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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Το λόγο έχει ο κ. Μπασιάκος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές ακούμε από
κυβερνητικά στελέχη να διαφημίζουν και να προβάλλουν τη βελτίωση της εικόνας
της οικονομίας και την ανάπτυξη του τόπου, ιδιαίτερα της περιφέρειας. Και όταν
αυτό το ακούν οι αγρότες πολλές φορές το εκλαμβάνουν με δυσπιστία και άλλες
φορές με οργή, γιατί βλέπουν ότι αυτές οι δηλώσεις και οι διαπιστώσεις των
κυβερνητικών παραγόντων προφανώς δεν τους αφορούν. Τα στοιχεία είναι
εύγλωττα. Το αγροτικό εισόδημα ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος μειώθηκε
τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ από το 1993 μέχρι τώρα, κατά 23%.
Ενώ δηλαδή το αγροτικό εισόδημα συμμετείχε στο εθνικό εισόδημα με ποσοστό
9%, το ποσοστό αυτό περιορίστηκε στο 7%. Την ίδια περίοδο οι κοινοτικές
επιδοτήσεις για τις οποίες επαίρεται η Κυβέρνηση και ο κ. Σημίτης ότι έχουν
αυξηθεί ιδιαίτερα μετά τις επιτυχείς, υποτίθεται, διαπραγματεύσεις του σε διάφορα
επίπεδα κατά καιρούς, έχουν μειωθεί σε ποσοστό 40% από το 1993 και ενώ
αποτελούσαν το 4% του εθνικού εισοδήματος, τώρα αποτελούν μόνο το 2,4%.
Ακριβώς, λοιπόν, γι' αυτούς τους λόγους και γιατί το κόστος παραγωγής αυξάνεται,
αλλά και γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης των αγροτικών μας προϊόντων με
ικανοποιητικούς όρους σε ξένες αγορές, αλλά και στο εσωτερικό -και εδώ είναι
σημαντική η διαπίστωση για την επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού
ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, που διαμορφώθηκε το 2000 στα 358
δισεκατομμύρια δραχμές και ήδη κατεγράφη έλλειμμα το πρώτο εξάμηνο του 2001
στα 208 δισεκατομμύρια δραχμές- ο αγρότης δεν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον
του. Δεν βλέπει καμία προοπτική με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική.
Ενώ το αγροτικό εισόδημα πέφτει και ενώ δεν γίνονται έργα υποδομής στην
ύπαιθρο, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να κωφεύει, εξακολουθεί να υποτιμά τον
αγροτικό κόσμο και εξακολουθεί να παραβλέπει το γεγονός ότι το 1/3 των
αγροτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Τι έκανε η Κυβέρνηση στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ώστε να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και να ενισχύσει και να
στηρίξει την ύπαιθρο συνολικά;
Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω υστερήσεων και
απώλειας συγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, που υποτίθεται πως θα ενίσχυαν τον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν
υστερήσεις και απώλειες, κύριοι Υπουργοί, που κυμαίνονται από το 10% μέχρι το
34% τώρα που τελειώνει και τυπικά η περίοδος του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, σε προγράμματα, όπως των εγγείων βελτιώσεων, όπως των αρδευτικών
δικτύων, όπως της μεταποιητικής βιομηχανίας, όπως της γενετικής βελτίωσης,
όπως της αναμπέλωσης, όπως προγραμμάτων αλιείας. Και αυτό είναι πολύ
σημαντικό, διότι βλέπετε ότι παρά τα όσα δηλώνει η Κυβέρνηση, ότι υπερκάλυψε
την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

Όσον αφορά το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης φαίνεται καθαρά ότι οι δηλώσεις
των κυβερνητικών παραγόντων και ιδιαίτερα του προηγούμενου Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας του κ. Παπαντωνίου ότι "αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε
διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
θα το κάνουμε αυτό με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης", δεν έχουν καμία ουσιαστική συνέπεια και δεν έφεραν κανένα
αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, βλέπουμε ότι η κατανομή κονδυλίων μέσω του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τον αγροτικό τομέα έχει περιοριστεί κατά 55%
σε σχέση με την κατανομή για το σύνολο της χώρας κονδυλίων μέσω του Β΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Συγκεκριμένα, ενώ προβλεπόταν το 14,5% του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για
έργα που αφορούσαν στο τομέα της γεωργίας, το ποσοστό αυτό μειώθηκε ραγδαία
στο 6,5%. Και όχι μόνο μειώθηκε, αλλά παρατηρείται ένα τεράστιο πρόβλημα με τη
μεγάλη καθυστέρηση έναρξης εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων -τα ζουν
οι αγρότες, ειδικότερα οι νέοι- για τις πρόωρες συντάξεις και τα σχέδια βελτίωσης.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο ελλιπούς
κατανομής πόρων μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την τόνωση του
αγροτικού τομέα, αλλά έχουμε και σοβαρό πρόβλημα καθυστέρησης, με δεδομένο
ότι οι έλεγχοι στο τέλος του 2003 θα είναι πολύ αυστηροί ως προς την υλοποίηση
των προγραμμάτων για τα οποία έχουν δεσμευθεί πόροι για τη χώρα μας με
κίνδυνο απωλειών κοινοτικών κονδυλίων.
