποίηση των δυαθεσίμων περιορισμένων γενικών μέσων 

αναλύσεως. 

"Αν καί οί μακροχρόνιες επιπτώσεις σ'ενα κλάδο παράγωγης, δπως η 

κτηνοτροφία, είναι πολύ δύσκολο νά προβλεφθούν, στην εργασία αύτη* κατα

βάλλεται προσπάθεια (α) εκτιμήσεως τον επιπτώσεων γιά τή*ν περίοδο τοϋ 

Προγράμματος 1978-82, πού δπως φαίνεται θά συμπέσει μέ μέρος τ?ίς μεταβα

τικές περιόδου της εντάξεως, καί (β) διαπιστώσεως ορισμένων μακροχρονίων 

τάσεων στον κλάδο, άφ&ϋ ληφθούν υπόψη καί ου έζελί£ευς σέ κουνοτυκέδ 

χώρες μέ παρόμοιες συνθήκες εκμεταλλεύσεως. 

6.3.1. Î£2Î£5£S.2£2ïfî^iîli2I£5-ilZ2r§2 

Οΰ έκτυμή*σευς γυά τή\> περίοδο τοΟ Προγράμματος άφοροον τή*ν παραγωγή* 

καί τη* ζήτηση κτηνοτροφικών προϊόντων καί αναφέρονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας_1 

Έμφαίνων τά υσοςΰγι,α προσφοράς των κτηνοτροφυκων προυοντων 

στή*ν ΕΟΚ (Ιτος 1976) καί Ελλάδα (έτος 1977) 

Ποσότητα σέ 000 τό*ννους 

Έγχώρυα Παραγωγή* 

Ευσαγωγές 

*Εξαγωγές 

Φαυνομενυκή* Κατανάλωση 

Κατανάλωση κατά κ ε φ α λ ή * 

Βαθμός αύταρκείας 

Έγχώρυα Παραγωγέ 

Ευσαγωγές 

* Εξαγωγές 

Φαι,νομενυκή* Κατανάλωση 

Κατανάλωση κατά κεφαλή* 

Βαθμός αύτάρκευας 

Βοδι/υο* 

6.535 

377 

200 

6.712 

25,9 

97,4 

109 

90 

-

199 

21,5 

54,8 

E.E.C. 9 

Κρέας 

Αί,γοπροβευο 

532 

261 

3 

790 

3 

67,3 

'Ελλάς 

119 

8 

-

127 

13,5 

93,7 

Χοίρευο 

8.515 

311 

201 

8.625 

33,4 

98,7 

118 

10 

-

128 

13,9 

92,2 

Πουλερυκά Αυγά 

3.312 

69 

185 

3.196 

12,4 

103,6 

128 

-

-

128 

13,9 

100 

3.773 

31 

37 

3.767 

W , 

100, 

118 

-

-

118 

12,8 

100 

Γάλα Άγελ* 

6 

2 

93.590 

2.531 

8.312 

87.809 

2.320 

261 

-

2.580 

90 

S2ÏÎ1 E.E.C. The Agricultural Situation in E.E.C. 
'Υπουργείο Γεωργίας καί ΕΣYE 

* Οί εισαγωγές καί εξαγωγές tßv γαλακτοκομυκων προΐ'όντων εκφράζονται, σέ 
ύσοδύναμο άγελαδι,νοΌ γάλακτος καί χρησυμοπουοϋνταυ ol CÔLOL συντελεστές 
μετατρεψιμότητας καί στίς δύο περυπτώσει,ς, ΕΟΚ καί Ελλάδος. Επίσης 
γυά τά προ'ίόν αύτο δεν υπολογίσθηκαν κατανάλωση κατά κεφαλή* καί βαθμός 
αύταρκείας λόγω τ?ίς αποθεματοποιήσεως του, πο\5 στή*ν περίπτωση τ^ς ΕΟΚ 
εΤναυ πολ\5 σημαντοκή* καί γι,ά τή*ν οποία δέν υπάρχουν στουχεεσ. 

** Ό πληθυσμός τής ΕΟΚ - 9 υπολογίσθηκε σέ 258,6 εκατ. καί τΐ̂ ς Ελλάδος 
σέ 9,240 χι*λ., γοά τά αντίστοιχα ετη. 
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Πίνακας 2 

Έμφαυνων τ ί ς ε ισαχθείσες η έξαχθεΐσες ποσότητες των σημαντυ-

κο*τερων κτηνοτροφικών προ*ίό*ντων στή*ν ΕΟΚ καί * Ελλάδα κατά* την 

περίοδο 1970-75 
ΕΟΚ 1ΪΓαο*τητα σέ 000 τ ό ν ν ο υ ς 

α/α Εδδος ΙΐροίΜντος 

Κρέας 3o6tvo* 

Κρέας αύγοπρό*βεοο 

Κρέας χοίρεto 

Κρέας πουλερυκων 

Γάλα ε0α«ορέ+Ζαχαροοχο 

Γάλα σκό*νη 

Γάλα φρέσκο 

Βούτυρο 

Τυρί,«!* 

Αυγά* 

Είσαχθεΰσ:* (-

1970 

-354 

-350 

22 

62 

465 

327 

167 

-99 

-36 

-32 

1971 

-309 

-363 

58 

74 

445 

406 

364 

-103 

-29 

-4 

-) η Έξαχθείσα (+ 

1972 

-571 

-350 

-60 

69 

402 

270 

225 

-531 

7 

10 

1973 

-574 

-296 

-48 

76 

426 

514 

237 

190 

41 

2 

) Ποσο*τητα 

1974 

-13 

-230 

-69 

88 

463 

557 

467 

33 

108 

10 

1975 

166 

-274 

-98 

71 

380 

375 

271 

97 

68 

25 

'Ελλάς 

1 Κρέας βοδινό* (σύνολο) 67,6 46,9 

2 Κρέας αύγοπρο*£ει.ο 
(κατεψυγμένο) 

3 Γάλα έβαπορέ+Ζαχαρ. 

4 Γάλα σέ σκό*νη 

5 Τυρυά 

40,9 61,8 24,4 37,4 

40,1 

57,6 

8,7 

3,2 

60,3 

64,9 

5,8 

2,4 

46,8 

61,1 

5,4 

2,3 

41 

77,2 

7,5 

7,9 

7,8 

88,4 

9,1 

5,3 

12 

77,1 

6,1 

2 

SQuÎi O.E.CD. Trade by Commodities. 
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Γιά τον προσδιορισμό* των μεγεθών ζητήσεως για* το 1982, ελήφθησαν 

υπόψη οι προβλεπόμενες μεταβολές στό κατά κεφαλήν εισόδημα καί στον πλη

θυσμό* (στή*λη 1 τοΟ Γίνακα 3). * Από τα διαθέ·;.. a όμως στοιχεία είναι σαφές 

δτι ή ένταξη τί\ς χώρας στή*ν ΕΟΚ, θά* συνεπάγεται αύξηση της τι,μτΐε Βοείου 

κρέατος στή*ν παράγωγη καί συνεπώς v.cC στή*ν κατανάλωση καθώς καί του* άγε-

λαδινοϋ γάλακτος, ένω οι τιμές των άλλων προϊόντων στ: επίπεδο παράγωγου 

(αναμένεται ότι) δέν θά επηρεασθούν σημαντικά. 

Ή διαφοροποίηση αύτη* των σχετικών τιμών στο επίπεδο καταναλωτοϋ 

θά επιδράσει στη* ζη*τησή τους κ^ί συγκεκριμένα ή πρ. ί^λεπομένη αύξηση τη*ς 

τιμ?ίς τοΟ βοείου κρέατος αναμένεται, νά οδηγήσει* σέ υποκατάσταση* του έν 

μέρει άπό λευκά* κρέατα. Οι εκτιμήσεις ζητήσεως πού περιλαμράνουν καί 

αυτόν τόν παράγοντα δηλ. τη μεταβολή* των σχετικών τιμών, εμφαίνονται, 

στη* στή*λη 2 τοο Πίνακα, 3. 

Γιά τ ί ς εκτιμήσεις της ΐ^ραγωγ^ (Πίνακα 3), γιά το* 1982, ελήφθησαν 

υπόψη: (α) οί τάσεις παράγωγης πού διαμορφώθηκαν στους επί μέρους κλάδους 

τά τελευταία χρόνια, (£) οι θεσμικές μεταβολές πού θα* πρέπει νά γίνουν 

μέχρι, τή*ν ένταξη γι,:' την εφαρμογή* τ?ίς KAÏÏ καί (γ) ή εφαρμογή* βασικών 

μέτρων (πού προτείνονται στο σχετικό κεφάλαιο τοο ΠενταετοΟς Προγράμματος 

1978-82) μέ σκοπό* τή*ν αύξηση της παραγωγικότητας τοΟ κλάδου γιά τη*ν αντι

μετώπιση τοΟ άνταγωνισμοΟ άπό τά* αντίστοιχα προϊόντα της Κοινο'τητας. 

Πίνακας_3 

'Εκτιμήσεις ζητήσεως καί προσφορδς κτηνοτροφικών προϊόντων το* 

1982 

___ ____ ___ ÎÎ22ifiDI£S-2^-2ik^iI-^2iiS 

Είδος Προϊόντος 

_Iil5ÎID2D—._ U£2222£Î ii22ïiÎÏ£S 
(D* (2)* (1) (2) 

Κρέας $όειον 

Κρέας αίγοπρό3ειο 

Κρέας Χοίρειο 

Κρέας Πουλερικών 

Γάλα (ίσοδ,άγελαδινοϋ) 

Αυγά 

255 225 

150 135 

150 160 

160 170 

3.000 2.850 

130 130 

110 145 115 

130 20 5 

160 

170 

2.600 1+00 250 

130 

* Οι εκτιμήσεις τη*ς ζητήσεως στη* στήλη (1) λαμβάνουν υπόψη τή*ν μεταβολή* 

του* εισοδήματος καί τοο πληθυσμοί ένω στη στή*λη (2) καί τη*ν μεταβολή* 

των σχετικών τιμών. 
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6.3.2. Μακροχ^όνια_Περίοδος 

Α. Ζήτηση 

Ή αναμενόμενη αύξηση τοΟ κατά κεφαλήν εισοδήματος τοο πληθυσμοο, 

στά πλαίσια τής οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας, σε* συνδυασμό με* τίς 

σχετικά υψηλές εισοδηματικές έλαστικότητες ζητήσεως γιά τά ζωικά προϊ

όντα, θά συνεπάγεται αύξηση τής καταναλώσεως τους. OL ρυθμού όμως αυξή

σεως πού αναμένονται, γιά τά επί μέρους είδη των ζωικών προϊόντων, προβλέ

πεται νά είναι χαμηλότεροι σε* σύγκριση με το παρελθόν, άφοϋ η κατανάλωση 

κρέατος καί ιδιαίτερα βοείου, έχει, φθάσει, σέ αρκετά υψηλά επίπεδα. Συγκε

κριμένα, ένω η σχέση τοϋ* κατά κεφαλή εισοδήματος Έλλάδος/ΕΟΚ είναι πε

ρίπου 50%, η σχέση τής κατ.' κεφαλήν καταναλώσεως κρέατος Ελλάδος/ΕΟΚ 

διαμορφώνεται στο 85% περίπου. 

Τό βόειο κρέας, συμφωνά μέ τή*ν ταξινόμηση τής ΕΟΚ, διακρίνεται 
1/ σέ Vea^eiC'3eef . To Veal υπολογίζεται, δτι παράγεται, άπό ζωα ηλικίας 

κάτω τοί) έτους, ένω τό Beef άπό ζωα μέ μέση ηλικία 3,5-4 έτων. Τό κρέας 

μόσχου, πού άποτελεϋ τόν κύριο δγκο καταναλώσεως βοδινοο κοέατος στην 

Ελλάδα, παράγεται, άπό ζωα ηλικίας 18-24 μηνών. 

