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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρώσω την
ομιλία μου στα σοβαρά προβλήματα, τα πρωτόγνωρα, τα οξυμένα, που
αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας λόγω της μεγάλης σημασίας του στην
περιφερειακή ανάπτυξη και στην επιβίωση της υπαίθρου συνολικά.
Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αφορούν τον αγροτικό τομέα είναι
ιδιαίτερα αποκαρδιωτικά και αποθαρρυντικά. Φαίνεται ραγδαία μείωση του
ενεργού αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και ταυτόχρονα έχουμε σημαντική
μείωση του αγροτικού εισοδήματος.
Το αγροτικό εισόδημα, κύριε Υφυπουργέ, ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί
τουλάχιστον κατά 25% από το 1993. Συμμετείχε κατά 9% στο ΑΕΠ και τώρα έπεσε
στο 7%. Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για το μέλλον, αν ακολουθηθεί μία
πολιτική ανάλογη εκείνης που ακολουθείται.
Έχουμε σοβαρά προβλήματα, που αφορούν το κόστος παραγωγής. Το κόστος
παραγωγής είναι αυξημένο. Στον Προϋπολογισμό προβλέπεται πολύ μειωμένο
κονδύλι για εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για
τη μείωση του κόστους παραγωγής και το ποσό αυτό είναι μικρότερο από του
1996, είναι δε μειωμένο κατά 50% από την περασμένη χρονιά.
Η συμμετοχή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας στον
τακτικό προϋπολογισμό από 2,4% έπεσε στο 2,28%. Και βέβαια έχουμε τα σοβαρά
προβλήματα χαμηλής απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. ΄Όλα τα διαρθρωτικά προγράμματα που θα βοηθούσαν την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, δυστυχώς, έχουν παγώσει. Η
Κυβέρνηση αποδέχεται, ομολογεί, ότι έχουν πέσει στο ποσοστό 12,5%, όταν ήδη
έχει παρέλθει ο τρίτος χρόνος της υλοποίησης του προγράμματος και είναι αβέβαιο
αν θα μπορέσουμε να εισπράξουμε το σύνολο των κονδυλίων. Έχουμε δηλαδή ένα
σοβαρό κίνδυνο απωλειών.
Οι αγρότες μας, οι συγκεκριμένοι καλλιεργητές αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης. Οι βαμβακοπαραγωγοί έχασαν φέτος 60 δισεκατομμύρια
κοινοτικές ενισχύσεις. Και ήρθε ο Κρατικός Προϋπολογισμός να δώσει 30
δισεκατομμύρια από εθνικούς πόρους δυστυχώς.
Οι παραγωγοί σκληρού σταριού λόγω υπέρβασης του πλαφόν -το οποίο
αποδέχθηκε η Κυβέρνηση και το θεώρησε επαρκές, δηλαδή από τα 9.370
εκατομμύρια στρέμματα που είχε εγκρίνει η Νέα Δημοκρατία στα 6.170
εκατομμύρια
στρέμματα που απεδέχθη το ΠΑΣΟΚ- έχουν απώλεια 24
δισεκατομμυρίων σε μια χρονιά. Αν συνεχιστεί η εξέλιξη του εισοδήματος των
ελαιοπαραγωγών και η συλλογή του προϊόντος, ενδεχομένως να έχουμε απώλεια
την επόμενη χρονιά έως και 70 δισεκατομμύρια.
Η καπνοκαλλιέργεια αφανίζεται, όπως είναι γνωστό.
Οι παραγωγοί πορτοκαλιών και οπωροκηπευτικών αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα ως αποτέλεσμα μείωσης των κοινοτικών επιδοτήσεων, που απεδέχθη

με μεγάλη προθυμία η Κυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι επαρκείς οι πόροι και είναι
πάρα πολύ θετικές οι κοινοτικές ρυθμίσεις.
Τα σοβαρά προβλήματα επεκτείνονται στο σύνολο της υπαίθρου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε σοβαρό ζήτημα στο κόστος παραγωγής στην Αγροτική
Τράπεζα.
Η Αγροτική Τράπεζα, η οποία επιβάλλει δυσβάστακτα επιτόκια δανεισμού και
παράνομα πανωτόκια, έχει καταντήσει ο δυνάστης του αγρότη. Αυτόν τον καιρό
γίνονται κατασχέσεις, προχωρούν πλειστηριασμοί και έχει δημιουργηθεί ένας
ασφυκτικός κλοιός για τον αγρότη. Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος των
συνεταιρισμών οφείλεται στην υπερχέωση λόγω των μεγάλων επιτοκίων. Η
Αγροτική Τράπεζα όμως παίζει και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Με ύποπτες
συναλλαγές, με παράτυπες δοσοληψίες και δανειοδοτήσεις, με πλασματικούς
ισολογισμούς για λόγους κομματικού συμφέροντος, ιδιαίτερα την περίοδο της
χρηματιστηριακής κρίσης, έχει οδηγήσει σε ζημιά την Αγροτική Τράπεζα και την
«ΑΤΕ Συμμετοχών» ύψους 450 δισεκατομμυρίων δραχμών. Θα καταθέσω για τα
Πρακτικά ένα συγκεκριμένο σημείωμα το οποίο περιγράφει την κατάσταση της
ΑΤΕ λόγω της χρηματιστηριακής κρίσης.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλα τα στοιχεία τα αφορώντα τις εισροές και το κόστος παραγωγής είναι
ιδιαίτερα αρνητικά. Κατ’ αρχάς υπάρχει διόγκωση του κόστους παραγωγής λόγω
των καυσίμων. Στο Προϋπολογισμό προβλέπεται ένα πολύ μικρό ποσό 24
δισεκατομμυρίων δραχμών για να υλοποιηθεί το μέτρο σας της κατά 50% μείωσης
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παλαιότερα ο κ. Τζουμάκας είχε
υπολογίσει το σύνολο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 100 δισεκατομμύρια.
