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Η ανακατανοµή στην αξία δικαιωµάτων για 
αγρότες µε ίδια καλλιεργητική δραστηρι-
ότητα που εµφανίζουν όµως ακραίες ανι-
σότητες και η στήριξη των ξηρικών καλλι-
εργειών ως παράδειγµα για το χτίσιµο των 
οικολογικών επιδοτήσεων, περιέχονται στο 
πρώτο σκαρίφηµα παρεµβάσεων του ελλη-
νικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ. Την ίδια 
ώρα αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης του 
προσανατολισµού προς ιδιωτικές επενδύ-
σεις στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µέσω της µετακίνησης µέτρων όπως 
τα µεγάλα δηµόσια έργα, σε άλλα Ταµεία. 

Αλλά, και µέσω της µεταφοράς της ενίσχυ-
σης των βιολογικών προϊόντων στις οικο-
λογικές επιδοτήσεις (ecoschemes) των ά-
µεσων ενισχύσεων, όπως επιβεβαιώνουν 
στην Agrenda πηγές που απασχολούνται 
µε τον ελληνικό φάκελο.

Εν τω µεταξύ, η περικοπή των κονδυλίων 
στη νέα ΚΑΠ σε συνδυασµό µε την ανάγκη 
να παραµείνει ανέγγιχτο το δίχτυ ασφαλεί-
ας των ενισχύσεων για τους πιο αδύναµους 
αγρότες και να µην διαταραχθεί η ζωή της 
υπαίθρου, καθιστά τη κουβέντα για ένα Ε-
λάχιστο Εγγυηµένο Αγροτικό Εισόδηµα πιο 
επίκαιρη από ποτέ όπως αποδεικνύει µελέ-
τη µεγάλων διεθνών ιδρυµάτων. 

Όσον αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις που 
έχουν ξεκινήσει σχετικά µε το στρατηγικό 

σχέδιο της χώρας µας, διαφαίνεται η διά-
θεση διατήρησης του σηµερινού καθεστώ-
τος δικαιούχων βασικής ενίσχυσης (ορι-
σµός «πραγµατικού αγρότη»). Επιπλέον για 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, φαίνεται από 
τις συζητήσεις σε πρώτο επίπεδο να ζητείται 
από τις αρχές να διατηρηθεί ο ίδιος αριθ-
µός.  Ενώ, όσον αφορά τα ενεργειακά φυ-
τά που πρώτη φορά αξιώνουν συνδεδεµέ-
νη επιδότηση, κρίσιµο είναι να αποδειχθεί 
πως υπάρχει δυνατή και ανεπτυγµένη βιο-
µηχανία που θα περιµένει την πρώτη ύλη.  

Η Ελλάδα πάντως, σύµφωνα µε τις µέχρι 
σήµερα εκτιµήσεις, θα είναι σε θέση να πα-
ρουσιάσει ένα προσχέδιο του στρατηγικού 
της σχεδίου το Νοέµβριο, αναφέρουν οι ί-
διες πηγές. 

Πρόσθετη στήριξη στις ξερικές  
που χτίζουν οικολογικό προφίλ    
Ενισχυμένο πλάνο στήριξης ξηρικών καλλιεργειών και νεοεισερχόμενων, απομάκρυνση 
δημοσίων έργων και βιολογικών από τα Προγράμματα για χώρο στις ιδιωτικές επενδύσεις

Συνδεδεµένη ενίσχυση 
στα ενεργειακά φυτά

Για να λάβουν συνδεδεµένη 
ενίσχυση τα ενεργειακά φυτά  

κρίσιµο είναι να αποδειχθεί 
πως υπάρχει δυνατή και 

ανεπτυγµένη βιοµηχανία που 
θα περιµένει την πρώτη ύλη
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Πριμ 15 ευρώ το στρέμμα 
επί τη βασικής ενίσχυσης 
για ξηρικές καλλιέργειες 
στην ελληνική πρόταση   
Το πρώτο ενδεικτικό σενάριο για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ από 
την επιστημονική ομάδα που εργάζεται πάνω στη διαμόρφωση του φακέλου

