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Η
συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στην ελ-

ληνική οικονομία είναι αρκετά υψηλή, αν και δεν
έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο τα πλεονεκτήμα-
τα που μπορεί να προσφέρει. Πρόκειται για έναν
από τους πιο δυναμικούς κλάδους δραστηριο-
ποίησης των Ελλήνων και παρουσιάζει μεγάλες προ-

οπτικές ανάπτυξης, εγχείρημα που θα μπορούσε να βοηθήσει σε
μεγάλο βαθμό τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας μας
και την έξοδό της από την περίοδο ύφεσης. Ο συγκεκριμένος το-
μέας μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, επενδυ-
τικές ευκαιρίες και ανάπτυξη της περιφέρειας.

Το σημαντικότερο χαρτί του αποτελούν τα τοπικά προϊόντα,
όπως τα Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
και τα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), προϊόντα
ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
Σήμερα στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 100 αγαθά ΠΟΠ και
ΠΓΕ, καταλαμβάνοντας ένα σεβαστό ποσοστό της ευρωπαϊκής αγο-
ράς. 

Σύμφωνα με νέες έρευνες, η ζήτηση αγροτικών προϊόντων ανα-
μένεται να αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2050 σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Το γεγονός αυτό δίνει στους παραγωγούς το κίνητρο να αυξή-
σουν την παραγωγικότητά τους, προσφέροντας στους καταναλω-
τές νέα, καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ειδικά στη
χώρα μας, οι προκλήσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει ο πρωτο-
γενής τομέας είναι πολλές, αλλά εξίσου πολυάριθμες είναι και οι

προοπτικές. Ήδη ο αγροτικός τομέας μετρά πάνω
από 600.000 απασχολούμενους, παράγοντας πάνω
από 15 δισεκατομμύρια ευρώ του ΑΕΠ.

Ο μεγαλύτερος στόχος της ελληνικής αγροτικής
οικονομίας είναι η ανάδειξή της σαν πρώτη παρα-
γωγική δύναμη στα Βαλκάνια, οι αναδυόμενες χώ-
ρες των οποίων αποτελούν τον κυριότερο ανταγωνι-
στή της. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει αρχικά να
εκσυγχρονιστούν τα μέσα παραγωγής αλλά και να
προσαρμοστούν οι παραγωγοί στις απαιτήσεις της αγο-
ράς. Η περίοδος της εμμονής στο κέρδος έχει περά-
σει. Ο κυριότερος στόχος μας οφείλει πια να είναι η
προσφορά τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων άρι-
στης ποιότητας που να βρίσκουν τον δρόμο τους στην
ευρωπαϊκή αλλά και ευρύτερη αγορά. Η πρόσβαση
στην τεχνολογία, η επένδυση στην ποιότητα και την
αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ίσως εί-
ναι οι κινήσεις «κλειδιά» που θα πρέπει τόσο ο κρα-
τικός μηχανισμός όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία να λάβουν υπ’
όψιν.

Ένα ακόμη κομβικό ζήτημα για την ισχυροποίηση του εν λό-
γω χώρου είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες συνεργασίες, διατο-
πικές αλλά και διεθνείς. Από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης βλέπουμε ότι οι περισσότερες επιτυχημένες αγροτικές επι-
χειρήσεις είναι συνεταιρικές. Επομένως η στήριξη των αγροτικών

συνεταιρισμών των περιφερειών της χώρας θα πρέ-
πει να μπει σε άμεση προτεραιότητα, μιας και απο-
τελούν την κυριότερη μορφή δικτύωσης των πα-
ραγωγών για τη διάθεση και προώθηση των προ-
ϊόντων τους. Ωστόσο, η δομή, η λειτουργία και η
οργάνωσή τους φαίνεται να είναι ελλιπής, κάτι που
γίνεται φανερό και στην περιορισμένη παρουσία
τους στην αγορά.