Μετά την ένταξη στην ^ΟΚ, 6 "Ελληνας καταναλωτής θά έχει νά επιλέ

ξει μεταξύ μεταποιήσεως του προς τήν κατανάλωση Beef, η παραμονές του 

στην κατανάλωση Veal, πού θά συνεπάγεται, όμως,ή δεύτερη έπυ>ογή9επιβάρυν

ση των δαπανών τής τάξεως τοΟ 15% (μέ βάση τή σχέση τιμής προσανατολι

σμού" Veal καί Beef γιά τό 1977) σέ σύγκριση μέ τή δαπάνη γιά κατανάλω

ση Beef. Νομίζουμε ότι, επειδή η ελληνική κατανάλο^η είναι εθισμένη σέ 

"τρυφερό" κρέας, τό αποτέλεσμα θά είναι ή διατήρηση, στή χώρα μας, σχε

τικά ισχυρής ζητήσεως κρέατος Veal. Τό ίδιο άλλωστε, φαινόμενο παρατη

ρείται καί στή διάρθρωση τής καταναλώσεως βοεί<*υ κρέατος στην 'Ιταλία. 

Β. Παραγωγή 

Γιά τή διαπίστωση των προοπτικών παραγωγές των ζωικών προσόντων μέ 

τήν ένταξη στην ΕΟΚ, θά ^ταν χρήσιμη ή σύγκριση της ανταγωνιστικότητας 

των επί μέρους κλάδων κτηνοτροφικής παραγωγής τής χώρας, μέ τους αντίστοιχο 

1/ 
1/ Σύμφωνο μέ τους Κοινοτικούς κανονισμούς, μέχρι 30-4-1977, το Veal 

αντιστοιχεί μέ κρέας μόσχου πού δέν έχει αποκτήσει ακόμη κανένα μόνι-
μο δόντι καί δέν υπερβαίνει τά 22C κυλά ζων °.άοος. *fti?ó 1-5-1977, τό 
Veal μπορεί νά προέρχεται καί άπό ζωα μέχρι 300 κιλών ζων βάρος. Τό 
Beef αντιστοιχεί μέ κρέας βοδινό πού δέν ανήκει στην κατηγορία Veal. 
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κοινοτικούς. Τέτοιου είδους ανάλυση δεν έχει, γίνει μέχρι σήμερα λόγω 

ελλείψεως στοιχείων (απαιτούνται στοιχεία σέ επίπεδο γεωργικές εκμεταλ

λεύσεως καί από αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπων εκμεταλλεύσεων). 

Στη*ν εργασία αύτη*, έπιχευρειται ή διαπίστωση ορισμένων προοπτικών, 

από τη* σύγκριση τιμών πορ-;γωγοο της χώρας καί τή*ς Κοινότητας, lîapd τή\> 

περιορισμένη σημασία της αναλύσεως αύτης, από τή*ν αύγκριση προκύπτει ή 

ανάγκη γιά Βελτίωση της παραγωγικότητας του" κλάδου. 

Με* τή*ν ένταξη τ^ς χώρας, θά πρέπει σταδιακά (καί ηδη άρχισε αυτή* 

η διαδικασία) νά καταργηθέν ou άμεσες *aC εμΐί<:σες επιδοτήσεις. Ώ ς προς 

τίς επιδοτήσεις ζωοτροφών» αν ή χώρα εντασσόταν σήμερα καί αχολουθοΟσε 

άμεση προσαρμογή* των τιμών των δηαητριακών, το κόστος αραβοσίτου γυά 

τόν κτηνοτρόφο, θά αυξανόταν κατά 3,5 δρχ/χλγ. (Γιά τό 1978, τιμή* αρα

βοσίτου στή*ν Κοινότητα 8 δρχ/χιλγρ. έναντι, 4,5 δρχ/χιλγρ. γιά τίς ζωο

τροφές δημοσίου). 

"Αν στίς τομές πού απολαμβάνει, e έλληνας παραγωγές έσωματωθεϋ καί 

η μεταβολή* στο χόστος αραβοσίτου προκειμένου ô παραγωγός να* διατηρήσει 

τό εισόδημα πού εξασφαλίζει, σήμερα, χωρίς καμμιά άλλη μεταβολή*» θαπρεπε 

ν'απολαμβάνει, τίς τομές πού δίδονται στον πίνακο 4· σέ σύγκριση μέ αυτές 

πού ισχύουν στη χώρα χαί μέ τίς αντίστοιχες κοινοτικές. 

Πρέπει, ν'αναφερθεί οτυ οί τιμές αυτές περιλαμβάνουν μόνον rrt μετα

βολή* κόστους τοο αραβοσίτου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ή αύξηση των τιμών 

των άλλων ζωοτροφών ούτε χαί τό γεγονός οτι,μέ τη*ν αύξηση των τιμών των 

ζωοτροφών, οι κτηνοτρόφοι θ;' οδηγηθούν σέ αύξηση των ίδιοπαραγομένων ζωο

τροφών πού έχουν κόστος χαμηλότερο των 8δρχ/χιλγρ.. 

Έκτος τούτου η μετατροπή των κοινοτικών τιμών σέ δραχμές έγινε 

βάσει τής τρεχούσης ισοτιμίας τίΐς λογιστικής μονάδας ποός τη δραχμή πού 

υπολογίζεται σέ 56 δρχ. γιά τό 1978. Τά απόλυτα μεγέθη των τιμών αυτών 

σέ δραχμές επηρεάζονται άπό τίς μεταΡολές της ισοτιμίας, ού επιπτώσεις 

δέ αυτών αναπτύσσονται στο κεφάλαιο ε της παρούσης εργασίας. 
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Πύναχηίς_4_ 

Σύγκρυση τυμδν ζωυκων προυό*ντων Έλλάδος-ΕΟΚ γι,ά το 1978 

(α) βάσει, των ύσχυουσων δι,ατάξεων xaC (3) προσαρμοσμένες 

στη\> αύξηση κόστους άρα;3οσίτου 

Τυμές Κρέας 
Βοει,ον ^ υ ρ ε υ - ν Πουλερικών Γάλα άγελάδος 

Α) Τι,μές Ελλάδος 

Μέση σταθμισμένη τυμη 
παράγωγου" 

"Αμεσες και? έμμεσες 
έπυδοτή*σ. 

Συνολυκή* τομή* 

Τυμη* χονδρ.πωλή*σ. 

Αΰξηση τομΓίς άπο* αΰξ. 
κόστους άραροσι/του 
(από* 4,5 δρχ. σέ 
8 δρχ/χυλγ.) 

Προσαρμοσμένη τομή* 

95,36 

17,28 

112,64 

-

14,57 

127,21 

61,50 

14 

75,50 

51,00 

9,80 

60,80 

7,50 (τ 

0,75(ά 

8,25 

1,20 

9,45* 

Β) Τυμές ΕΟΚ 

Τι»μη* προσανατολ. 

Τυμη* παρεμβάσεως 

Βασυκή* τυμή* 

Τυμές παράγωγου" στή\> 
κουνοτυκή* αγορά 

Τυμή* χονδρυκίΐς πωλή*σ. 

130,63 

117,57 

-

-

-

-

67,3 

60,65-77,60 

51,60 

(45-65) 

9,91 (ένδ. ΐυμη) 

Πηγή*: Υπουργείο Γεωργίας 

* *Η τυμή* γάλακτος των 9,45 πρέπευ νά αυξηθεί κατά 0,85 δρχ/χυλγρ. γυά μετα-
φορυκά έξοδα γυά νά καταστεί συγκρύσυμη μέ τή*ν κουνοτυκή* τι#μι5 των 9,91. 
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Ol προοπτυκές στην παραγωγή τών επί μέρους ζωυκων προυόντων, άπό 

ήν ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ, αναπτύσσονται, κατωτέρω: 

(α) Βοευον κρέας 

Λαμβανομένων υπόψη: 

- τίΊς υψηλές ζητήσεως βοείου κρέατος καί στο* μέλλον, παρά* τήν προ

βλεπόμενη αύξηση τής τομής του στην κατανάλωση, 

- της υποχρεωτικές σφαγές των μόσχων (γυά νά χαρακτηρυσθεί τό 

κρέας τους ώς Veal) κάτω των 300 κυλων ζώντος βάρους καί 

- τοϋ γεγονότος δτυ η τυμή πο\5 απολαμβάνει, ô έλληνας παραγωγός 

σήμερα (περιλαμβανομένων των άμεσων καί εμμέσων έπυδοτήσεων) ελάχιστα 

υπολείπεται, της κουνοτι,κΐίς τομής, όπως προκύπτει, άπό τόν πίνακα 4, 

προκύπτει, ÔTL, μέ τήν ένταξη καί στην περίπτωση αμέσου έξι,σώσεως των 

τυμων χωρίς άλλες μεταβολές θά δημυουργηθοΟν σημαντικά προ Βλήματα στον 

κλάδο. Συνεπώς γι,ά τήν άντι,μετώπι,ση τοϋ" ανταγωνυσμοο, άπαυτείταυ αύξηση 

τ?\ς παραγωγικότητας τοΟ κλάδου» Επομένως κατά τήν μεταβατική περίοδο 

θοΐ πρέπει, παράλληλα μέ τήν σταδυακή προσαρμογή των τυμων, νά ληφθοον 

μέτρα γι,ά τη βελτίωση τ?ίς ύγι,ει,νης καταστάσεως τοο ζωϊ;:οο πληθυσμού* καί 

τήν αύξηση των αποδόσεων, γυά τήν αύξηση τΤ\ς παραγωγές υδυ ο παραγομένων 

ζωοτροφών σέ χαμηλό κόστος, γυά τη* Βελτίωση καί όρθολογυκή, εκμετάλλευση 

των βοσκοτόπων κλπ. "Αλλως, αν δέν υπάρξουν ου δυαρθρωτυκές αυτές με

ταβολές στον κλάδο, υπάρχει, κίνδυνος μειώσεως τοΟ βοείου πληθυσμοο τ?ίς 

χώρας. Ή πρόβλεψη αυτή ενυσχύεταυ καί άπό τήν εξέλυ£η πού σημευώθηκε 

στην Ιταλία, δπου οι κλυματολογι,κές συνθήκες πλησιάζουν προς τίς δυκές 

μας. 

Μεταξύ 1969 καί 1977, δ άρυθμός των αγελάδων στην Ιταλία μειώθηκε 

κατά 800 χυλ. κεφαλές (άπό 3,6 εκ. σέ 2,8 εκ ζωα). 

Παρόμουα έξέλυξη στή χώρα, θά οδηγήσει, σέ σημαντική αύξηση των 

ευσαγωγων βοείου κρέατος καί σάν απόλυτο μέγεθος αλλά καί σχετυκά μέ τήν 

ποσότητα πού θά παράγεται, έγχωρίως. 

Υποψήφιες χώρες προελεύσεως θά είναι, ή Κοινότητα, στό βαθμό πού 

μπορεί τό κρέας νά προσφέρεται, στην έλληνυκή αγορά σέ επίπεδα άνταγωνι,στυ-

κά γι,ά τήν κατανάλωση, η ού παραδοσιακές χώρες προμηθείας τοΟ βοείου κρέα

τος. 
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(3) Κρέας αύγοπρόβευο 

Το αύγοπρόβευο κρέας άποτελεϋ προυόν πού δέν προστατεύεταυ άπό 

την ΚΑΙΪ καυ γυά το οπουο δέν ύσχύευ κουνη οργάνωση τ?ίς άγορδς του. 

Παράλληλα, γυά την παράγωγη του, χρησυμοπουοονταυ περυορυσμένες ποσότητες 

εύσροων πο\5 το κόστος τους θά αυξηθεί* λόγω της Κουνης Άγροτυκης Πολυτυ-

κή"ς (μυκρές ποσότητες δημητρυακδν χρησυμοπουοονταυ στην αύγοπροβατοτροφύα). 

"Αλλωστε, ou πολλού βοσκότοπου πού δυαθέτευ ή χώρα είναυ καταλληλότερου 

γυά την αύγοπροβατοτροφυ*α παρά γυά τή\> βοοτροφία. 