Ένα ολοκληρωµένο σενάριο στήρι-
ξης αγροτών µε ξηρικές καλλιέργειες 
που εµπεριέχει ενίσχυση 15 ευρώ α-
νά στρέµµα µέσω των ecoschemes και 
µία παλέτα κινήτρων από πέντε διαρ-
θρωτικά προγράµµατα, παρουσίασε ο 
αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Στά-
θης Κλωνάρης από την επιστηµονική 
οµάδα των επιµελητών του ελληνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώ-
τη άσκηση εργασίας που δηµοσιεύε-
ται πάνω στην ελληνική ΚΑΠ που απο-
κρυπτογραφεί τον τρόπο µε τον οποίο 
θα λειτουργήσουν οι ενισχύσεις τη νέα 
προγραµµατική περίοδο καθώς θα εί-
ναι συνδεδεµένες µε στόχους, ανάγκες, 
δείκτες και αποτελέσµατα. 

Σε αυτό το παράδειγµα που παρου-
σίασε ο κ. Κλωνάρης στα πλαίσια ηµε-
ρίδας για την προετοιµασία του Στρα-
τηγικού Σχεδίου, εξετάζεται ο ειδικός 
στόχος «Προώθηση βιώσιµης ανάπτυ-
ξης» και η ανάγκη για λήψη µέτρων 
τόσο για την ποιότητα των υδάτων ό-
σο και για την διαχείριση του αρδευ-
τικού νερού στη χώρα µας. 

Τα εργαλεία πολιτικής 
Ecoschemes: Στήριξη σε γεωργικά 

συστήµατα τα οποία ήδη συµβάλλουν 
στην εξοικονόµηση αρδευτικού ύδατος 
δια της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτι-
κών σε ευρεία κλίµακα. Για παράδειγµα 
ξηρικές ετήσιες καλλιέργειες, ξηρικοί 
δενδρώνες κυρίως ελαιώνες. Επιλογή 
ενίσχυσης ξηρικών καλλιεργειών µε 15 

ευρώ ανά στρέµµα και περιθώριο µέ-
χρι τα 16 ευρώ για 20.000 στρέµµατα.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης: Ενεργοποίηση του Μέτρου «Ενι-
σχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδα-
τα» για αποζηµίωση των θιγοµένων 
εκµεταλλεύσεων και περιοχών λόγω 
της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα νερά. Προσανατολισµός προς 
την αύξηση της απορρόφησης των ε-
πενδύσεων που αφορούν στην εξοι-
κονόµηση νερού. Ενίσχυση καινοτό-
µων δράσεων εξοικονόµησης νερού 
στο πλαίσιο του Μέτρου Συνεργασία. 

Ενδυνάµωση και καλύτερη στόχευση 
των µέτρων διαχείρισης του αρδευτι-
κού ύδατος στα αγροπεριβαλλοντικά. 
Παροχή κατάρτισης/συµβουλών εξει-
δικευµένων σε θέµατα διαχείρισης υ-
δατικών πόρων. 

Αποτελέσµατα και δαπάνες
Έκθεση Αποτελεσµάτων και ∆απα-

νών του 2023 για τα εργαλεία: Σενά-
ριο 1: Ενίσχυση 2,15 εκατ. στρεµµά-
των. ∆απάνη 34 εκατ. ευρώ. ∆εκτή η 
επίδοση καθώς είναι συγκρίσιµη µε το 
σχεδιασµένο λόγο της µοναδιαίας τι-
µής (15-16 ευρώ ανά στρέµµα). Σενά-
ριο 2: Ενίσχυση 2 εκατ. στρεµµάτων. 
∆απάνη 40 εκατ. ευρώ. Ξεπερνά το ό-
ριο τη συγκρίσιµη µονάδα, µε αποτέ-
λεσµα µείωση ενίσχυσης και πιθανή 
αναστολή πληρωµών. 

Παρακολούθηση και επίτευξη στόχου
∆είκτες Παρακολούθησης για την ε-

νίσχυση στις ξηρικές καλλιέργειες: ∆εί-
κτης Εκροών:Έκταση κάτω από τις πε-
ριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης 
(σύνθετος δείκτης: Περιοχές ενισχυµέ-
νης αιρεσιµότητας, βιολογικής, περι-
βαλλοντικά/κλιµατικά, eco schemes, 
δασικά). ∆είκτης αποτελέσµατος: Αει-
φόρος χρήση υδάτων: Μέρος της αρ-
δευόµενης γης όπου εφαρµόζονται δι-
αχειριστικές πρακτικές βελτίωσης του 
υδατικού ισοζυγίου.

