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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία συζητεί σήμερα μία
επερώτηση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αναφέρεται στον ευαίσθητο για
την ελληνική περιφέρεια και την ελληνική οικονομία τομέα της γεωργίας.
Για πολλοστή φορά επιμένουμε στα ζητήματα, τα οποία περιγράφονται στην επερώτηση,
ασκώντας κριτική -καλόπιστη πιστεύω, κύριε Υπουργέ- στην Κυβέρνηση για τα λάθη και
τις ολιγωρίες που έχει επιδείξει στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής.
Εστιάζουμε την κριτική μας και στους δύο άξονες άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής,
δηλαδή και στον άξονα που αναφέρεται στη στήριξη των δίκαιων εθνικών αγροτικών
θέσεων στις Βρυξέλλες και στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, αλλά και μέσω των κρατικών
υπηρεσιών στήριξης του αγρότη, που πάσχει κατά τρόπο πρωτοφανή.
Σε επίπεδο Βρυξελλών και σε επίπεδο κοινοτικών οργάνων, η Κυβέρνηση δεν έχει να
επιδείξει παρά μόνον αποτυχίες. Τα παραδείγματα που σας έχουμε πολλάκις αναφέρει,
σε σχέση με τις τιμές και τις καταβαλλόμενες επιδοτήσεις, πείθουν για τους
ισχυρισμούς μας και για το βάσιμο των θέσεών μας, ότι δηλαδή χάνονται πολλές
ευκαιρίες.
Αρκεί να σκεφθεί κανείς την πτώση των τιμών και των πτώση των επιδοτήσεων σε μία
σειρά κρίσιμα, ευαίσθητα προϊόντα της ελληνικής περιφέρειας, όπως είναι το βαμβάκι,
ο καπνός, τα σιτηρά, το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά και πολύ περισσότερο βέβαια τα
κτηνοτροφικά προϊόντα.
Λάθη διαπραγμάτευσης και ολιγωρίες ως προς τη στήριξη των δίκαιων εθνικών θέσεων
στα αρμόδια όργανα, όταν συνεζητούντο οι νέοι κανονισμοί, οδήγησαν σε καταστροφικές
ρυθμίσεις, για τις οποίες τελικά υποφέρει η ελληνική περιφέρεια.
Και βέβαια πέραν των αποτυχιών στις Βρυξέλλες και πέραν της αδυναμίας απορρόφησης
κοινοτικών κονδυλίων, όχι μόνο για τα προϊόντα, αλλά και για τα έργα υποδομής, τα
οποία υστερούν -είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μπορείτε να μας αναφέρετε κανένα
μεγάλο αρδευτικό ή εγγειοβελτιωτικό έργο, που να έχει ξεκινήσει ή να έχει
προχωρήσει επί των ημερών σας στην ελληνική περιφέρεια- υπάρχει και το μείζον
πρόβλημα της δυσλειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών στήριξης, των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και πολύ περισσότερο της Αγροτικής Τράπεζας. Αυτοί
οι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από μία δυσλειτουργία, από μια μία ανικανότητα, δεν
είναι καθόλου ευέλικτοι και μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν "οι δυνάστες" του
αγρότη.
Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην επερώτηση σε θέματα που αφορούν την Αγροτική
Τράπεζα και τον ΕΛΓΑ, χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια και τα προβλήματα που υπάρχουν
με τους άλλους οργανισμούς στήριξης.
Για την Αγροτική Τράπεζα, είναι σαφέστατο ότι η κακή λειτουργία της Τράπεζας και η
πολιτική που είχε ως στόχο το κομματικό όφελος του κυβερνώντος κόμματος, οδήγησαν
στη συσσώρευση χρεών, σε επισφάλειες, σε ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά ύψους πολλών
εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, όπως έχει ομολογήσει και ο προηγούμενος διοικητής της
Αγροτικής Τράπεζας κ. Παπαθανασίου. Και καλείσθε τώρα, προσπαθώντας να εξυγιάνετε
το χαρτοφυλάκιο, να επιβάλετε αυξημένα επιτόκια δανεισμού στους ενήμερους και
καλόπιστους αγρότες.