Οι επιταγές της αγοράς σήμερα προστάζουν την
ενίσχυση της καινοτομίας. Αυτό συνεπάγεται την
επένδυση στην εφαρμοσμένη έρευνα του πρωτο-
γενούς τομέα, η οποία ξεκίνησε να κάνει δειλά αλ-
λά σταθερά βήματα. Το μεγάλο στοίχημα είναι η
διάχυση των αποτελεσμάτων της στους ίδιους τους
παραγωγούς, ώστε να προσαρμόσουν την καλ-
λιέργεια και την τεχνολογία τους στις νέες απαιτή-
σεις. Επιπλέον, η παραγωγή τεχνογνωσίας, όπου
υπάρχει ζήτηση, αντιμετωπίζει μια ανελαστικότη-

τα στην προσαρμογή της στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γης.
Το σημαντικότερο ζήτημα προς έρευνα δεν μπορεί παρά να είναι
οι κλιματικές αλλαγές που τόσο άμεσα επηρεάζουν την αγροτική
παραγωγή. Και επειδή η καινοτομία δεν μπορεί να μη συνεπάγε-
ται την εφαρμοσιμότητα, είναι ανάγκη να υπάρχει αλληλεπίδρα-
ση στο τρίπτυχο «έρευνα - τεχνολογία - αγροτική παραγωγή».
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Κοινωνική μεροληψία και λογάκια χρέους

ΑΡΘΡΑ

Α
φού έσβησαν οι προβολείς του ιδιότυπου

σόου στη Βουλή των Ελλήνων -και οι τελε-
τουργικές πυρκαγιές στην πλατεία Συντάγ-
ματος- για την ψήφιση των συμφωνημένων
από την ελληνική κυβέρνηση με την τρόι-
κα/κουαρτέτο και για την προσδοκία ολο-

κλήρωσης της διαβόητης δεύτερης αξιολόγησης του Μνη-
μονίου-3 (που όντως, έτσι όπως παρέτεινε σε ορίζοντα μέ-
χρι το 2021 τη στόχευση/τις δεσμεύσεις ενός Προγράμμα-
τος Προσαρμογής που κανονικά πηγαίνει μέχρι τον Αύ-
γουστο του 2018, ισοδυναμεί με Μνημόνιο-3+, αν μη με
Μνημόνιο-4), τα μάτια στράφηκαν προς το Eurogroup.

Δηλαδή, προς την προσδοκία ότι οι Ευρωπαίοι (=οι Γερ-
μανοί) θα κατορθώσουν να υπερβούν τις προεκλογικές
τους επιφυλάξεις και να «δώσουν» κάτι ως μεσοπρόθεσμες
ρυθμίσεις για το ελληνικό χρέος, ώστε να παραμείνει και
το ΔΝΤ στο Πρόγραμμα («on board», που λέει και η Κριστίν
Λαγκάρντ). Και να ξεκινήσει η διαδικασία τόσο της πρό-
σβασης στο Q.E. της ΕΚΤ (ήδη όμως ο Μπενουά Κερέ της
ΕΚΤ μάς επεφύλαξε χρονική τουλάχιστον ψυχρολουσία), όσο
και της αναζήτησης εξόδου στις αγορές (εδώ η Rothschild
έχει κάνει, αν μη τι άλλο, καλή δουλειά παρασκηνίου: όλο
και αναδύονται φήμες και εκτιμήσεις για δοκιμαστική έξο-
δο, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι).

Όσο στην κυβέρνηση συνειδητοποιούν ότι και στις 22
Μαΐου, και «καμιά δεκαριά μέρες αργότερα» ή και στο επό-
μενο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, εκείνο που «θα δοθεί»
στην Ελλάδα δεν θα είναι παρά διατυπώσεις/wording/κά-
ποια λογάκια για το χρέος, τόσο η συνέχιση του δρόμου θα
δυσχεραίνεται. Αν, δηλαδή, δεν υπάρξει κάποιο άγαρμπο
άδειασμα, που θα θέσει σε διακινδύνευση ακόμη και την
εκταμίευση της δόσης του τρέχοντος Προγράμματος για

το καλοκαίρι. Όχι δε μόνο/όχι δε τόσο
επειδή οι 53+ του ΣΥΡΙΖΑ, με φρέσκια-
φρέσκια την επιψήφιση του Μνημονίου-
3+ έρχονται να απαιτήσουν -στο com-
monality.gr- αλλαγή στο προφίλ και στη
στελέχωση της κυβέρνησης στα επόμενα
βήματα «από αριστερή σκοπιά και με τον
αναγκαίο αναστοχασμό», ούτε επειδή ο
μαγικός κήπος μας των media έγινε πιο
αντι-κυβερνητικός απ’ ό,τι πριν.