Επίτευξη στόχου: Μείωση των πιέ-
σεων στους υδροφόρους ορίζοντες: 
Water Exploitation Index Plus (WEI+).

Η ανισοκατανοµή των άµεσων ε-
νισχύσεων µεταξύ των εκµεταλ-
λεύσεων στην Ελλάδα και η δυ-
σκολία ένταξης στον κλάδο νέ-
ων και νεοεισερχόµενων λόγω 
ακραίων διαφορών στην µονα-
διαία αξία δικαιωµάτων σε ίδιες 
ακριβώς καλλιέργειες, είναι α-
κόµα ένα θέµα που χρήζει αντι-
µετώπισης στη νέα ΚΑΠ. 

Σύµφωνα µε τον κ. Κλωνάρη, 
εδώ, θα γίνει προσπάθεια για 
ανακατανοµή των άµεσων ενι-
σχύσεων (δηλαδή καλύτερη δι-
ασπορά τους) ώστε να αποκτή-
σει µεγαλύτερος αριθµός γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων βιώσι-
µο γεωργικό οικογενειακό ει-
σόδηµα, µε τη συµβολή τους.

Παράλληλα, παρατηρείται η 
ανάγκη για µερική ή ολική α-
ντιστάθµιση της µείωσης των 
άµεσων ενισχύσεων, που εν-

δεχοµένως θα προκύψει λό-
γω µεταβολής της µεθόδου δι-
ανοµής άµεσων ενισχύσεων. 
Για παράδειγµα κατάργηση ι-
στορικών δικαιωµάτων µε τη 
βασική εισοδηµατική στήριξη 
να χορηγείται ως ενιαίο ποσό 
ανά εκτάριο.

Το εργαλείο που επιλέγεται 
εδώ είναι η συµπληρωµατική 
στήριξη του αναδιανεµητικού 
εισοδήµατος, η οποία, προς το 
παρόν, είναι υποχρεωτικό να πε-
ριληφθεί στο ελληνικό στρατη-
γικό σχέδιο. Εδώ, οι αποφάσεις 
έχουν να κάνουν πρώτον µε το 
πόσα στρέµµατα ανά εκµετάλ-
λευση θα λαµβάνουν αυτή την 
αύξηση στη µοναδιαία αξία δι-
καιωµάτων, δεύτερον µε το αν 
το ποσό θα καθοριστεί σε εθνι-
κό επίπεδο (οριζόντια) ή θα αλ-
λάζει ανά οµάδα καλλιεργειών 

ή περιφέρειας ενισχύσεων. Και, 
τρίτον, µε το πού θα βρεθούν τα 
χρήµατα για να έχει νόηµα η α-
ναδιανεµητική ενίσχυση. Ως εκ 
τούτου εξετάζονται σενάρια για 
µείωση του ορίου στις άµεσες 
ενισχύσεις ανά εκµετάλλευση 
από τα 60.000 ευρώ που έχει 
θεσπίσει η Κοµισιόν. 

Να σηµειωθεί εδώ πως και τη 
νέα περίοδο θα υπάρχει εσωτε-
ρική σύγκλιση µε τον όρο να 
µην πέσει καµία αξία δικαιώ-
µατος κάτω από 30%, οπότε και 
πάλι οι δυνατότητες είναι περι-
ορισµένες. Εκτός και αν αλλά-
ξει το καθεστώς των δικαιωµά-
των και επιλέξει η χώρα µας να 
περάσει στο ενιαίο ποσό ανά ε-
κτάριο. Εδώ, είναι θέµα πολιτι-
κής απόφασης, καθώς τέτοια σε-
νάρια ήδη βρίσκονται στα χέρια 
των αρµόδιων αρχών. 