Άπό την πλευρά τ?ίς ζητήσεως, ή Κουνότητα είναυ έλλευμματυκή* σ' 

αυτό το προυόν καυ* επομένως δέν φαύνεταυ νά υπάρχει, δυνατότητα άνταγω-

νυστυκδν εξαγωγών προς την Ελλάδα. Στη χώρα, ή αναμενόμενη νά πραγμα-

τοπουηθεϋ αναπροσαρμογή προς τά ανω της τυμτ̂ ς τοΟ βοδυνοϋ κρέατος τιρο-

$λέπεταυ δτυ θά συμπαρασύρει, καυ* τή*ν τυμη αύγοπροΒευΌυ, άλλα καυ* ότι, θά 

υπάρξει» ανταπόκριση εκ μέρους των παράγωγων αΰγοπροβευ*ου κρέατος γυά 

την κάλυψη των έσωτερυκδν αναγκών. 

(γ) Χούρευο κρέας 

Άπό τη* σύγκρυση των τυμων παράγωγου Ελλάδος- ΕΟΚ (Πυ'νακα 4) προκύ

πτει, οτυ ένω ή τυμή* πού απολαμβάνει, σή*μερα 6 έλληνας παραγωγός ε£ναυ χαμηλό

τερη τΐΐς βασυκτίς τυμης στην Κουνότητα, μέ την προσθήκη όμως τοϋ ηύξημένου 

κόστους αραβοσίτου, η Tuyrl αυτή* καθίσταται, υψηλότερη, αν καυ* βρυ*σκεταυ μέσα 

στά περυθώρυα των τυμων παράγωγου" στυ*ς κουνοτυκές αγορές. Συνεπ&ς μέ την 

ένταξη, αν δε'ν βελτυωθοϋν ού συνθήκες παραγωγές στον κλάδο γυά νά δημυουργη-

θοον προυποθέσευς υψηλής παραγωγυκότητας, δ κλάδος θά αντιμετωπίσει, τον 

άνταγωνυσμό των κουνοτυκων προυόντων. 

Ή παράγωγη χουρείου κρέατος χαρακτηρίζεται, ώς (3 to μηχανοποιημένη πα

ραγωγή. ' Ιδυαυ*τερα στην Κουνότητα η πρωτογενές παράγωγη άποτελευ οργανυκό 

τμή*μα ευρύτερου κυκλώματος (πρωτογενές παραγωγή* - προμήθευα καυ* παρασκευή* 

ζωοτροφών - άξυοπου*ηση παραπροϊόντων και* ύποπρουόντων - έλεγχος φάσεων 

εμπορίας κλπ.), χρησυμοπουεϋταυ υψηλές γενετυκΤίς στάθμης άναπαραγωγυκός 

ζωυκός πληθυσμός,ύπάρχευ σύγχρονος μηχανολογυκός και* κτυρυακός έξοπλυσμός 

κλπ. 
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Επειδή δμως δέν υπάρχουν αντικειμενικοί λογού πού vcî εμποδίζουν τήν 

ανάπτυξη των παραγόντων αύτων καί στην ελληνική παραγωγέ, είναι δυνατόν 

νά υποστηριχθεί δτι τά προβλήματα στον κλάδο θα μειώνονταυ στό βαθμό 

πο\5 θά δημιουργούνται συνθήκες υψηλής παραγωγικότητας. 

(δ) Κρέας πουλερικών 

* Επειδή η ΕΟΚ δέν στηρίζει, κάποια ελάχιστη τιμή στον παράγωγο", η 

σύγκριση τής τιμίϊς γίνεται για τό επίπεδο χονδρικές πωλήσεως άπ'δπου 

προκύπτει δτι η τιμή στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται στά ίδια επίπεδα 

με* την κοινοτική*. "Αν ή τιμή* αυτή* προσαρμοσθεί με τό ηύξημένο κόστος αρα

βοσίτου φθάνει στίς 60,8 δρχ. περίπου καί πλησιάζει περισσότερο προς τα" 

ανώτατα επίπεδα των διαμορφουμένων τιμών χονδρικές πωλήσεως στην Κοινό

τητα. Επειδή καί ή παραγωγή τοΌ κρέατος αύτ,:Ό θεωρείται βιομηχανοποιη

μένη, φαίνεται δτι τά προβλήματα πού θά δημιουργηθούν στον κλάδο είναι 

ανάλογα προς τά προβλήματα τοο κλάδου χοιροτροφίας. 'Αντιμετώπιση τους 

προϋποθέτει όργανωρικές βελτιώσεις γιά αύξηση της παραγωγικότητας. 

(ε) Γάλα άγελάδος 

*Η τιμή πού απολαμβάνει σήμερα ο έλληνας παραγωγός είναι χαμηλότερη 

από τήν ενδεικτική τιμή τοΟ άγελαδιυοΟ γάλακτος στην Κοινότητα. Αναλυ

τικότερα, η τιμή ασφαλείας είναι 7,5 δρχ/χιλγρ. + 0,75 δρχ/χιλγρ. άμεση 

επιδότηση κατά μέσον ορο γιά όλη τη διάρκεια τοΌ χρόνου, + 0,85 δρχ/χιλγρ. 

μεταφορικά έξοδα = 9,10 σέ σύγκριση μέ τήν τιμή των 9,91 ττ̂ ς Κοινότητας. 

"Αν δμως η τιμή τοο έλληνα παραγωγοΌ προσαρμοσθεί κατά τήν αύξηση τοΟ 

κόστους του" αραβοσίτου, προκειμένου αυτός νά διατηρήσει τό εισόδημα πού 

απολαμβάνει σήμερα, χωρίς άλλη μεταβολή, θά πρέπει νά διαμορφωθεί στίς 

10,30 δρχ/χιλιογρ., δηλ. υψηλότερα από τήν κοινοτική. 

"Αν ληφθεί υπόψη επίσης δτι ού αποδόσεις τών ελληνικών αγελάδων σέ 

σύγκριση μέ τίς αντίστοιχες αποδόσεις στην Κοινότητα είναι πολύ χαμηλές 

(Πίνακας 5) προκύπτει δτι μπορεί νά περιορισθεί ή παραγωγή αγελαδινοί* γά

λακτος από τήν μείωση του* άριθμοΟ των έκτρεφομένων αγελάδων. Συνεπδς, 

υφίσταται επιτακτική ανάγκη βελτιώσεως των αποδόσεων καί γενικότερα μειώ

σεως τοΟ κόστους παραγωγές, γιά τήν αντιμετώπιση τοΟ ανταγωνισμοί) άπό" τά 

κοινοτικά προϊόντα. 
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Μέση απόδοση σέ γάλα, των αγελάδων σέ διάφορες χώρες 

τ^ς ΕΟΚ καθώς καί στή*ν Ελλάδα, στην περίοδο 1968-76 

Κιλά 

»Ρ M2D-àîf^£2H_2I£^-^ii?i?.2^-.iïÎ^ 

. Γ ε ρ ά ν ι α —1I I2 - Î2 ™ 2 ì Ì 2 ¥ £ i i L * ^ ί * £2 ï r2 . . I S ^ Î S . 

1968 3.771 2.884 4.213 4.006 3.330 1.128 

1969 3.780 2.625 4.197 3.942 3.286 1.187 

1970 3.800 2.642 4.336 4.007 3.297 1.260 

1971 3.856 2.911 4.440 4.114 3.364 1.314 

1972 3.928 3.094 4.787 4.202 3.740 1.314 

1973 3.890 3.080 4.684 4.011 3.655 1.403 

1974 3.921 2.893 4.567 4.175 3.570 1.385 

1975 4.006 3.061 4.613 4.352 3.647 1.452 

1976 4.108 3.167 4.777 4.561 3.779 1.481 

Πηγή*: EEC The A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n in EEC, 1977. 

ΕΣΥΕ Γεωργική* Στατιστική* ττίς Ελλάδος. 

Γ. 'Εξωτερικό Εμπόριο 

Με* τή*ν ένταξη στή*ν Κοινότητα, όπως έχει» άναφερθεϋ και προηγουμένως, 

θά εφαρμοσθεί το* Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο, για* τα προερχόμενα από* 

τ ρ ί τ ε ς χώρες προϊόντα, Ε π ί σ η ς , γ ι ά τη*ν αποτελεσματική* προστασία τη*ς 

εγχώριας κτηνοτροφικής παραγωγές, προβλέπεται καιΓ ή επιβάρυνση τον προϊ

όντων των τρίτων χωρών μέ αντισταθμιστικές εισφορές. Οι θεσμικές αυτές 

μεταβολές θα* επιδράσουν στην διάρθρωση των ροών (χώρες προελεύσεως) του εξω

τερικού εμπορίου πού διαγράφονται ως εξ?ίς: 

- Υποκατάσταση εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων ( Ε β α π ο ρ έ , 

ΖαχαροΟχο, Βούτυρο,κλπ.) πού προέρχονται άπό τ ρ ί τ ε ς χώρες μέ εισα

γωγές άπό τα* κράτη-μέλη καθόσον η Κοινότητα, ε ί ν α ι πλεονασματική* 

στα προϊόντα αυτά καί άφοΟ εφαρμόζει πολιτική* προστασίας τΐίς 
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κουνοτυκης παράγωγης. 

- ' Ως προς τα* προερχόμενα άπό τή*ν Κουνότητα γαλακτοκομικά προυόντα, 

είναι, πολύ δύσκολο ve! έκτυμηθεί" σέ τ ί σχετι,κά επίπεδα τυμων θα* 

διαμορφωθούν (μετά ττίν ένταξη) σέ σύγκρμση με τά σημερυνά μετά 

τή*ν κατάργηση τϊδν έπυδοίη'σεων εξαγωγών (έκ μέρους της Κουνότητας) 

καί των άντυσταθμυστι,κων επιβαρύνσεων (έκ μέ*ρους της Ε λ λ ά δ ο ς ) . 

- 'Υποκατάσταση ευσαγωγων νωποΟ βοείου κρείατος πού προέρχονται, άπό 

τ ρ ί τ ε ς χώρες με* κουνοτυκό προ'ίόν, κατά τ ό Βαθμό πού ου δι,αμορφού-

μενες τομές στό επίπεδο το\3 έλληνα καταναλωτού, (συμπερυλαμΒανο-

μένων καί μεταφορικών εξόδων), θά έπυτρ'έπουν τη* δυάθεσή* του σέ 

άνταγωνυστυκές τι,μές. 

- * Υποκατάσταση ει,σαγωγων κατεψυγμένου βοείου κρέατος μέ κουνοτυκό 

προυόν, σέ περυπτώσει,ς δμως πού παρουσυάζονταυ πλεονάσματα νω-

Jiot) 3οείου κρέατος στή*ν Κουνότητα καί δημυουργοΰνταυ αποθέματα 

στά πλαίσυα τ?ίς παρεμβατικές πολυτυκης ττίς Κοινότητας. 

- Ώ ς προς το* χρίρει,ο κρέας καί τό κρέας πουλερυκδίν,-πού καλύπτουν 

σή*μερα τ ί ς ανάγκες τ?\ς έσωτερυκ^ς άγορδς, ει,σαγωγές άπό τή\> Kot-

νό*τηταν θά.εξαρτηθούν σέ μεγάλο Βαθμό άπό τη* βελτίωση τ^ς παρα

γωγικότητας των κλάδων στη χώρα μας, καί άπό τη δυνατότητα προσ" 

φορδς τους προϊόντων υψηλές ποιότητας χαί σέ άνταγωνυστυκές T t -

μές . 
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7. Χρηματοδότηση τ % * Ελληνικές Γεωργίας άπό τό Γεωργικά Ταμείο Εγγυήσεων καί 

Προσανατολισμοϋ (FEOGA) 

*Η χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ασκείται μέσω τοϋ Γεωρ

γικού Ταμείου 'Εγγυήσεων καί Προσανατολισμού* (FEOGA). Οι πόροι τοϋ ταμείου προέρ

χονται άπό τόν Κοινοτικό προϋπολογισμό καί βασικά του έσοδα είναι οι δασμοί καί 

οι αντισταθμιστικές εισφορές των κρατων-μελων της Κοινότητας άπό τά εισαγόμενα 

άπό τίς τρίτες χώρες προϊόντα καθώς επίσης καί ποσοστό επί των εσόδων τοϋ κράτους-

μέλους άπό τό φόρο προστιθεμένης αξίας. 