Ο λόγος είναι πιο ευθύγραμμος, θαρ-
ρούμε. Εκείνο που συμφωνήθηκε, εκεί-
νο του οποίου έγινε το πρώτο/«δικό μας»
βήμα με την ψήφιση του Μνημονίου-3+
είναι ένα Πρόγραμμα (πρόσθετης, over-
and-above τα μέχρι τώρα) αποθέρμανσης της οικονομίας.
Δεν είναι εμπροσθοβαρές/front-loaded όπως εκείνο που
υποχρεώθηκε να δεχθεί το 2012 ο Γιάννης Στουρνάρας/η
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, το δε 2015 ο Ευκλείδης Τσα-
καλώτος/η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-μετά-την-καταστροφή-Βα-
ρουφάκη. Είναι όμως ένα Πρόγραμμα διπλού πλήγμα-
τος/double-whammy που λένε οι «εταίροι» αναμεταξύ τους.

Τι θα πει πάλι αυτό; Ό,τι μπαίνοντας σ’ αυτό το Πρό-
γραμμα έπειτα από δύο διαδοχικά 3μηνα ελαφράς ύφε-
σης (προσοχή: το 2012 είχε προηγηθεί καταβύθιση του
ΑΕΠ, το 2015 ήρθε ύστερα από τάση ανάκαμψης) έχουμε
να επιδιώκουμε ευθύς εξαρχής ένα μη-υλοποιήσιμο πρω-
τογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. (Ναι, ναι, ξέρω! Αφού το
συμφώνησε και πάλιν η ελληνική πλευρά... είναι υλοποι-
ήσιμο. «Άλλωστε το αποδείξαμε με την υπεραπόδοση του
2016!». Όμως, έτσι, σε προοπτική βάθους 5ετιας, ΔΕΝ εί-
ναι υλοποιήσιμο το 3,5%.) Το δεύτερο πλήγμα, όμως, έρχεται

ακριβώς μετά τον πρώτο γύρο, όταν δηλα-
δή -με ένα 6μηνο του 2017 και ολόκληρο
το 2018, υποτίθεται- θα έχει εκδηλωθεί η
αναπτυξιακή υπόσχεση του υπερσυμπιε-
σμένου ελατηρίου: Τότε, λοιπόν, το 2019-
20 θα μας έρθει στο κεφάλι ένα πρόσθετο
1% αφαίρεση πόρων από την οικονομία με
το τσεκούρεμα συντάξεων, συν ένα 1% με
την αύξηση φόρων «από κάτω», με τη μεί-
ωση του αφορολόγητου.

Έτσι, εκείνο που θα έχει απομείνει από
το ανθεκτικό πειραματόζωο «η ελληνική
οικονομία» θα κληθεί να εορτάσει το 2021
την 200ή επέτειο της Παλιγγενεσίας...

Η αντιπολίτευση θα συνεχίσει τώρα να
προσδοκά να γκρεμιστεί η κυβέρνηση στην τιμημένη λο-
γική: «Φύγε εσύ! Έλα εσύ!». Η κυβέρνηση, με τη νέα προσ-
δοκία Τσίπρα -συν λίγων ακόμη στον πυρήνα της: των αν-
τίθετων από εκείνους που θα ‘θελαν να δουν σε πόστα ευ-
θύνης οι 53+!- ότι θα προστεθεί τώρα, στο αποτέλεσμα μιας
ψυχολογικής βελτίωσης και στο ελατήριο, η επίπτωση από
τα λογάκια για το χρέος. Και θα έχουμε επενδυτική επα-
νεκκίνηση. Να το δούμε: δεν πάει τόσο εύκολα, αυτό! Πα-
ρά την Κίνα και τις βόλτες Αμερικανικών funds. 

Το «κάτι περισσότερο» πήγε όμως να το υποσχεθεί (μέ-
σω των αντίμετρων) η αίσθηση κοινωνικής μεροληψίας
του Μνημονίου-3+. «Θα πάρουμε απ’ όλους, θα δώσουμε -
στοχευμένα- στους πιο αδύναμους». Αμφιβάλλουμε εντόνως
αν αυτό έγινε αντιληπτό απ’ οποιονδήποτε, έτσι που έτρε-
ξαν επικοινωνιακά τα αντίμετρα.

Βγαίνει πέρα; Αν δεν υπάρξει άγαρμπο άδειασμα στο Eu-
rogroup, ίσως! [SID:11064834]
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Ελλάδα δεν θα είναι παρά 
διατυπώσεις/wording/κάποια
λογάκια για το χρέος, 
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