Αναδιανεμητική ενίσχυση σε 
ακραίες διαφορές δικαιωμάτων

Ο Στάθης Κλωνάρης, αναπληρωτής 
καθηγητής του ΓΠΑ, παρουσίασε τις 
βασικές πτυχές της ΚΑΠ. 

Όριο στη σύγκλιση
Η εσωτερική σύγκλιση 

των ενισχύσεων δεν θα 
περικόψει τις ενισχύσεις 

κάτω από το 30% σε 
όσους βρίσκονται πάνω 
από τον περιφερειακό 

µέσο όρο 

Χαλαρός ορισµός 
του «πραγµατικού» 
αγρότη επικρατεί 
στις διαβουλεύσεις

Από τη σειρά 
διαβουλεύσεων που έχει 
γίνει στην Ελλάδα όσον 
αφορά τη νέα ΚΑΠ και 
από τα µέχρι στιγµής 
αποτελέσµατα, σε όσες 
συµµετέχουν πράγµατι 
αγρότες και όχι µόνο 
θεσµικοί, προκύπτει:
Πρώτον, η επιθυµία να 
παραµείνει χαλαρό το 
πλαίσιο του ορισµού όσον 
αφορά τους δικαιούχους 
των άµεσων ενισχύσεων. 
Υπενθυµίζεται ότι στη 
νέα ΚΑΠ υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής από 
το κράτο-µέλος να 
παρέχει ενισχύσεις µόνο 
στους «πραγµατικούς 
αγρότες» που τηρούν 
ορισµένες προϋποθέσεις. 
Επιπλέον στο 
ερωτηµατολόγιο που 
µοιράζεται στους 
παρευρισκόµενους 
περιέχεται η άσκηση 
επίσηµης οικονοµικής 
δραστηριότητας στον 
γεωργικό τοµέα (ύπαρξη 
οικονοµικών 
συναλλαγών µε την 
έκδοση τιµολογίων 
αγοράς και είσπραξης), 
ως κριτήριο 
επιλεξιµότητας. 
∆εύτερον, η επιθυµία να 
παραµείνουν ως έχουν 
στον αριθµό τους οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
ως προς τα προϊόντα που 
επιδοτούνται. 

Πιέσεις για άµεση υποβολή των στρα-
τηγικών σχεδίων της ΚΑΠ φηµολο-
γείται πως θα ασκήσει στα κράτη-µέ-
λη η Γερµανία που αναλαµβάνει την 
προεδρία τον Ιούνιο και φέρεται α-
ποφασισµένη να επιτύχει µια συµ-
βιβαστική συµφωνία για να εκκινή-
σει το νέο µοντέλο αγροτικής ανά-
πτυξης 2021-2027 εντός χρονοδια-
γράµµατος. Το γεγονός αυτό αν µη 
τι άλλο φέρεται να έχει κινητοποιή-
σει τουλάχιστον σε «επιτελικό» πε-
δίο την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία 
µε διαδοχικές αποφάσεις του Μάκη 
Βορίδη, προχώρησε στην συγκρότη-
ση Επιτελικής Οµάδας Εργασίας για 
την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχε-
δίου για την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική 2021 – 2027, Συντονιστικής Ο-
µάδας Εργασίας και αντίστοιχα Οµά-
δων Εργασίας Στρατηγικού Σχεδια-
σµού Εταιρικής Σχέσης µε θεµατι-
κές που αφορούν: την αγροδιατρο-
φή, την τοπική ανάπτυξη και το πε-
ριβάλλον-κλιµατική αλλαγή.

Αγροδιατροφή 
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 
µε αντικείµενο τη θεµατική «Αντα-
γωνιστικότητα του Αγρο-∆ιατροφι-
κού Τοµέα», συντονίστρια ορίζεται 
η Ευαγγελή Τζουµάκα, υπάλληλος 
ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, µε α-
ναπληρωτή το τακτικό µέλος Ευθύ-
µιο Τσιατούρα. Ειδικό έργο της Ο-
µάδας είναι η εξέταση του γενικού 
στόχου της ΚΑΠ σχετικά µε την προ-
ώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού 
και διαφοροποιηµένου γεωργικού 
τοµέα που θα διασφαλίζει την επι-
σιτιστική ασφάλεια για: βιώσιµα α-
γροτικά εισοδήµατα, ενίσχυση του 
προσανατολισµού προς την αγο-
ρά, βελτίωση της θέσης των αγρο-
τών στην αλυσίδα αξίας.