Τό Γεωργικό Ταμείο περιλαμβάνει δύο τμήματα, τό τμήμα 'Εγγυήσεων πού 

δαπάνα γιά τή στήριξη των άγορων των αγροτικών προϊόντων καί τό τμ?}μα Προσανατολι-

σμοϋ πού οι δαπάνες του αποβλέπουν στή βελτίωση των διαρθρώσεων στον αγροτικό το

μέα. Παρά τή βασική σημασία των δαπανών τοϋ Ταμείου Προσανατολισμού, μόνον 5$ 

περίπου τον συνολικών πόρων διατίθενται γιά τή διαρθρωτική πολιτική, ενώ* τό τμή

μα των 'Εγγυήσεων απορροφά τό 95$ περίπου των πόρων. 

Κρίνεται σκόπιμο νά αναφερθεί δτι ένω τό τμήμα Εγγυήσεων καλύπτει εξ' 

ολοκλήρου τή στήρΙξη των αγορών των προϊόντων πού υπάγονται στην ΚΑΠ, τό Τμήμα 

Προσανατολισμού καλύπτει μόνον τό 25$ της δαπάνης γιά τή βελτίωση των διαρθρώ

σεων, ένα) τό υπόλοιπο 75$ διατίθεται άπό εθνικούς πόρους. 'Επιπλέον, ή διαρθρω

τική πολιτική της Κοινότητας είναι μιά νέα πολιτική στά πλαίσια τη*ς ΚΑΠ πού ορι

σμένα κοινά της μέτρα (κατευθυντήριες οδηγίες) υιοθετήθηκαν άπό τό 1972 καί μετά. 

Οι δαπάνες γιά στήριξη των άγορων καλύπτουν κατά μεγάλο ποσοστό τ ί ς επι

δοτήσεις εξαγωγών (33$ γιά τό 1976), τήν ενίσχυση των τιμών (40$), τά Εξοδα απο

θηκεύσεως (23$) καί τήν απόσυρση προϊόντων άπό τ ίς αγορές (4$). 

Επίσης άπό τίς δαπάνες γιά στήριξη των άγορων, περίπου 58$ διετέθησαν τό 

1976 γιά τή στήριξη των άγορων των γαλακτοκομικών προϊόντων καί του κρέατος, 13$ 

γιά τά σιτηρά καί 21$ γιά τή στήριξη των άγορων ελαιολάδου, φρούτων-λαχανικων 

κρασιού καί κάπνων στό σύνολο τους. 

Η Ενταξη της χώρας στην Κοινότητα θά συνεπάγεται ενίσχυση τοϋ Κρατικοϋ 

Προϋπολογισμού πού θά προέρχεται καί άπό τά δύο τμήματα τοϋ Ταμείου. *Ως προς 

τό υψος της ενισχύσεως αύτης ή CQMMISIOÏÏ στή γνωμοδότηση της γιά τήν ένταξη τό 

1975 ανέφερε τό ποσόν των 280 εκ. λογιστικών μονάδων (220 έκ. λογιστικές μονάδες 
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βαρύνουν τό τμήμα 'Εγγυήσεων καί 60 εκ. λογιστικές μονάδες τό τμήμα Προσανατο-

,ν*σμου) σάν συνολική επιβάρυνση τοϋ FEOGA άπό τήν ενσωμάτωση της 'Ελληνικής γεωρ-

γίας στην Κοινοτική. Ή εκτίμηση αυτή στηρίχθηκε στή διάρθρωση ττ|ς παράγωγης γιά 

τό 1975 καί άφοροϋσε τή στήριξη των αγορών ελαιολάδου, καπνού, κρασιών, οπωροκη

πευτικών καί σκληρού* σίτου* 

Τό 1978, στην 'έκθεση NATALI γιά τ ίς επιπτώσεις άπό* τήν διεύρυνση της Κοι

νότητας, σαν κόστος του FEOGA άπό τήν ένταξη της 'Ελληνικής γεωργίας στην Κοινό*-

τητα, δίδεται τό ποσόν των 500 έκ. λογιστικών μονάδων (400 έκ. λογιστικές μονά

δες άπό τό τμήμα 'Εγγυήσεων γιά τή στήριξη τον άγορων ελαιολάδου, καπνοϋ, κρασιών, 

οπωροκηπευτικών καί σκληρού σιταριού καί 100 έκ. λογιστικές μονάδες άπό τό τμή

μα Προσανατολισμού*). 

*Η εκτίμηση γιά τή στήριξη τον άγορων (400 έκ. λογιστικές μονάδες) στη

ρίχθηκε στην αναλογία των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Χώρας, ατά παραπάνω προϊόν

τα, ως προς τίς αντίστοιχες κοινοτικές εκτάσεις γιά τό 1975 καί στό κοινοτικό 

σύστημα επιδοτήσεων καί ενισχύσεων πού ίσχυε γιά τό 1977. Γιά τήν ενίσχυση άπό 

τό τμήμα Προσανατολισμού* καθορίστηκε "ή δυναμικότητα" της ελληνικές γεωργίας 

σά*ν συνάρτηση της γεωργικής γης καί του* γεωργικού πληθυσμού (οικονομικά ενεργοί) 

καί τό ποσόν πού προέκυψε αυξήθηκε κατά 50̂ 6 γιά νά ληφθοον υπόψη οι επιπρόσθετες 

ανάγκες γιά βελτίωση τών διαρθρώσεων στην 'Ελληνική γεωργία. ("Ιδια μεθοδολογία 

χρησιμοποιήθηκε καί γιά τήν Ισπανία καί Πορτογαλία). 

Πρέπει νά σημειωθεί οτι τό μέγεθος τών 500 έκ. λογιστικών μονάδων κρίνεται 

σάν υπερεκτίμηση τών πόρων πού θά κόστιζε ή στήριξη των αγορών τών 'Ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων, δεδομένου δτι: 

α. *Η κατανομή τών δαπανών του τμήματος τών Εγγυήσεων γιά τό 1977, αναλογικά 

προς τ ί ς εκτάσεις, δέν λαμβάνει υπόψη τ ί ς χαμηλότερες στρεμματικές αποδόσεις τη"ς 

Ελληνικής γεωργίας, σέ σύγκριση μέ τ ί ς Κοινοτικές αποδόσεις. Μια καλύτερη εκτί

μηση θά προέκυπτε δν ελάμβανε υπόψη τήν σχέση παράγωγης καί οχι τών εκτάσεων. 

1. Η εκτίμηση δέν περιλαμβάνει νομισματικές αντισταθμιστικές εισφορές γιατί 
υποθέτει πράσινη ισοτιμία 'ίση προς τήν τρέχουσα ισοτιμία. 
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β. *H δαπάνη άπό τό τμήμα Προσανατολισμού έχει εκτιμηθεί μέ οικονομικό* ενεργό" 

πληθυσμό στή* γεωργία 1,2 εκ. άτομα ενώ ή πρόσφατη στατιστική έρευνα &δωσε 880 

χιλ. άτομα οικονομικά ενεργούς στην 'Ελληνική γεωργία. 

γ. 'Αναλογική κατανομή των Κοινοτικών δαπανών προσανατολισμού προϋποθέτει, εξίσου 

αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς μέ τ ίς χώρες της Κοινότητας, τους οποίους 

διαθέτουν μόνον οι πιο αναπτυγμένοι εταίροι της Κοινότητας (πράγματι οι χώρες 

πού έχουν απορροφήσει μεγαλύτερα ποσά άπό τό τμήμα Προσανατολισμοί? δέν είναι οι 

σχετικά πιό προβληματικές -'Ιταλικός Νότος- άλλα οι πλέον ανεπτυγμένες). 

δ. Απορρόφηση 100 έκ. λογιστικών μονάδων άπό τό ταμείο Προσανατολισμοί; προϋποθέ

τει διάθεση 300 εκ. λογιστικών μονάδων (75$) άπό εθνικούς πόρους δηλαδή ποσόν 

17 δισ. δραχμές περίπου γιά διαρθρωτική μόνο πολιτική. Κατά τό 1977 διετέθησαν 

6,5 δισ. δραχμές γιά δημόσιες επενδύσεις στή γεωργία καί 13,5 γιά οικονομικές 

ενισχύσεις (επιδοτήσεις καί ενισχύσεις αυξήσεως παραγωγικότητος). 

Γιά τό σκοπό αυτό έγιναν τρεις εναλλακτικές εκτιμήσεις στηριζόμενες αντί

στοιχα (α) στή διάρθρωση της 'Ελληνικής παράγωγης καί των εισαγωγών τό 1977, (β) 

στό μέσο δρο παράγωγης καί εισαγωγών γιά τήν περίοδο 1974-77 (δεδομένου δτι τό 

1977 οι καιρικές συνθήκες ?)ταν ιδιαίτερα αντίξοες) καί (γ) στή διάθρωση της πα

ράγωγης καί των εισαγωγών τό 1982 πού έχουν τεθεί σαν στόχοι στό πρόγραμμα 1978-82. 

Γενικές υποθέσεις καί γιά τ ίς τρεις έναλλακτικές εκτιμήσεις ήταν: 

α. τό εϊδος καί τό οψος τών ενισχύσεων πού Ισχύουν στά πλαίσια της ΚΑΠ κατά τό 

1977, 

β. αναλογική επιβάρυνση στον τομέα στηρίξεως αγορών βάσει του ποσοστού* τη*ς αγρο

τικής παράγωγης της Χώρας προς τήν Κοινοτική, 

γ. μέγεθος οικονομικά ένεργοϋ πληθυσμοο στην 'Ελληνική γεωργία 880 χιλ. άτομα, 

δ. πράσινη ισοτιμία 'ίση προς τήν τρέχουσα, συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές δέν περι

λαμβάνουν νομισματικά αντισταθμιστικά ποσά (βλέπε σχετικό κεφάλαιο), 

ε. υιοθέτηση τών κανονισμών καί κατευθυντηρίων οδηγιών καθώς επίσης κα( προσαρ

μογή προς τ ίς τιμές της Κοινότητας χωρίς νά λαμβάνονται υπόψη τυχόν μεταβολές 

στή διάρθρωση της παράγωγης άπό τήν υιοθέτηση τών τιμών αυτών. 
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αντισταθμιστικές εισφορές υπολογίσθηκαν για τό βόειο κρέας (νωπό* καί κατεψυγμέ-

) καί τόν αραβόσιτο καί οι εισφορές εξισώθηκαν μέ αυτές πού επέβαλε η Κοινότητα 

στίς εισαγωγές της για* τό 1977. 

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις έχουν ως έξης: 

Υπόθεση Α/ Διάρθρωση παράγωγης 1977 σέ εκ. λογ. μονάδες 
ι 

Τμήμα 'Εγγυήσεων 300 j 'Αντισταθμιστικές εισφορές 90 

Τμήμα Προσανατολισμού 50 ' (κρέας καί αραβόσιτο) 

ί 

ι 
Υπόθεση Β' Μέσος δρος παράγωγης 1974-77 έκ. λογ. μονάδες 

i 

Τμήμα Εγγυήσεων 310 \ "Αντισταθμιστικές εισφορές 98 

Τμήμα ΠροσανατολισμοΟ 50 t (κρέας καί αραβόσιτο) 
Ι 

Ι 

'Υπόθεση Γ' Παραγωγή 1982 βάσει στόχιρν πενταετούς Προγράμματος (1978-82) 
Ι έκ. λογ. μονάδες 

Τμήμα 'Εγγυήσεων 360 ι Αντισταθμιστικές εισφορές 130 

Τμήμα Προσανατολισμού 50 Ι (κρέας καί άραβίσιτο) 
Ι 
! 