Το επιτόκιο δανεισμού σήμερα, κύριε Υπουργέ, είναι δεκαέξι και δεκαοκτώ μονάδες με
πληθωρισμό που είναι κάτω από 4%, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και όπως πράγματι

είναι. Και είναι απαράδεκτο να καλούνται οι 'Ελληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι να
ανταγωνίζονται άλλους συναδέλφους τους, άλλων χωρών, όταν το αντίστοιχο επιτόκιο
στη Γερμανία, για παράδειγμα, των χοιροτρόφων και κτηνοτρόφων δεν υπερβαίνει τις
τρεισήμισι ποσοστιαίες μονάδες.
Πώς να ανταγωνιστούν οι χοιροτρόφοι και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δικαίως
κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες, όταν οι συνάδελφοί τους
άλλων χωρών μπορούν να είναι ανταγωνιστικότεροι λόγω του κόστους του χρήματος;
'Εχετε βέβαια και το πρόβλημα της ρυθμίσεως των χρεών, που είναι απαράδεκτο.
Καλλιεργείτε τις ελπίδες ότι επτακόσιες χιλιάδες αγρότες -το έβλεπα πρόσφατα σε
δημοσίευμα- πρόκειται να ωφεληθούν από τη ρύθμισή σας, όταν είναι βέβαιο ότι
καλύπτεται ένας πολύ μικρός αριθμός αγροτών, οι οποίοι οφείλουν και προφανώς βέβαια
αδικούνται εκείνοι οι οποίοι καλόπιστα είχαν εξοφλήσει τα χρέη τους.
Βέβαια η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται στο αίτημά της για τη μείωση των επιτοκίων
δανεισμού, την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Αγροτικής Τράπεζας, που έχει φθάσει
σε αυτό το αδιέξοδο λόγω λαθών της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και βέβαια σε καμία
περίπτωση δεν συμφωνούμε με τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν δυστυχώς από
την πλειοψηφία της Βουλής το 1997, επί υπουργίας του κ. Τζουμάκα και που δυστυχώς
επανέρχεστε και επιμένετε να τις νομιμοποιείτε.
Είχαμε εκτεθεί και τότε, εκτιθέμεθα και τώρα στις Βρυξέλλες και γενικότερα διεθνώς
από τη στιγμή που στηρίζουμε σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που ουσιαστικά είναι
φωτογραφικές διατάξεις για κάποιους ημέτερους συνεταιρισμούς ή ημέτερους φίλους,
ιδιώτες, με τρόπο σκανδαλώδη.
Θα θυμάσθε, κύριοι συνάδελφοι, τι προέβλεπε η ρύθμιση για τους ιδιώτες, για τα
χέλια. 'Ελεγε ότι πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη γιατί δεν είχαν το σωστό μάνατζμεντ
και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το θέμα. 'Ηταν δύσκολος ο τομέας που
ανακατατεύθηκαν, δεν μπορούσαν να τον χειριστούν και είχαν δημιουργήσει αυτά τα
χρέη.
Με την ίδια λογική, κύριε Υπουργέ, καλόπιστα οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης,
οποιοσδήποτε άλλος επιχειρηματίας θα ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με
τη ρύθμιση την οποία έφερε η Κυβέρνησή σας, ο προηγούμενος Υπουργός Γεωργίας, προς
έγκριση.
Ως χώρα αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίσατε και εσείς ως Υπουργός, την μήνιν των
Ευρωπαίων συναδέλφων σας και των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
εκτεθήκαμε διεθνώς, αν θέλετε, απαλλοτριώσαμε διαπραγματευτικά μας δικαιώματα για
να στηρίξουμε μία σκανδαλώδη ρύθμιση, αντί να στηρίξουμε δίκαιες εθνικές αγροτικές
αξιώσεις για το βαμβάκι, για τον καπνό, για το ελαιόλαδο, για τα σιτηρά, για τα
οπωροκηπευτικά που θέλουν βελτιώσεις και που και εσείς, αλλά και ο προηγούμενος
Υπουργός έχετε ομολογήσει ότι είναι καταστροφικές ρυθμίσεις. Αντί, λοιπόν, γι'αυτά,
έρχεστε και υποχρεώνεστε και απαλλοτριώνετε διαπραγματευτικές δυνατότητες πιέζοντας
και στηρίζοντας μια σκανδαλώδη ρύθμιση.
Δυστυχώς μας φέρατε χθες το πρωί στην επιτροπή μία άλλη ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά
επεκτείνει την παλιά ρύθμιση, παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος Υπουργός και η
Κυβέρνηση βέβαια, είχε δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία άλλη ανάλογη
ρύθμιση επέκτασης του προηγούμενου σκανδαλώδη νόμου. Και όλα αυτά τα κάνετε χωρίς
έγκριση από την Ευρωπαϊκη 'Ενωση και εκτιθέμεθα για μία ακόμα φορά.