Τοπική ανάπτυξη
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 

µε αντικείµενο τη θεµατική «Τοπι-
κή Ανάπτυξη», συντονιστής ορίζεται 
ο Ιωάννης Κοβάνης, υπάλληλος ΠΕ 
Γεωπόνων, µε αναπληρώτρια το τα-
κτικό µέλος Ευαγγελή Τζουµάκα. 

Η ΟΣΣΕΣ έχει ως ειδικό έργο την 
εξέταση του γενικού στόχου της ΚΑΠ 
ενίσχυσης του κοινωνικοοικονοµι-
κού ιστού των αγροτικών περιοχών 
για: Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής α-
νάπτυξης, προώθηση της απασχό-
ληση, ανταπόκρισης της γεωργίας 
της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνί-
ας συµπεριλαµβανοµένης της απαί-
τησης για ασφαλή, θρεπτικά και βι-
ώσιµα τρόφιµα και για καλή µετα-
χείριση των ζώων.

Περιβάλλον-κλιµατική αλλαγή
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 
µε αντικείµενο τη θεµατική «Περι-
βάλλον και Κλιµατική Αλλαγή», συ-
ντονιστής τοποθετείται ο Νικόλαος 
Καραβάς, υπάλληλος ΠΕ Περιβαλ-
λοντολόγος. Ειδικός στόχος της Ο-
µάδας η ενίσχυση της περιβαλλοντι-
κής φροντίδας και η επίτευξη των πε-
ριβαλλοντικών και κλιµατικών στό-
χων της Ένωσης για: µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής, προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελεσµα-
τικής διαχείρισης των φυσικών πό-
ρων, συµβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Κινητοποιήθηκε «επιτελικά» η Βάθη
για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ

Θητεία
Η θητεία των Οµάδων 
Εργασίας λήγει στις 
31.07.2021, εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της, 
αλλιώς παρατείνεται µε 
απόφαση της Οµάδας και 
χωρίς άλλη απαιτούµενη 
ενέργεια, έως την επίσηµη 
υποβολή του Στρατηγικού 
Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027.

Μεταφορά 
Η Ελλάδα είναι βέβαιο πως θα 
ψάξει τρόπους να µεταφέρει 
µέτρα που προβλεπόντουσαν 
στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως είναι για 
παράδειγµα τα µεγάλα έργα 
και οι έγγειες βελτιώσεις σε 
άλλα Ταµεία, όπως για 
παράδειγµα το Ταµείο 
Συνοχής, λόγω των περικοπών 
στην ΚΑΠ. 

Από Ιούνιο
Όταν µπει στα πράγµατα 

η γερµανική προεδρία 
εκφράζεται η πεποίθηση 

πως θα πιέσει για πιο 
γρήγορη κατάθεση των 
στρατηγικών σχεδίων 

από τα κράτη-µέλη
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Ενίσχυση ξηρικών καλλιεργειών: Έκθεση 2023 (FY 2022 – CY 2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ �ΕΚΤ� 215,000 200,000 200,000 165,000 

∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ �€� 34,000,000 30,000,000 40,000,000 40,000,000 

ΛΟΓΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ/
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 158,13 150,0 200,0 242,24 

Αυτή η επίδοση είναι συγκρίσιµη µε το 
σχεδιασµένο λόγο της µοναδιαίας τιµής 
(150€-160€)

Ο λόγος είναι µεγαλύτερος από τον 
σχεδιασµένο. Μειώσεις της ενίσχυσης 
βάση του άρθ. 52 του Οριζόντιου 
κανονισµού ή πιθανή αναστολή πληρωµών