Συμπέρασμα 

Από τήν ανάλυση φαίνεται δτι ò Κρατικός Προϋπολογισμός μέ τήν ένταξη 

καί βάσει των υποθέσεων πού* άνεπτύχθηκαν θά ένισχύετο κατά 350 έκ. λογιστικές 

μονάδες μέ τή σημερινή σύνθεση της παράγωγης καί μέ 410 έκ. λογιστικές μονάδες 

μέ τή σύνθεση παράγωγης του 1982 από τήν εφαρμογή της ΚΑΠ. ' · / 
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8. *ïï Νομισματική '".Αποψη tîjç Κοινής Αγροτικές Πολιτικές - *& "Πράσινη 

Δραχμή" καί ή Σημασία της 

. Q θεσμός των Πράσινων Νομισμάτων καί των Νομισματικών 'Αντισταθμιστικών 

Ποσών. 

Οπως είναι γνωστό, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων και δλα τα* νομι

σματικά μεγέθη πού αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΔΠ) εκφράζονται από 

τήν Κοινότητα σε Γεωργικές Λογιστικές Μονάδες· *Η Γεωργική Λογιστική Μονάδα 

(ΓΛΜ) ειναι μία λογιστική μονάδα, δηλαδή νόμισμα χωρίς υλική υπόσταση, η αξία 

του* οποίου, έχει καθοριστεί μέ ενα ωρισμένο βάρος καθαρού χρυσού (θ,88867088 

γραμμάρια)« Η μετατροπή των τιμών αυτών και λοιπών νομισματικών μεγεθών αί 

δραχμές θά γίνεται βάσει ενός συντελεστού ο όποιος θά εκφράζει τήν ισοτιμία τη*ς 

ΓΛΜ προς τήν δραχμή. *Η Ισοτιμία αύτη, η <5ποία μπορεΓ νά είναι διαφορετική άπό 
τήν σχέση πού θά προέκυπτε βάσει τη*ς τρέχουσας Ισοτιμίας τη*ς δραχμές προς τά* 
νομίσματα τών χωρών της κοινότητας, θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ *Ελλάδος naC Κοινότητος» 

*Η διάσταση μεταξύ της τρέχουσας Ισοτιμίας και της "πράσινης" ισοτιμίας 

των νομισμάτων, δηλαδή της ισοτιμίας τους προς την Γεωργική Λογιστική Μονάδα, 

προέκυψε δταν τά νομίσματα των χωρών μελών άρχισαν νά κυμαίνονται στά χρηματι

στήριο, χωρίς νά μεταβάλλουν τήν δηλωμένη στο Διεθνές Νομισματικό ΤαμεΓο ισο

τιμία τους, η οποία ϊσχυε και γ ιά τήν σχέση τους μέ τήν Γ,A.M. Αυτό, όπως είναι 

φυσικό, δημιουργό ϋσε εξαγωγικό πλεονέκτημα γιά τ ις χώρες των οποίων τδ νόμισμα 

υπετιματο και μειονέκτημα γιά εκείνες πού τδ νόμισμα τους υπερειτιματο, δεδομένου 

δτι οι εμπορικές ανταλλαγές γίνονται μέ τήν τρέχουσα ισοτιμία. Γιά νά αποφευχθεί 

η διαταραχή των εμπορικών ανταλλαγών πού προκύπτει από τήν διακύμανση των νομι

σμάτων, θεσπίστηκε το σύστημα τον Νομισματικών Αντισταθμιστικών Ποσών (ΝΑΠ), 

τό οποίον είναι στην ουσία ενα σύστημα δασμών και επιδοτήσεων πού άφοροΟν τό 

εξωτερικό εμπόριο. Τό σύστημα αυτό έχει σκοπό νά εξουδετερώσει τό πλεονέκτημα 

η μειονέκτημα πού προκύπτει γιά τήν χώρα άπό τήν διατήρηση στό εσωτερικό της 

γεωργικών τιμών διαφορετικών άπό εκείνες πού άντιστοιχοϋν στην τρέχουσα ισοτι

μία της (δηλαδή ατ{ς Κοινοτικές τιμές μεταφραζόμενες μέ τήν τρέχουσα Ισοτιμία) 
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Συγκεκριμένα, η χώρα ττίς οποία τό νόμισμα έχει υποτιμηθεί, εφαρμό

ζει αρνητικά NAÏÏ, δηλαδή επιδοτεί τ ι ς εισαγωγές και φορολογεί τ ις εξαγωγές της. 

Αντιθέτως, η χώρα τής οποίας η τρέχουσα ισοτιμία είναι υψηλότερη άπό την πρά

σινη, εφαρμόζει θετικά ΝΑΠ, δηλαδή φορολογεί τις εισαγωγές καί επιδοτεί τ ί ς 

εξαγωγές· 

Τό σύστημα τίθεται σε εφαρμογή ύπό ορισμένες προϋποθέσεις, και κυρίως 

όταν οι νομισματικές μεταβολές συνεπάγονται πράγματι διαταραχές στις ανταλλα

γές των αγροτικών προϊόντων. Στην πράξη τά ΝΑΠ εφαρμόζονται σήμερα στα εξής 

προϊόντα: δημητριακά καί μεταποιημένα προϊόντα μέ βάση τά δημητριακά, χοίρειο, 

βόειο και κρέας πουλερικών, αυγά, γάλα καί γαλακτοκομικά προϊόντα, επιτραπέζια 

κρασιά, ζάχαρη καί ίσογλυκόζη. Θεωρητικώς δμως δλα τά γεωργικά προϊόντα (πλην 

των έλαιούχων σπόρων πού υπάγονται σέ διαφορετικό καθεστώς) μποροϋν νά αποτε

λέσουν αντικείμενο εφαρμογής ΝΑΠ. 

Άπό τον Ιανουάριο τοϋ 1973 τά HAH έχουν περιέλθει, στην Κοινοτική 

χρηματοδότηση, δηλαδή τά καταβάλλει η τά εισπράττει ο F.E.O.G.A., καί εφαρμό

ζονται καί στις ανταλλαγές μέ τίς τρίτες χώρες, ώστε καμμία χώρα - μέλος νά μήν 

έχει πλεονέκτημα έναντι των λοιπών χωρών μελών στις συναλλαγές μέ τ ί ς τρίτες 

χώρες. 

"Οταν οι τρεις χώρες , Δανία, Ιρλανδία καί Μεγ.Βρετανία προσεχώρησαν 

στην Κοινότητα εισήχθη γιά πρώτη φορά (τό 1973) ο θεσμός των "αντιπροσωπευτικών 

τιμών" ή "πράσινων συντελεστών" τον νομισμάτων, μέ σκοπό νά ισχύουν νέες Ισοτι

μίες γιά τήν εφαρμογή της ΚΑΠ στίς χώρες αυτές,διαφορετικές άπό τ ίς επίσημες, 

ώστε νά αποφευχθεί η ανάγκη εφαρμογές νομισματικών αντισταθμιστικών ποσών,δεδο

μένου δτ ι , ήδη κατά τήν στιγμή της εντάξεως, η πραγματική άξια τών νομισμάτων 

τών χωρών αυτών απείχε άπό τήν επίσημη Ισοτιμία τους. Η "αντιπροσωπευτική 

τ ιμή" (TAUX RERRESENTATIF) ή "πράσινος συντελεστής" ή "πράσινο νόμισμα" ώριζε 

τήν σχέση τοΟ κάθε νομίσματος μέ τήν Γεωργική Αογιστική Μονάδα, μέ βάση τήν 

πραγματική ισοτιμία του καί οχι τήν επίσημη. 

Άπό τον Μάρτιο του 1975 ωρίστηκαν αντιπροσωπευτικές τιμές γιά ολα τά 

Κοινοτικά νομίσματα μέ σκοπό νά αναπροσαρμοσθεί η Ισοτιμία τους προς τήν ΓΔΜ 

μέ βάση τήν τρέχουσα αξία τους, ώστε νά ελαττωθούν τά ΝΑΠ πού γινόντουσαν 
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διαρκώς μεγαλύτερο:, οσο η τρέχουσα Ισοτιμία απομακρυνόταν από την δηλωμένη 

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . 

Άπό την σύντομη αύτη ιστορία του θεσμού των ΝΑΠ και των "Πράσινων 

Νομισμάτων" προκύπτουν τα έξης ως προς τό νόημα των θεσμών αυτών: 

1ον· "Οτι τά ΝΑΠ είναι ενα μέτρο αμυντικό για να προστατευθεί τό εμπόριο 

των χωρών εκείνων πού διατηρούν την ισοτιμία τους στα επίπεδα της δεδηλωμένες 

ισοτιμίας, έναντι των χωρών πού αφήνουν τό νόμισμα τους να υποτιμηθεί. 

Παράλληλα, είναι μέτρο προστατευτικό γιά τ ις χώρες πού αφήνουν τό νόμισμα 

τους νά ανατιμηθεί εν σχέσει με την επίσημη ισοτιμία. Υπ'αύτήν την έννοια 

είναι ένας θεσμός εξ ορισμοϋ προσωρινός, μέχρις ότου αποκατασταθεί, όπως 

ελπίζεται, η νομισματική σταθερότης στην Κοινότητα „ 

2ον. "Οτι ο καθορισμός "αντιπροσωπευτικών τιμών" η πράσινων Ισοτιμιών 

έχει την έννοια της αναπροσαρμογή των ισοτιμιών τών νομισμάτων, ώστε νά πλη

σιάσουν πρ'ς τις πραγματικές σχέσεις τους, όταν εκ τώ.ν πραγμάτων φανη οτι οι 

επίσημες ισοτιμίες (PARITES) ε ίναι πλέον ανεφάρμοστες» νΩστε ò καθορισμός 

τ?5ς "πράσινης" ισοτιμίας γίνεται πάντοτε με βάση τήν πραγματική νομισματική 

κατάσταση της χώρας και μέ γνώμονα τήν ισοτιμία εκείνη πού θά μπορούσε νά 

άποτελέση τιμή ισορροπίας γιά τό μέλλον, ώστε νά σταθεροποιηθεί η νομισματική 

κατάσταση, καί νά εκλείψει η ανάγκη εφαρμογής νομισματικών αντισταθμιστικών 

ποσών. 

Μέ βάση τά πάρα πάνω μποροΟμε νά προβλέψουμε οτι ο καθορισμός TÎfe 

πράσινης Ισοτιμίας TÎfe δραχμής θά γίνει μέ βάση τήν τρέχουσα Ισοτιμία (κατά 

τήν στιγμή τοϋ καθορισμοϋ της), καί προς τήν κατεύθυνση προς τήν, έποία αναμέ

νεται οτι θά κινηθεί περαιτέρω, καί ίσως θά Ισορρόπηση, η δραχμή· Δέν μποροϋ-

με δηλαδή νά περιμένουμε οτι ο καθορισμός της πράσινης δραχμές θα άποτελέση 

ελεύθερο δργανο ασκήσεως πολιτικής. Κατά τό μέτρο δμως, πού κατά τη στιγμή 

της εντάξεως η αργότερα,θά υπάρχει κάποια διάσταση μεταξύ των δύο Ισοτιμιών, 

μποροϋμε νά εξετάσουμε αναλυτικότερα τ ίς συνέπειες της: 
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2 ιΗ σημασία τής διαφοράς μεταξύ "πράσινης" ισοτιμίας και τρέχουσας Ισοτιμίας 

8.2. t Κατ'άρχήν ορίζουμε ως "ισοτιμία της δραχμής προς την ΓΛΗ" η "αντιπροσω

πευτική τι,μφ· Tffc δραχμές,· η "πράσινο συντελεστή" η ."πράσινη δραχμή" το πόσες 

PAM Ισοδυναμούν μία δραχμή. Δηλαδή 1 δρχ = 0,02 ΡΛΜ. Τό αντίστροφο του* συντε

λεστού* αύτου*, δηλαδή 1 ΓΛΜ » 50 δρχ, ορίζουμε σάν "ισοτιμία της ΓΔΜ προς την 

δραχμή", η "συντελεστή μετατροπής" τΐ}ς ΓΑΜ σε δραχμές. Σύμφωνα μέ τους ορισμούς 

αυτούς χαμηλή ισοτιμία της δραχμές, σημαίνει υποτιμημένο νόμισμα, δηλαδή υψηλή 

άξια της ΤΜ σέ δραχμές, ΈνΩ υψηλή ισοτιμία τ?*ς δραχμές σημαίνει υπερτιμημένο 

νόμισμα. 