Επίσης εκτιθέμεθα από τη στιγμή που δεν εισπράττετε τα παρανόμως εισπραχθέντα ως
κοινοτικές επιδοτήσεις, από διάφορους ιδιώτες. Αφήνετε στην τύχη τους τα ποσά αυτά,
τα καταβάλλει η ελληνική πλευρά, τα καταβάλλει το δημόσιο, τα καταβάλλει ο 'Ελληνας
φορολογούμενος στις Βρυξέλλες και την ίδια στιγμή αμνηστεύονται και τα αδικήματα,
όταν με διάταξη του κ. Βενιζέλου, ως Υπουργού Δικαιοσύνης, ουσιαστικά μεταβάλατε το

χρόνο παραγραφής, αφού χαρακτηρίσατε τα αδικήματα της κατασπατάλησης του δημοσίου
χρήματος από τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές στα πενήντα εκατομμύρια
(50.000.000) δραχμές ως κακούργημα. Δηλαδή όποιος καταχράστηκε ποσό λιγότερο των
πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών δεν έχει καμιά ποινική συνέπεια διότι όλα
αυτά τα αδικήματα παραγράφησαν.
Χθες μας λέγατε στην επιτροπή ότι κάποιοι πήγαν στη φυλακή. Να μας πείτε ποίοι δεν
πήγαν στη φυλακή και να μας πείτε ποίοι δεν πλήρωσαν αυτά τα οποία παρανόμως
εισέπραξαν.
'Αρα το Υπουργείο Γεωργίας ασχολείται με αυτά τα θέματα, ουσιαστικά δηλαδή να
αμνηστεύει σκάνδαλα, ουσιαστικά να νομιμοποιεί παρανομίες και δεν ασχολείται με τα
μεγάλα προβλήματα του τόπου.
Βέβαια η Νέα Δημοκρατία με την επερώτησή της σας θίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα,
το θέμα της καθυστέρησης των αποζημιώσεων, αλλά και των επιδοτήσεων. Βλέπετε ότι
έχουμε έναν ΕΛΓΑ δυσκίνητο, δυσλειτουργικό, αναποτελεσματικό, ο οποίος το μόνο που
επιδιώκει είναι να εισπράξει αυξήσεις εισφορών κατά 50%. Να εισπράξει δηλαδή
αυξημένες εισφορές από το 2% στο 3% χωρίς να επισπεύσει την καταβολή των
αποζημιώσεων, χωρίς να επεκτείνει την κάλυψη και σε άλλους ασφαλιστικούς κινδύνους
και χωρίς να διακρίνεται για την αξιοπιστία του ως προς την αξιολόγηση των ζημιών
και την καταβολή των αποζημιώσεων.
Το επισημαίνει αυτό η Νέα Δημοκρατία και επανέρχεται, γιατί την ίδια στιγμή που ο
αγρότης καλείται να πληρώσει στην Αγροτική Τράπεζα αυξημένους τόκους και τόκους
υπερημερίας, την ίδια στιγμή έχει λαμβάνειν από τον ΕΛΓΑ ή έχει λαμβάνειν από τη
Δημόσια Διοίκηση, από τις υπηρεσίες σας, την τέως ΔΙΔΑΓΕΠ, την οποία υποτίθεται ότι
αναδιαρθρώσατε και επιβάλλατε τελικά ένα χειρότερο σύστημα. Ζητάει, λοιπόν, να
πάρει τις επιδοτήσεις, οι οποίες καθυστερούν πέραν του χρόνου. Αυτό είναι
απαράδεκτο και πολλές φορές κινδυνεύουμε να απωλέσουμε αυτές τις κοινοτικές
επιδοτήσεις.
Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί γι' αυτά τα λάθη σας. Πιστεύει ότι έχετε
δημιουργήσει ένα δυσλειτουργικό σύστημα, ουσιαστικά έχετε μεταβάλει τους κρατικούς
οργανισμούς σε δυνάστες του αγρότη κι αν δεν αλλάξετε πολιτική και μέτρα, ο αγρότης
θα συνεχίσει να εξεγείρεται και τα αποτελέσματα θα φανούν περίτρανα στις επόμενες
ευρωεκλογές. Εκεί θα πάρετε ηχηρό μήνυμα μέχρι να κατανοήσετε τα λάθη που έχετε
κάνει στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