Ο λόγος αποκλίνει > από 50% από 
τον σχεδιαζόµενο Μειώσεις και 
πιθανόν αναστολή Πληρωµών
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Ένα ακόµα σενάριο αγροτικής πολι-
τικής που συζητείται έντονα, έχει φα-
νατικούς θιασώτες και πολέµιους αλ-
λά δεν έχει βρει ακόµα το δρόµο του έ-
ξω από τα επιστηµονικά βιβλία, είναι η 
παροχή ενός ελάχιστου εγγυηµένου ει-
σοδήµατος για τους αγρότες. Έτσι, για 
παράδειγµα στην ΚΑΠ, οι άµεσες ενι-
σχύσεις θα δίνονταν σε λίγους που τις 
είχαν ανάγκη ως δίχτυ ασφαλείας και 
τα χρήµατα που θα περρίσευαν θα µε-
ταφέρονταν όλα στα διαρθρωτικά προ-
γράµµατα για επενδύσεις από µεγαλύ-
τερες δραστήριες εκµεταλλεύσεις. Ένα 
είδος λοιπόν κοινωνικής πολιτικής για 
να µείνουν ζωντανές οι αγροτικές πε-
ριοχές, όπως περιγράφει έρευνα που 
δηµοσιεύτηκε στο γνωστό επιστηµο-
νικό περιοδικό ELSEVIER το 2020 από 
το City University του Λονδίνου, το Ιν-
στιτούτο Βιώσιµης Έρευνας στο Λιντς, 
τη Σχολή Φυσικών Επιστηµών της Με-
γάλης Βρετανίας και άλλα ιδρύµατα σε 
Καναδά και Ασία. Το ελάχιστο εγγυη-
µένο εισόδηµα έχει ήδη προταθεί ως έ-
να καινοτόµο εργαλείο πολιτικής στον 
τοµέα των τροφίµων για την προώθηση 
της µετάβασης προς πιο δίκαια και πιο 
βιώσιµα συστήµατα διατροφής.

Αυτή η παροχή κάθε µέλους της κοι-
νωνίας ενός τακτικού χρηµατικού πο-
σού ως δικαιώµατος έχει τεθεί υπόψη 
ως εργαλείο µετασχηµατισµού προς 
µια πιο ισότιµη και οικολογικά βιώσι-
µη οικονοµική τάξη, συγκεντρώνοντας 
υποστήριξη από µελετητές και διανο-
ούµενους, από τον Αβραάµ Λίνκολν 
µέχρι τον Φρανκλίνο Ρούσβελτ, ανα-
φέρουν οι ερευνητές. 

Στα επιχειρήµατα στα οποία βασίζεται 
αυτή η δηµοσιονοµική παρέµβαση πε-
ριλαµβάνεται η θεώρηση πως θα µείω-
νε την ευαισθησία των αγροτών στην 
αστάθεια των τιµών των τροφίµων και 
τους κλιµατικούς κινδύνους και ότι ένα 
βασικό εισόδηµα που χορηγείται µεµο-

νωµένα, χωρίς όρους και αυτοµάτως σε 
όλους τους παραγωγούς τροφίµων θα 
µπορούσε να ενισχύσει σηµαντικά τη δι-
απραγµατευτική ισχύ των αγροτών ένα-
ντι των εµπόρων, των µεταποιητών και 
του λιανεµπορίου.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο µιας τέ-
τοιας πολιτικής στους µικροκαλλιερ-
γητές, αυτό το είδος προγράµµατος θα 
αµβλύνει τις οικονοµικές πιέσεις και τα 
τρωτά σηµεία που εµποδίζουν τους α-
γρότες να υιοθετούν ή να πειραµατίζο-
νται µε προσεγγίσεις όπως οι καινοτο-
µίες για το κλίµα.

Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα µπο-
ρεί να συµπληρώσει ή να αντικαταστή-

σει τα πολυάριθµα και συχνά αµφιλεγό-
µενα προγράµµατα γεωργικών επιδοτή-
σεων ανά τον κόσµο, τα οποία µπορεί να 
έχουν αβέβαιο κοινωνικοκοινωνικό ό-
φελος ανάλογα µε το πλαίσιο και την ε-
φαρµογή. Αυτό θα επέτρεπε στους αγρό-
τες να δοκιµάσουν φιλικές προς το περι-
βάλλον πρακτικές µε µειωµένο κίνδυνο 
όσον αφορά την απώλεια εισοδήµατος 
ή τη βιωσιµότητα, υποστηρίζει τέλος η έ-
ρευνα. Ένα πιθανό εµπόδιο εδώ είναι ό-
τι ορισµένοι αγρότες που λαµβάνουν ε-
λάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν είναι 
απαραίτητο ότι θα παραµείνουν στη γε-
ωργία. Αυτό που θα συµβεί µετά µε τη 
γη τους είναι ζωτικής σηµασίας.