8.2.2 Βασικά, "πράσινη" ισοτιμία διαφορετική άπό την τρέχουσα επιτρέπει να 

έπικρατοον στο εσωτερικό της χώρας τιμές γεωργικών προϊόντων διαφορετικές απ' 

ο , τ ι άντιστο.ιχεΤ στίς κοινοτικές τ ιμές μεταφρασμένες μέ τήν πραγματική (τρέχου

σα) ισοτιμία. /Αυτό καταστρατηγεί κατά ενα τρόπο τήν βασική αρχή τ'ής Κοινές 

Γεωργικές Πολιτικές πού είναι το ενιαίο τίδν τιμών σέ δλη τήν Κοινότητα, άλλα 

αποδείχθηκε αναπόφευκτο άπό τήν πρά'ςη^/. *Η διάσταση αυτή επιτρέπει στην χώρα 

να ελέγξει μέσα, σέ κάποια δρια τήν κατανομή του* βάρους τον ενιαίων τιμών κατά 

τήν στιγμή της εντάξεως μεταξύ παράγωγων και καταναλωτών. Δεδομένου δτι χαμηλή 

πράσινη ισοτιμία σημαίνει υψηλές τιμές γεωργικών προϊόντων σέ δραχμές,και,συνε

πώς, υψηλά εισοδήματα παράγωγων, αλλά και αντιστοίχως υψηλές τιμές καταναλωτού*, 

μία πράσινη ισοτιμία χαμηλότερη άπό τήν τρέχουσα κατά τήν στιγμή τί*ς εντάξεως 

θα έσήμαινε επιδείνωση της αυξητικής επιδράσεως επί του* τιμαρίθμου, η οποία 

αναμένεται ήδη, μέ αντίστοιχη ενίσχυση των παραγωγώ*ν μεγαλύτερη ά π ' ο , τ ι αντι

στοιχεί φυσιολογικά στην εφαρμογή τ % KAU. Αντιθέτως, μία πράσινη Ισοτιμία 

υψηλότερη άπ$ τήν τρέχουσα θά μετρίαζε τ ι ς επιπτώσεις xffç εντάξεως επί. του* 

τιμαρίθμου, άλλα αντιστοίχως θά μετρίαζε καί τά ωφελήματα των παραγωγίδν. Έξ 

άλλου, μεταγενεστέρως, αν η δραχμή υποτιμηθεί ως προς τήν τρέχουσα κατά τήν 

στιγμή τί*ς εντάξεως ισοτιμία της, μία σταθερή πράσινη ισοτιμία επιτρέπει στην 

χώρα να αποφύγει τήν απότομη μεταβολή στην κατανομή του εισοδήματος, καί τήν 

επιδείνωση του* τιμαρίθμου, πού && συνεπαγόταν ή αύτδματη αναπροσαρμογή τον 

τι*μων το5ν γεωργικών προϊόντων στην περίπτωση πού καί η πράσινη, δρα^νη 

θά άναπροσαρμόταν αυτομάτως - δπως π,χ. συμβαίνει στην Δανία. 
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Άντνθέτως στην τϊεριΓπτωση &νατ*μί{σεωζ, αποφεύγεται η απότομη πτώση τον είσοτ-

δημάτων τον παραγωγών. Αυτή είναι η βασική λειτουργία τΐίς πρασινη£ δραχμές. 

8.2.3 Κατά δεύτερο λόγο η πράσινη ισοτιμία έχει επιπτώσεις επί τ̂ ης διαρθρώσεως 

τ % παραγωγές: 'Εφ'οσον άπό το επίπεδο τ^ς πράσινης δραχμές εξαρτάται το επί

πεδο τών εγγυημένων τιμών καί εισοδηματικών ενισχύσεων τώ*ν προσόντων πού υπά

γονται στην ΚΑΠ, είναι φανερό* δτ ι μία πράσινη Ισοτιμία διαφορετική άπό τήν τρέ

χουσα προδικάζει διάρθρωση παραγωγές διαφορετική απΌτι θά αντιστοιχούσε στην 

τρέχουσα. 

' ....* Καί πρώτον, κάθε επίπεδο πράσινης δραχμές προσδιορίζει το απόλυτο υψος 

τών τιμών παράγωγου σέ δραχμές, για τά προϊόντα πού υπάγονται στην ΚΑΠ, Τό 

απόλυτο αυτό υψος, πέραν καί εκτός άπό την διάρθρωση τών σχετικών τιμών, θά 

καθορίση βραχυχρονίως γιά τους 'Έλληνες παραγωγούς ποιες καλλιέργειες είναι 

αποδοτικές καί θά συνεχιστούν, καί" ποιες είναι οριακές ή μή ανταγωνιστικές καί 

θά περιοριστούν η εγκαταλειφθούν — μέσα στά πλαίσια πού επιτρέπουν οι έδαφο-

κλιματολογικές συνθήκες βέβαια· Είναι φανερό δτι κάθε μετακίνηση τ?)ς πράσινης 

Ισοτιμίας μετατοπίζει καί τό σημείο πού ορίζει τίς οριακές καλλιέργειες, επο

μένως κάθε απόκλιση ττ)ς πράσινης ισοτιμίας από την τρέχουσα προσδιορίζει καί 

διαφορετικό αριθμό κλάδων πού ενδεχομένως θά κινδυνεύσουν. Βέβαια μακροχρονίως 

η βιωσιμότητα ενός κλάδους θά καθοριστεί από την ανταγωνιστικότητα του μέ βάση 

τό πραγματικό του κόστος καί δχι την νομισματική έκφραση αυτού*. Βραχυχρονίως 

όμως, η επιλογή μιας ισοτιμίας πού δέν αντανακλά τ ίς πραγματικές σχέσεις κόστους, 

μπορεί να θέσει σέ κίνδυνο τον κλάδο, μέχρις ότου, μετά άπό.διάφορες ανακατα

τάξεις, αναπροσαρμοστούν καί ο ι τιμές τών συντελεστών καί τΑν στοιχείων του* 

κόστους πού δέν εξαρτώνται άμεσα από τήν συναλλαγματική ισοτιμία. 

Δεύτερον, τδ επίπεδο της πράσινης δραχμή θά προσδιορίσει τ ίς σχετικές 

τιμές μεταξύ των προϊόντων πού υπάγονται στην ΚΑΠ καί εκείνων γιά τά οποία δέν 

έχει διαμορφωθεί Κοινή Πολιτική. Κάθε πράσινη ισοτιμία διαφορετική άπό την τρέ

χουσα μεταβάλλει καί την σχέση τών τιμών μεταξύ των δύο ομάδων προϊόντων: είτε 

επιτείνει την μεταβολή πού θά επερχόταν ούτως η άλλως άπό την εφαρμογή τ*ης ΚΑΠ, 
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ίτε την μετριάζει,με ανάλογες συνέπειες στην αναδιάρθρωση τ"¥\ς παραγωγές. 

Τρίτον, η διάσταση μεταξύ πράσινης καί τρέχουσας Ισοτιμίας θα έπηρεά-

ση την διάρθρωση της παράγωγης και εξ αιτίας τοϋ γεγονότος οτ ι , στην δεδομένη 

στιγμή, άλλα προϊόντα άπ'αύ.τά πού υπάγονται στην ΚΔΠ προστατεύονται άπό ΝΑΠ, 

και άλλα δεν προστατεύονται« Π#χ. τά οπωροκηπευτικά πού δεν υπάγονται στα 

ΝΑΠ προς το παρόν, μποροϋν να επωφεληθούν άπό μία τρέχουσα ισοτιμία χαμηλότερη 

άπό την πράσινη, και να αυξηθεί ή ζήτηση τους γιά εξαγωγές καί αντίστοιχα και 

η παραγωγή τους, 'EvG τά ζωοκομικά προϊόντα, καίτοι θά έχουν χαμηλότερες τιμές 

παράγωγου άπ'οτι αντιστοιχεί στην τρέχουσα ισοτιμία, εν τούτοις δέν θα είναι 

περισσότερο ανταγωνιστικά άπό τά αντίστοιχα Κοινοτικά· προϊόντα, διότι έκεΓνα 

θά επιδοτούνται μέ ΝΑΠ γιά νά έξάγωνται στην *Ελλάδα· 

8.2.4 Τέλος καί γιά το εξωτερικό εμπόριο της χώρας έχει σημασία η διάσταση 

μεταξύ πράσινης καί τρέχουσας Ισοτιμίας· Η σημασία όμως αυτή περιορίζεται 

άπό την εφαρμογή των NAH, τά οποία ακριβώς αυτόν τδ σκοπό έχουν. Έ ν πάσει 

όμως περιπτώσει διατηρείται γιά οσα προϊόντα δέν υπάγονται προς τό παρόν στά 

NAH - μέ τήν επιφύλαξη οτι μπορεΤ καί αυτά μελλοντικές νά υπαχθοϋν, αν κινδυνεύ-

ση νά διαταραχθεί τό Κοινοτικό εμπόριο· Και γιά οσα προϊόντα έχουν υπαχθεί 

ήδη, η εφαρμογή τών ΝΑΠ γιά κάθε χώρα δέν είναι αυτόματη, άλλα πρέπει νά συν

τρέχουν ωρισμένες προϋποθέσεις· Και κυρίως: 1ον η τρέχουσα Ισοτιμία νά απέχει 

περισσότερο άπό 2,5$ άπό τήν επίσημη ισοτιμία ή \c/o άπό την "αντιπροσωπευτική 

τ ι μ ή " , 2ον η διάσταση αυτή νά προκαλεί πράγματι διαταραχές στδ Κοινοτικό εμπό

ριο καί 3ον τό ποσό των NAH υπολογιζόμενο νά αποτελεί περισσότερο τοϋ \% τ^ς 

μέσης αξίας τοϋ προϊόντος. 

Τά ΝΑΠ δπως ε'ίπαμε εφαρμόζονται καί στίς συναλλαγές των μελών της Κοι

νότητας μέ τ ι ς τρίτες χώρες, επομένως οσα ε'ίπαμε πάρα πάνω Ισχύουν καί γιά τό 

εμπόριο μέ τον υπόλοιπο κόσμο. 

Γιά τά προϊόντα πού δέν υπάγονται σέ κοινή οργάνωση τ?\ς άγορας στην 

Κοινότητα, ή πράσινη ισοτιμία δέν έχει σημασία ως προς τήν ανταγωνιστικότητα 

τους στη διεθνή αγορά, παρά μόνον εμμέσως, δηλαδή κατά τό μέτρο πού αλλοιώνει 

τ ι ς σχετικές τιμές παράγωγου καί ως εκ τούτου επηρεάζει τήν διάρθρωση τ^ς παρα

γωγές. 
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8.2.5 Πρέπει να σημειωθεί σχετικά με τά ΝΑΠ, οτι επειδή κάθε χώρα εφαρμόζει 

ΝΑΠ πού είναι συμφωνά με την δίκη της νομισματική κατάσταση, εφαρμόζονται γιά 

τό ίδιο εμπόρευμα και άπό τ ις δυο πλευρές των συνόρων*, και τό αποτέλεσμα τους 

είναι ε ίτε άλληλοενισχυόμενο ε'ίτε αλληλοαναιρούμενο. Π.χ. αν μία χώρα πού έχει 

υποτιμημένο νόμισμα εξάγει προς μία άλλη πού έχει καί αύτη υποτιμήσει αλλά κατά 

μεγαλύτερο ποσοστό, τότε τό προϊόν τελικά επιδοτείται γιά την μετακίνηση του 

αύτη. Διότι, και οι δύο χώρες εφαρμόζουν αρνητικά ΝΑΠ, δηλαδή φόρο επί των εξα

γωγών καί επιδότηση επί των εισαγωγών, άλλα η είσαγωγ.ική χώρα θά χορηγήσει μεγα

λύτερη επιδότηση, εφ'όσον έχει υποτιμήσει περισσότερο. 