Από εκεί και πέρα βέβαια η Κυβέρνηση δεν εμφανίζει καμία διάθεση να βελτιώσει
τις κρατικές υπηρεσίες και τη λειτουργία τους. Στον αγροτικό τομέα παρατηρούμε
τεράστια προβλήματα, λόγω της καθυστέρησης καταβολής των κοινοτικών
επιδοτήσεων και πολλές άλλες πράξεις με την κυβερνητική ανοχή, όπως είναι οι
περικοπές στις επιδοτήσεις και οι παράνομες και παράτυπες αντικοινοτικές
παρακρατήσεις, παρά τους κατά καιρούς πανηγυρισμούς της Κυβέρνησης ότι δεν
θα υπάρχουν αυτές οι παρακρατήσεις.
Έχουμε την καταγεγραμμένη αποτυχία της διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά κρίσιμα προϊόντα της χώρας μας
στα πλαίσια της αναθεώρησης της Kοινής Oργάνωσης Aγοράς προϊόντων, όπως
έγινε πρόσφατα με το βαμβάκι ή όπως διαφαίνεται με τον καπνό, όπου ουσιαστικά
καταργείται η καπνοκαλλιέργεια στη χώρα μας από το 2004 ή όπως συμβαίνει με
το ελαιόλαδο, όπου οι ποσότητες που υποτίθεται ότι εξασφάλισε η Κυβέρνηση είναι
απόλυτα ανεπαρκείς ή όπως τις επιδοτήσεις του σκληρού σταριού, όπου
παρατηρείται μία αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων κατά ένα εκατομμύριο
τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα από έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες
στρέμματα που είχε εξασφαλίσει, υποτίθεται, και που ήταν ικανοποιητική έκταση
για τη χώρα μας, όπως έλεγαν οι Υπουργοί, στα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες
περίπου χιλιάδες στρέμματα, με αποτέλεσμα τη ραγδαία περικοπή των κοινοτικών
επιδοτήσεων ακόμα και στο 1/3 της επιδότησης σε ορισμένες περιοχές, που
υποτίθεται ότι είχαν υπέρβαση του πλαφόν παραγωγής.
Την ίδια ώρα αυξάνονται, όπως σας είπα, οι εισροές, αυξάνεται το κόστος
παραγωγής και η Κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για να μειώσει αυτό το
κόστος. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της

Κυβέρνησης να στηρίξει τον ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει χρέη, γιατί του οφείλει το κράτος
40 περίπου δισεκατομμύρια δραχμές.
Επίσης θα αναφερθώ στο άλλο περίφημο μέτρο της μείωσης της τιμής των
καυσίμων για αγροτική χρήση, που μας έχει διαφημίσει η Κυβέρνηση, για το οποίο
προβλέπει στον Προϋπολογισμό σχετική δαπάνη μόνο 15 δισεκατομμυρίων
δραχμών. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι συνάδελφοι ότι ο κ. Τζουμάκας στα πλαίσια
των κινητοποιήσεων των αγροτών το 1996 είχε αποτιμήσει το κόστος κατάργησης
του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα στα 100 δισεκατομμύρια δραχμές.
Τώρα η Κυβέρνηση επαίρεται και προβάλλει ένα μέτρο της, της περικοπής κατά
50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και το αποτιμά τελικώς στον
Προϋπολογισμό μόνο σε 15 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ θα έπρεπε προφανώς να
αποτιμήσει και να καταγράψει δαπάνες στον Προϋπολογισμό 50 δισεκατομμυρίων
δραχμών. 'Aρα δεν έχουμε μόνο υποβάθμιση του αγροτικού τομέα, αλλά έχουμε και
εμπαιγμό των αγροτών με τα μέτρα αυτά της Κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα η Αγροτική Τράπεζα, η οποία επιβάλλει αυξημένα επιτόκια δανεισμού
και πανωτόκια, κατηγορείται και από τη Νέα Δημοκρατία με αδιάψευστα και
αδιάσειστα στοιχεία ότι μέσω παιχνιδιών στο Χρηματιστήριο και ειδικότερα της
"ΑΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ζημιώνει το χαρτοφυλάκιό της, ζημιώνει τους αγρότες,
ζημιώνει τους μετόχους και τον Έλληνα φορολογούμενο κατά 55 δισεκατομμύρια
δραχμές.
Βλέπετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν κάνει
απολύτως τίποτα. Και δεν το κάνει ούτε στον Προϋπολογισμό για να στηρίξει τον
αγροτικό τομέα, που περνάει πραγματικά τη μεγαλύτερη κρίση του.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
Ένα ενδεικτικό στοιχείο θα προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω: το πρόβλημα
των αρδευτικών έργων. Όλοι έχουμε αξιολογήσει ως πολύ σημαντικά τα έργα αυτά
και ειδικότερα τα αρδευτικά έργα για την ύπαιθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ολοκληρώστε, κύριε Μπασιάκο. Είναι
πολλοί συνάδελφοι να μιλήσουν ακόμα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δυστυχώς, στον Προϋπολογισμό εγγράφονται κονδύλια
μικρότερα κατά 52% των κονδυλίων που προβλέπονται από το 1999, όταν όλοι
μας, αλλά και ο κ. Ανωμερίτης, ο προηγούμενος Υπουργός, τόνισε την ανάγκη
κατασκευής συγκεκριμένων αρδευτικών έργων για να τονωθεί η
ανταγωνιστικότητα, να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, αλλά και για
περιβαλλοντικούς λόγους.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι και στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα η Κυβέρνηση κωφεύει.
Φοβάμαι ότι με την ακολουθούμενη πολιτική δεν πρόκειται να ανακάμψει ο
αγροτικός τομέας. Θα ανακάμψει μόνο με αλλαγή κυβέρνησης, μόνο με αλλαγή
πολιτικής.
Ευχαριστώ.