Σήμερα μας λέτε ότι δίνετε το 50% αλλά προβλέπετε μόνο 24 δισεκατομμύρια
δραχμές. Επιβάλλετε αυξημένο ΦΠΑ στην αγορά αγροτικών μηχανημάτων.
Επιβάλλετε τεκμήριο στην αγροτική εκμετάλλευση, στο πάγιο κεφάλαιο και
αποκλείετε από το ΦΠΑ τους αγρότες ειδικού καθεστώτος για τις επιδοτήσεις.
Η Νέα Δημοκρατία στο προηγούμενο φορολογικό νομοσχέδιο κατέθεσε
εμπρόθεσμη τροπολογία, στην οποία περιγράφουμε τα τέσσερα συγκεκριμένα
μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Αυτήν την τροπολογία αρνηθήκατε
να τη συζητήσετε. Αυτά τα μέτρα είναι συμβατά προς το κοινοτικό καθεστώς και
απαλύνουν τα προβλήματα των αγροτών. Γιατί δεν λέτε στον αγρότη ότι αυτά τα
μέτρα μπορείτε να τα υλοποιήσετε άμεσα, ανεξάρτητα απ’ ό,τι ισχύει στους
κοινοτικούς κανονισμούς;
Η Κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων στους
αγρότες. Το ύψος των ζημιών έχει εκτιμηθεί σε 250 εκατομμύρια δραχμές. Για το
2003 η Κυβέρνηση προβλέπει ότι θα επιχορηγήσει τον ΕΛΓΑ με 3,5 δισεκατομμύρια
μόνο, από τον Προϋπολογισμό. Υπολογίζει ότι ένα ποσό 30 δισεκατομμυρίων θα
προέλθει από εισφορές των αγροτών. Το ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων είναι
ανεπαρκέστατο αλλά υπάρχει και αβεβαιότητα αν θα εισπραχθούν τα 30
δισεκατομμύρια, αφού δεν είναι υποχρεωτική πλέον η καταβολή των εισφορών
από τους αγρότες. Με αυτά τα πενιχρά κονδύλια θα καλύψετε τις μεγάλες ζημιές

που έχουν συμβεί το 2002; Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες του ΕΛΓΑ και ακόμη δεν
έχετε πετύχει νέες κοινοτικές ρυθμίσεις και νέους κοινοτικούς πόρους για τις ζημιές
του 2002, όπως επέτυχαν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί για τις πλημμύρες τους. Τα
101 δισεκατομμύρια που εγκρίνονται για να καταβληθούν στους αγρότες
προέρχονται από εθνικούς πόρους, αλλά και από ανακατανομή κοινοτικών πόρων
ήδη εγκεκριμένων.
Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη διάλυση των κρατικών υπηρεσιών, που είναι
δική σας αρμοδιότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνεται για την καθυστέρηση, τη
δυσλειτουργία, τις αδικίες και τη διάλυση που επικρατούν στον τομέα της
καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων. Υπάρχουν αγρότες προγενεστέρων ετών
που δεν έχουν εισπράξει τις επιδοτήσεις τους. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδος,
όπως η Επαρχία Θηβών, όπου δεν έχουν εισπράξει τις προηγούμενες επιδοτήσεις
πέντε χιλιάδες αγρότες σκληρού σταριού, λόγω καθυστέρησης ελέγχων που πολλές
φορές γίνονται και μετά τη συγκομιδή. Εύκολα όμως ο Υπουργός κατηγορεί τους
αγρότες ότι παρατυπούν.
Τα σοβαρά προβλήματα αναφέρονται γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση με τις
ανεπάρκειες των ελέγχων. Έλεγχοι στις κοινοτικές επιδοτήσεις, έλεγχοι στην
ασφάλεια των τροφίμων. Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο κυρώσεων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ατελέσφορης λειτουργίας των ελεγκτικών
υπηρεσιών, των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα
δυσφήμισης της χώρας μας. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, το οποίο έχει φθάσει σε
δυσθεώρητα ύψη των 250-280 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μια χώρα, όπως η
Ελλάδα, καθαρά αγροτική, εισάγει ξένα προϊόντα και δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές
γιατί δεν στηρίζει τις εξαγωγές και γιατί δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο
διακινούνται δεν είναι επαρκής, ώστε να πωλούνται και να διατίθενται τα προϊόντα
μας στην εσωτερική αλλά κυρίως στην ξένη αγορά και κυρίως στις γειτονικές χώρες
με ικανοποιητικούς όρους. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
Αναφέρθηκα στα προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι
σαφές το πρόβλημα το οποίο προκύπτει με τη δυσλειτουργία των κρατικών
υπηρεσιών ως προς την απορρόφηση προγραμμάτων και ποσών για την υλοποίηση
των «νέων αγροτών». Υπάρχουν νέοι αγρότες. Πώς θα προχωρήσει η γεωργία αν
δεν αντικατασταθεί το αγροτικό δυναμικό; Έχουμε προβλήματα με τις πρόωρες
συντάξεις. Έχουμε προβλήματα με τα προγράμματα βελτίωσης. Όλα αυτά, κύριε
Πρόεδρε –και καταλήγω- δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό στο εισόδημα και στη
διατήρηση του αγρότη στην περιφέρεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις στην ύπαιθρο η οποία ερημώνεται με αύξηση της ανεργίας και με όλες
τις τραγικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ελληνική περιφέρεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