Γενικά ενα προϊόν υφίσταται καθαρή επιβάρυνση όταν κινείται άπό μία 

χώρα πού είναι φθηνότερη - γιά νομισματικούς λόγους - προς μία χώρα πού είναι 

ακριβότερη. Καί αντιθέτως επιδοτείται, δταν κινείται άπό μία χώρα ακριβότερη 

προς μία χώρα φθηνότερη. Επομένως δεν μπορούμε νά πούμε, καν οτι η επιβολή 

αρνητικών ΝΑΠ, αποτελεί Α PRIORI τροχοπέδη γιά τό εμπόριο. Τό αν τελικά τα 

προϊόντα θά υφίστανται επιβάρυνση η επιδότηση εξαρτάται άπό τό προς ποια χώρα 

εξάγονται η άπό ποια εισάγονται. Καί εν πάσει περιπτώσει τα ΝΑΠ δεν αποβλέπουν 

στό νά επιβάλουν προσκόμματα στο εμπόριο, άλλα στο νά εμποδίσουν μια χώρα νά 

αντλήσει πλεονεκτήματα ώς προς τό εξωτερικό εμπόριο προβληματικών γεωργικών / 

προϊόντων, άπό μιά νομισματική συμπεριφορά πού είναι εκτός των Κοινοτικών κανόνων« 

8.2.6 Τό συμπέρασμα άπό τά πάρα πάνω είναι ότι , προκειμένου νά αποφασίσουμε 

αν είναι σκόπιμο γιά την χώρα νά υπάρχει διάσταση μεταξύ τρέχουσας καί πράσινης 

Ισοτιμίας, ο σωστός συλλογισμός δέν είναι δτι "πρέπει νά αποφύγουμε νά έχουμε 

πράσινη ίσοτιμία διαφορετική άπό την τρέχουσα διότι θά μας επιβληθούν ΝΑΠ καί 

αυτό θά βλάψει τό εμπόριο καί κατ'επέκταση τήν αγροτική οίκονομία τΐ)ς χώρας". 

0 σωστός συλλογισμός είναι δτι "αν γιά οποιονδήποτε λόγο - τιμάριθμου, γεωργι

κών εισοδημάτων ή διαρθρώσεως της παραγωγές - θεωροομε οτι είναι σκόπιμο νά 

υπάρχει αυτή η διάσταση, πρέπει νά έχουμε υπ'όψη οτι τό πλεονέκτημα ή μειονέκτη-

πού θά συνεπαγόταν καί yid τό εξωτερικό εμπόριο τών γεωργικών προϊόντων, μετριά

ζεται άπό τήν δυνατότητα εφαρμογές των ΝΑΠ". 
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ί·2·7 Επίσης καί ενα άλλο σημείο πρέπει vcf έχουμε υπ'όψινί δτ ι , κατά τό 

ιέτρο πού οι διεθνείς ανταλλαγές ενός προϊόντος, από αυτά πού υπάγονται στα 

ΝΑΠ, αφήνουν καθαρά έσοδα στον FEOGA, η καθαρή δαπάνη, αυτό σημαίνει οτι υπάρ

χει ενα κοινωνικό κόστος η κοινωνικό όφελος γιά τό σύνολο των χωρών πού συν

αλλάσσονται στο συγκεκριμένο προϊόν και τό οποίον κατανέμεται μεταξύ τους. 

Τό κοινωνικό κόστος αυτό,η τό όφελος,προέρχεται άπό τό δτι τό σύνολο τών ωφε

λουμένων άπό την εφαρμογή των ΝΑΠ ωφελείται λιγότερο, η περισσότερο αντιστοί

χως, άπ'οσο βλάπτεται τό σύνολο των βλαπτομένων. Και ωφελούμενοι στην προκει

μένη περίπτωση είναι οι γεωργοί των χοίρων πού έχουν τις υψηλότερες τιμές (υπέρ 

των οποίων και έχουν θεσπιστεί τα ΝΑΠ) καθώς και οι καταναλωταί των χωρίον πού 

έχουν τις χαμηλότερες τιμές· Βλαπτόμενοι αντιθέτως είναι οι παράγωγοι τών 

χωρών πού έχουν τ ι ς χαμηλότερες τιμές καί οι καταναλωταί τον χωρών πού έχουν 

τ ι ς ακριβότερες τιμές (διότι τά ΝΑΠ τους εμποδίζουν νά επωφεληθούν άπό την 

άνοδο των τιμών παράγωγου, καί αντιστοίχως πτώση τον τιμών καταναλωτού, πού 

θά συνεπαγόταν η υποτίμηση ορισμένων νομισμάτων αν δέν υπήρχαν τά ΝΑΠ)· Μία 

χώρα έχει κοινωνικό κόστος άπό τά ΝΑΠ γιά κάθε συγκεκριμένο προϊόν, δταν είναι 

φθηνότερη (γιά νομισματικούς λόγους) καί καθαρά εξαγωγική γιά τό προϊόν αυτό, 

η όταν είναι ακριβότερη καί εισαγωγική. Αντιθέτως έχει κοινωνικό δφελος,δταν 

είναι φθηνότερη καί εισαγωγική η ακριβότερη καί εξαγωγική (περιπτώσεις Αγγλίας 

καί Γερμανίας αντιστοίχως). 

Πρέπει νά σημειωθεί οτι τό κόστος ή δφελος αυτό γιά τη χώρα προέρχε

ται άπό τή*ν διατήρηση διαφορετικής ισοτιμίας άπό την τρέχουσα , καί τη*ν αντί

στοιχη ζημία καί δφελος τον παρ γωγών καί των καταναλωτών της, καί δχι άπό 

την ύπαρξη των ΝΑΠ, μέσω τών οποίων καθίσταται δυνατή η διατήρηση των διαφορε

τικών τιμών μεταξύ των χωρών-μελών« 

8*2,8 Προκειμένου επομένως νά κριθεί η σκοπιμότητα της διαφορετικές πράσινης 

Ισοτιμίας πρέπει νά ληφθεί υπ'δψει καί η ύπαρξη αύτου* το0 κοινωνικού οφέλους 

η κόστους, πού είναι τό καθαρό αποτέλεσμα άπό την αναδιανομή τοΟ εισοδήματος 

μεταξύ παράγωγων καί καταναλωτών. 
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8 · 3 Ανακεφαλαίωση καί συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα δσα ελέχθησαν παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε τά 

έξης συμπεράσματα: 

8·3#1 Κάθε επιλογή πράσινης ι σ ο τ ι μ ί α ς έχε ι επιπτώσεις θ ε τ ι κ έ ς και αρνητικές 

έτσι ώστε δέν μπορούμε νά ποϋμε Α PRIORI ο τ ι συμφέρει τξν χώρα μία υψηλότερη 

ισοτιμία άπό μία χαμηλότερη, 

8·3*·2 Μία πράσινη ισοτιμία διαφορετική από την τρέχουσα θα τροποποιήσει τ ι ς 

επιπτώσεις πού θά έχει έτσι κι 'άλλοιώς η εφαρμογή τ?}ς Κοινής Γεωργικές Πολιτικές 

προς την μία η την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή θά τη*ς μετρίαση ή θα τ ι ς ε π ι τ ε ί ν ε ι . 

8 .3.3 Οι βασικοί τομείς τους οποίους θά επηρεάζει η πράσινη Ι σ ο τ ι μ ί α ε ί ν α ι 

ο ι έξης : 

α) η κατανομή τοϋ βάρους των Κοινοτικών τιμών μεταξύ παράγωγων κ α ι καταναλωτών* 

Καί λέμε "βάρους" δ ι ό τ ι έφ'δσον η ΚΔΠ έ χ ε ι επινοηθεί μέ σκοπό νά στηρίξει 

τά εισοδήματα των παραγωγών τ?)ς Κοινότητας σ 'ενα επίπεδο υψηλότερο άπό οτι 

θά αντιστοιχούσε στίς δ ι ε θ ν ε ί ς τ ι μ έ ς Φδν προΓόντων, αυτό κατά τεκμηριον 

αποτελεί ενα βάρος γ ι ά τόν καταναλωτή. 

β) ή διάρθρωση της παράγωγης και τό συναφές πρόβλημα τοϋ βαθμοϋ αυτάρκειας 

τη*ς χώρας. 

γ) τό εξωτερικό εμπόριο, αμέσως μέν γ ι ά δσα προϊόντα δέν προστατεύονται από 

ΝΑΠ καί εμμέσως, λόγω της επιπτώσεως ε π ί των σχετικών τιμών, γ ι ά οσα 

προστατεύονται άπό τά ΝΑΙΊ. "Οσα προϊόντα δέν υπάγονται στην ΚΑΠ θά έπη-

ρεαστοΟν μόνο εμμέσως. 

8*3#4 Μία πράσινη ισοτιμία χαμηλότερη άπό την τρέχουσα, 

δηλαδή υψηλότερη αξία της ΓΛΜ σέ δραχμές, ευνοεί τους παραγωγούς 

ένβ επιβαρύνει τους καταναλωτές*ευνοεί την επέκταση της παραγωγές εκείνων τών 

προϊόντων πού προστατεύονται άπό τά Mil, χωρίς νά δυσχεραίνει τ ι ς εξαγωγές τους 

έφ'δσον θά επιδοτούνται κατά την εξαγωγή* καί δυσχεραίνει τ ι ς εξαγωγές τον προϊ-/ 

όντων πού δέν προστατεύονται άπό ΝΑΠ, ένω* εύνοεΓ την επέκταση τή*ς παραγωγές τους« 
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Γά προϊόντα πού δεν υπάγονται στην ΚΛΠ θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση ως προς 

την παραγωγή, διότι θα μειωθούν ακόμη περισσότερο οί σχετικές τιμές τους -

εκτός αν διατηρηθούν αμετάβλητες με εθνικές επιδοτήσεις. 

8.5*5 Η&χ πράσινη Ισοτιμία αψηλότερη άπό την τρέχουσα έχει ακριβώς τα αντί

θετα αποτελέσματα. Δηλαδή μετριάζει την επιβάρυνση των καταναλωτών, καί αντι

στοίχως τό όφελος των παράγωγων. Γιά δσα προϊόντα υπόκεινται στα ΝΔΠ περιορί

ζει το κίνητρο για επέκταση της παράγωγης τους, ενώ διευκολύνονται τα αντίστοι

χα κοινοτικά να εισέρχονται στην Ελλάδα. Για τά εξαγώγιμα εξ αυτών οι χαμη

λές τιμές παράγωγου δεν αφήνεται να αποτελέσουν εξαγωγικό πλεονέκτημα· Α ν τ ι 

θέτως για οσα προϊόντα δέν εφαρμόζονται ΝΑΠ οι χαμηλότερες τιμές παράγωγο0 

μπορούν νά διευκολύνουν τήν αύξηση των εξαγωγών μέχρι το σημείο όμως πού δέν 

θα διαταράσσουν το Κοινοτικό εμπόριο. Τά προϊόντα γιά τά οποία δέν έχει δια

μορφωθεί Κοινή «ολιτική μετριάζεται η χειροτέρευση των σχετικών τιμών τους 

(επειδή υποθέσαμε οτι οι τιμές των άλλων προϊόντων θα αυξηθούν μέ τήν εφαρμογή 

τ?ΐς ΚΑΠ-). 

8.3.6 Οι παραπάνω επιπτώσεις δέν νοοϋνται ως απόλυτες, άλλα ως σχετικές. 