Η ιδέα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
Στους μικροκαλλιεργητές άμεσες ενισχύσεις για να μείνουν στο επάγγελμα και οι μεγάλοι στα διαρθρωτικά 

Ενίσχυση θέσης
Το εγγυηµένο 
εισόδηµα θα 
µπορούσε να 
ενισχύσει τη 

διαπραγµατευτική 
ισχύ των αγροτών 
έναντι εµπόρων, 
µεταποιητών και 
του λιανεµπορίου

∆οκιµές
Το ελάχιστο 

εγγυηµένο εισόδηµα 
συζητείται επί 

του παρόντος στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, 

και την Ισπανία, 
ενώ διεξάγονται 

δοκιµές στην Ινδία, 
τη Φινλανδία, τη 

Βραζιλία, την Κένυα 
και στην Ολλανδία

Ανοίγει οικονοµικές προοπτικές στις αγροτικές περιοχές 
Ενώ το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα παρουσιάζεται κυρίως ως απάντηση στην άµβλυνση των ταχέων και 
βαθιών µετασχηµατισµών στην αγορά εργασίας, στους αγρότες θεωρείται µάλλον ως µέτρο ενίσχυσης της 
ελκυστικότητας του πρωτογενή τοµέα και προσφοράς οικονοµικών προοπτικών στις αγροτικές περιοχές. 
Η επόµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ αναφέρουν οι υποστηρικτές αυτού του Μέτρου αποτελεί ευκαιρία για 
την προώθηση ενός τέτοιου µέτρου. Η εφαρµογή της αντιστάθµισης του εισοδήµατος µε βάση το εργατικό 
δυναµικό αντί για το µέγεθος της εκµετάλλευσης θα µπορούσε να ενισχύσει την ανάληψη και την 
εγκατάσταση νέων και νεαρών αγροτών και θα µείωνε σηµαντικά την κερδοσκοπία όσον αφορά την 
απόκτηση γης. Με τον µερικό αναπροσανατολισµό του προϋπολογισµού της ΚΑΠ, ένα αγροτικό βασικό 
εισόδηµα θα µπορούσε να είναι εφικτό χωρίς κόστος, υποστηρίζει συγκεκριµένα µία έκθεση γαλλικών 
ιδρυµάτων που είχε παρουσιαστεί πριν µερικά χρόνια σε συνέδριο που είχε διοργανώσει το δίκτυο 
υποστήριξης της ιδέας για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα (ΒΙΕΝ). 

Οι επιπτώσεις σε 
τρεις κατηγορίες
εκµεταλλεύσεων

Τις επιπτώσεις που θα είχε το 
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, οι 
ερευνητές τις χωρίσαν ανάλογα το 
είδος της εκµετάλλευσης: 
  Μικρές εκµεταλλεύσεις: Θα 

παρείχε οικονοµικό αποθεµατικό 
για τους αγρότες κατά τη διάρκεια 
δύσκολων περιόδων, όπως αυτές 
που αναµένονται από την αλλαγή 
του κλίµατος, καθώς θα 
µπορούσαν ακόµη να αγοράσουν 
βασικά αγαθά. Μακροπρόθεσµα, 
αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
οικονοµικά βιώσιµες µικρότερες 
γεωργικές δραστηριότητες.
  Εκτατικής κτηνοτροφίας: Θα 

παρείχε ένα χρηµατοοικονοµικό 
δίχτυ ασφαλείας ώστε να µπορούν 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους χωρίς να εστιάζουν στην 
παραγωγή τους για την αγορά.
  Οικοτέχνες: Είναι απίθανο να 

έχει αντίκτυπο, αν και για τις 
µικρές και εκτατικές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως αποθεµατικό αν 
µειωθεί προσωρινά η ζήτηση για 
βιοτεχνική παραγωγή.