Δηλαδή δέν περιγράφουν τι θά γ ίνε ι εν σχέσει μέ τήν πρό τή^ εντάξεως υφισταμέ

νη κατάσταση, άλλα τι θά γίνει εν σχέσει μέ τήν εφαρμογή της τρέχουσας Ισοτι

μίας στην "Κοινή Γεωργική Πολιτική". Τό τ ί θά γ ίνε ι πραγματικά εξαρτάται από 

τό αν οι κοινοτικές τιμές θά είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τ ίς ελληνικές 

κατά τήν στιγμή της εντάξεως, εν σχέσει βέβαια πάντοτε και μέ τό πώς θά μετα

βληθεί και το κόστος παραγωγές, και άπό τήν διάρθρωση των σχετικών τιμών. Για 

τήν παροϋσα ανάλυση παίρνουμε σάν δεδομένο δτι γιά τά περισσότερα προϊόντα οι 

κοινοτικές τιμές θά είναι υψηλότερες άπό τ ί ς ελληνικές. 

8·3·7 Άπό τά προϊόντα πού υπάγονται στα ΝΑΠ η *Ελλάς είναι εισαγωγική <ττδ 

βόειο κρέας, τό γάλα καί τόν αραβόσιτο και εξαγωγική στην σκληρό σΤ*εο και τά 

κρασιά. Άπό τά προϊόντα πού δέν υπόκεινται προς τδ παρόν σέ ΝΑΠ η Ελλάς είναι 

εξαγωγική σέ καπνό, οπωροκηπευτικά καί λάδι. Άπό τά προϊόντα γιά τά οποία δέν 

έχει διαμορφωθεΓ Κοινή Πολιτική, ε ίναι εξαγωγική στο βαμπάκι και ΐή σταφίδα· 
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8·5»β Προκειμένου νά καθορ ισθει η θέσις μας ως προς τό καθεστώς της πράσινης 

δραχμές πρέπει να εξετάσουμε τ ι ς συνέπειες της διπλές Ισοτιμίας από δύο απόψεις: 

δηλαδή αν κατά τη στιγμή της εντάξεως ορισθεί πράσινη ισοτιμία διαφορετική άπό 

την τρέχουσα η αν ταυτίζονται μεν στην αρχή άλλα η τρέχουσα ισοτιμία μεταβάλλε

ται εκ των υστέρων. Στην πρώτη περίπτωση επηρεάζεται κατά κύριο λόγο η μεταβο

λή πού συνεπάγεται η ενταξις στά εισοδήματα του γεωργικού τομέως και στίς τιμές 

καταναλωτού, χωρίς νά θιγεΓ βασικά τό εξωτερικό εμπόριο, ενώ στην δεύτερη περί

πτωση οι επιπτώσεις θά είναι κυρίως επί τοϋ έξωτερικοο εμπορίου ενώ θά παραμεί

νουν ανεπηρέαστα τά γεωργικά εισοδήματα και οι τιμές· "Αν αντιθέτως άποφασιθε^ 

η πράσινη ισοτιμία νά αναπροσαρμόζεται αυτομάτως σύμφωνα uè την τρέχουσα, όπως 

γίνεται γιά τήν Δανία, τότε οι επιπτώσεις άπό μια μεταβολή της ισοτιμίας στο 

μέλλον θά είναι πάλι έπί των εισοδημάτων και τιμών και δχι τόσο έπί τοίί εμπό

ριο υ γεωργικών προιόντων· 

8«3·9 OL επιπτώσεις πού περιγράφηκαν παραπάνω αφορούν τό τελικό στάδιο της 

εντάξεως, δηλαδή δέν λαμβάνουν υπ'όψιν τήν μεταβατική περίοδο. Προκειμένου 

όμως νά κρίνουμε τό πώς θά διαμορφωθεί η πραγματική κατάσταση τότε, πρέπει νά 

λάβουμε υπ'δψιν τό μεταβατικό στάδιο, κατά τό οποίο ακριβώς δίνεται η δυνατό

τητα και ο χρόνος αναπροσαρμογής ώστε νά άποφευχθοϋν τυχόν δυσάρεστες συνέπειες 

πού θά είχε η απότομη μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος. Αυτό έχει Ιδιαίτερη 

σημασία όσον άφορα τήν αναδιάρθρωση της παράγωγης πού θά επέλθει συνεπεία της 

μεταβολές των σχετικών τιμών άφ'ενός, άλλα και το8 απολύτου ύψους των τ.ιμών 

πού εξαρτάται όπως είδαμε άπό τήν συναλλαγματική ισοτιμία (τήν πράσινη)· Κατά 

τήν μεταβατική περίοδο,μέσω ειδικών ρυθμίσεων όπως είναι η χορήγησις ή διατήρη-

σις ωρισμένων εθνικών επιδοτήσεων, η αποφυγή πτώσεως των απολύτων τιμών και η 

σταδιακή ποοσαρμογή προς τ ι ς Κοινοτικές διά της μή περαιτέρω αυξήσεως, η ένί-

σχυσις των προβληματικών περιοχών κ . α . , παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής 

και βελτιώσεως της παραγωγικότητας ,ωστε νά μή κινδυνεύσουν κλάδοι, οι οποίοι 

μακροχρονίως θά μπορούσαν νά άποδειχθοϋν βιώσιμοι. 

8,4 Ρυθμίσεις Μεταβατικής Περιόδου - Τά 'ΑντισταθμιστικάΠοσά 'Εντάξεως 

8.4.1 Ειδικά κατά τήν μεταβατική περίοδο, ή πράσινη ισοτιμία έχει σημασία 

καί γιά τον υπολογισμό των αντισταθμιστικών ποσών εντάξεως (ΑΠΕ). Αυτά είναι 

κατά βάση τά ίδια με τά Μ Ι , δηλαδή δασμοί καί επιδοτήσεις, καί έχουν σκοπό 
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να κλείσουν την διαφορά μεταξύ των κοινοτικών καί τον ελληνικών τιμών παρά

γωγου πού τυχόν υφίσταται κατά την στιγμή της εντάξεως, ώστε το διεθνές εμπό

ριο να μη διαταραχθεί άπό την ανοχή της διαφοράς αύτης, άλλα να διεξάγεται σάν 

νά μην υπήρχε, 

Β*&2 Τά AUE δπως καί τα ΝΑΠ χρηματοδοτούνται άπό τδν FEOGA. Τεχνικώς, εισ

πράττονται πάντοτε σάν δασμοί άπό τους εισαγωγείς τής χώρας η οποία έχει την 

υψηλότερη τιμή παράγωγου γιά τό συγκεκριμένο προϊόν, καί καταβάλλονται, σάν 

επιδότηση στους εξαγωγείς τ*ης χώρας η οποία έχει πάλι την υψηλότερη τιμή παρά

γωγου, 

'Ασχέτως του ποια χώρα καταβάλλει η εισπράττει τά ΑΠΕ, τό καθαρά σύνο

λο τους, τό όποιο εκφράζεται σάν καθαρή' δαπάνη η καθαρά έσοδα τοϋ* FEOGA c!z6 

την λειτουργία αυτή, αντιπροσωπεύει τό καθαρό όφελος ή τήν κα%ρη ζημία πού 

υφίσταται η εντασσόμενη χώρα άπό την μη άμεση υιοθέτηση των κοινοτικών τιμών. 

Τό καθαρό αυτό αποτέλεσμα προέρχεται άπό τόν συμψηφισμό του* οφέλους πού έχουν 

οι καταναλωταί με την ζημία πού υφίστανται οι παραγωγοί άπό την μη άμεση αύξη

ση της τιμής παράγωγου κάθε συγκεκριμένου -προϊόντος* Γ ι'αυτό αριθμητικά εκφρά

ζεται μέ την διαφορά των τιμών παράγωγου επί τ ίς καθαρές είσαγωγές η εξαγωγές 

τοϋ προϊόντος, δηλαδή την καθαρή δαπάνη η έσοδο τοϋ FEOGA. Είναι φανερό οτι 

γ ιά την εντασσόμενη χώρα, αν η τιμή παράγωγου της είναι χαμηλότερη, προκύπτει 

καθαρό όφελος έφ'οσον είναι καθαρός είσαγωγεύς· Αντιθέτως προκύπτει απώλεια 

έφ'οσον είναι καθαρός έξαγιογεύς. Διότι στη μεν πρώτη περίπτωση η ωφέλεια των 

καταναλωτών εϊναι μεγαλύτερη, άφου η εγχώρια κατανάλωση είναι, μεγαλύτερη απο 

την παράγωγη, στην δέ δεύτερη περίπτωση συμβαίνει τό αντίθετο. 

8.4#3 Είναι φανερό δτι ο συντελεστής μετατροπής των Κοινοτικών τιμών σε 

εγχώριο νόμισμα, δηλαδή η πράσινη ισοτιμία, επηρεάζει την διαφορά τών τιμών 

καί ώς έκ τούτου τό μέγεθος των ΑΠΕ καί μπορεί μάλιστα νά άλλάξη καί τό πρό

στιμο τους, Έν τούτοις, τό μέγεθος των ΑΠΕ καί τό ισοζύγιο εσόδων/ δαπανών 

τοϋ FEOGA πού προκύπτει άπό αυτά, μέ κανένα τρόπο δεν μπορεί νά άποτελέση 

κριτήριο γιά την επιλογή της πράσινης ισοτιμίας. Διότι η πράσινη ισοτιμία 

προσδιορίζει τό τελικό επίπεδο τιμών παράγωγου καί ως έκ τούτου καθορίζει 
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καί την κατανομή τοϋ εισοδήματος μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών όταν ολοκλη

ρωθεί η ένταξη. Ένώ τα ΑΠΕ μετρδνε το προσωρινό όφελος η ζημία πού έχε ι η 

χώρα από την αναβολή αύτη τη*ς εφαρμογής των Κοινοτικών τιμών. ^Επομένως δεν 

έ χ ε ι νόημα να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την προσωρινή ζημία άπό την 

αναβολή αλλάζοντας τον τελικό στόχο, δ ι ό τ ι τότε ε ί ν α ι σαν να ελαχιστοποιούμε 

το όφελος πού περιμένουμε άπό την εντα&η. Π. χ. η *Ελλάς σαν χώρα φθηνότερη 

γενικώς και έξαγιογική γεωργικών προί'όντων αναμένει κα-δαρό κοινωνικό όφελος άπό 

την ένταξη, δ ι ό τ ι ο.ι παραγωγοί της θά* ώφεληθοϋν περισσότερο άπ'δσο θά έπιβαρυν-

θοΟν οι καταναλωταί. Αντ ιθέτως κατά την μεταβατική περίοδο τα ΑΠΕ θά αποδί

δουν έσοδα στον FEOGA. "Αν διαλέξουμε τέτοια ισοτ ιμία (υψηλή) ώστε να ελαχι

στοποιούνται τά έσοδα του FEOGA, αυτό σημαίνει δ τ ι έλαχιστοποιοϋμε κ α ί την 

τελική άνοδο των τιμών παραψωγοϋ καί συγχρόνως τό συνολικό κοινωνικό πλεονέκτη

μα άπό τήν ένταξη. "Αν θέλαμε νά ελαχιστοποιήσουμε τό κοινωνικό κόστος πού 

αντιπροσωπεύουν τά έσοδα του FEOGA, ο σωστός τρόπος θά ήταν νά επιταχύνουμε 

τήν προσέγγιση των ελληνικών τιμών παράγωγου πρδς τ ι ς Κοινοτικές - αν κρίναμε -

δ τ ι αυτό δεν συνεπάγεται ανεπιθύμητες διαταραχές σέ άλλα μεγέθη της οικονομίας. 

8,4*4 Τό συμπέρασμα ε ί ν α ι δτι η επιλογή τ % πράσινης ισοτιμίας πρέπει νά γ ί ν ε ι 

με γνο5μονα αποκλειστικά τ ι ς συνέπειες της κατά το στάδιο τη*ς ολοκληρώσεως τ % 

εντάξεως, και όχι τό μέγεθος τών ΑΠΕ. Μάλιστα πρέπει νά έχουμε υ π ' δ ψ ι ν , οτι 

δσον άφορα τδ καθαρό όφελος η κόστος της χώρας άπό τήν μεταβολή τών τιμών, τό 

τελικό αποτέλεσμα ε ί ν α ι τό αντ ίθετο απ'αυτό πού υποδηλώνουν τά ΑΠΕ. 






