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Παρά τα λόγια
Σαν άλμα στο κενό 
η πρώτη εγκατάσταση 
των Νέων Αγροτών
Καλό είναι να λένε πόσα θα πάρεις ως νέος αγρότης αλλά 
ακόμη καλύτερο να τονίζουν το πόσα πρέπει να δώσεις

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με λίγα δικαιώµατα και τις δόσεις του 
πριµ πρώτης εγκατάστασης να καθυ-
στερούν, όταν την ίδια ώρα έχουν πλη-
ρώσει σε µελετητές, συµβολαιογρά-
φους και αγροτική γη µία µικρή περι-
ουσία, οι Νέοι Αγρότες στη χώρα µας αι-
σθάνονται και δικαίως στο περιθώριο. 
Μάλιστα, ακούγοντας για την καινούρ-
για προκήρυξη που ετοιµάζει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως εύστο-
χα επισηµαίνουν ««καλό είναι να σου 
λέει κάποιος πόσα θα πάρεις αν γίνεις 

νέος αγρότης αλλά ακόµη καλύτερο θα 
ήταν αν σου έλεγε κιόλας το πόσα θα 
πρέπει να δώσεις». Χαρακτηριστική εί-
ναι η τοποθέτηση του Νίκου, γεωπόνου 
και νέου αγρότη του 2014 που αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του στο Agronews πως 
ενώ το υπουργείο προσφέρει ένα πριµ 
15.000 ευρώ οι νέοι «πλήρωσαν 2.000 
ευρώ στον µελετητή, πληρώνουν 1.500 
ευρώ το έτος ΕΦΚΑ, 650 ευρώ το χρόνο 
ως τέλος επιτηδεύµατος εκτός της οποί-
ας άλλης φορολογίας, 600 ευρώ το χρό-
νο στο λογιστή, λόγω βιβλίων, 80 ευ-
ρώ ετησίως για δήλωση ΟΣ∆Ε, 600 ευ-
ρώ το έτος περίπου ΕΛΓΑ, σύµφωνα µε 
τις καλλιέργειες για να φτάσει ο υπο-
ψήφιος την τυπική απόδοση των 8.000 
ευρώ, συµβολαιογραφικά έξοδα και µε-
ταγραφές σε υποθηκοφυλακεία που ξε-
περνούν τα 1.000 ευρώ ανάλογα µε την 
κάθε περίπτωση και φυσικά αν δεν υ-

πάρχει διαθέσιµη γη τότε η αγορά ανά-
λογα πάντα µε την περιοχή κυµαίνε-
ται από 800 - 2.000 ευρώ το στρέµµα».

Η δροµολογούµενη νέα προκήρυξη 
λοιπόν µε αύξηση του πριµ πρώτης ε-
γκατάστασης στα 35.000 ευρώ ίσως εί-
ναι το ελάχιστο, για να δηµιουργηθούν 
πράγµατι οι κατάλληλες συνθήκες βιώ-
σιµης απασχόλησης στην ύπαιθρο των 
νεαρών αγροτών. «Η γη αλλάζει χέρια 
και έχουν εισέλθει καινούργιοι επαγ-
γελµατίες αγρότες στον κλάδο για να 
επενδύσουν ρίχνοντας µάλιστα πολύ 
µεγάλα κεφάλαια. Το αποτέλεσµα: Το 
σύστηµα να τους αναγνωρίζει ως ε-

χθρούς και να τους πε-
τάει έξω», αναφέρει έ-
νας ακόµα νέος αγρό-
της, ο Βασίλης και προ-
σθέτει: «∆εν γίνεται ένας 
επαγγελµατίας αγρότης 
νεοεισερχόµενος που έ-
χει επενδύσει πάνω από 
250.000 ευρώ σε εξοπλι-
σµό, να καλλιεργεί πά-
νω από 200 στρέµµατα 
δυναµικές καλλιέργειες 
και δέκα χρόνια τώρα η 
βασική του ενίσχυση να 
µην ξεπερνάει τα 17 ευ-

ρώ το στρέµµα. Την ίδια ώρα, ένας 70 
χρόνος αγρότης κάθεται στον καναπέ 
του, πιθανόν να καλλιεργεί άλλος για 
λογαριασµό του την γη και αυτός καρ-
πώνεται δικαιώµατα που µπορεί να ξε-
περνούν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 
80 ευρώ το στρέµµα µε τη µορφή βασι-
κής ενίσχυσης».

Παρόλα αυτά, ακόµα και σήµερα εί-
ναι έκδηλος ο δισταγµός της πολιτείας 
να διαχειριστεί και να αλλάξει παγιω-
µένες καταστάσεις στον τοµέα των ά-
µεσων ενισχύσεων και των διαρθρωτι-
κών προγραµµάτων. Ταυτόχρονα, η ο-
λοκληρωτική απουσία συµπληρωµατι-
κών µέτρων εθνικής πολιτικής (φορο-
λογικά, ασφαλιστικά κ.α.) και κινήτρων 
µεταβίβασης αγροτεµαχίων σε νέους, 
σαµποτάρουν ακόµα και βιώσιµες προ-
σπάθειες, µε την πολιτεία να εµµένει α-
κόµα στο να µετρά το πολιτικό κόστος.
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Μπορεί ξανά 
στα 37 λεπτά 
ο ηλίανθος
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Σταθεροποιείται στα υψηλά των 24 λε-
πτών η τιµή στο τριφύλλι, το οποίο τις 
προηγούµενες δύο εβδοµάδες ακολού-
θησε ανοδική πορεία, µαζί µε το καλα-
µπόκι και το κριθάρι. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη Βοιω-
τία η τιµή αποθήκης παραγωγού διαµορ-
φώνεται στα 23 µε 24 λεπτά το κιλό, µε 
τη ζήτηση για το προϊόν να παραµένει 
σταθερή, κάτι που δεν αφήνει χώρο απο-
σταθεροποίησης της τιµής από το εύρος 
αυτό. Την ίδια ώρα, η τιµή για το κτηνο-

τροφικό καλαµπόκι διαµορφώνεται στα 
25 λεπτά το κιλό, µε την τιµή του προϊό-
ντος να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη α-
νοδική πορεία από την αρχή της εµπο-
ρικής περιόδου. Συγκεκριµένα, οι πρώ-
τες ποσότητες διατέθηκαν τέλη Αυγού-
στου και αρχές Σεπτεµβρίου στην εγχώ-
ρια αγορά, στα 21 λεπτά το κιλό, µε την 
τιµή να διορθώνει στα 19 λεπτά. Το τε-
λευταίο δίµηνο η ζήτηση κορυφώθηκε 
µε τις ποσότητες στην ευρωπαϊκή και πα-
γκόσµια αγορά περιορισµένες.

Στα 24 λεπτά έφτασε το τριφύλλι
Η σταθερή ζήτηση δεν αφήνει χώρο για αποσταθεροποίηση της αγοράς
 Αξιοσηµείωτη ανοδική πορεία και για το καλαµπόκι που πιάνει έως 25 λεπτά 
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Σ
υνεχίζονται οι κουβέντες στην ελ-
ληνική αγορά για πωλήσεις σκλη-
ρού σίτου προς εξαγωγή και µπο-
ρούµε να πούµε πως οι τιµές των 

αγοραστών έχουν βελτιωθεί ελαφρά. Περί 
τα 280 ευρώ ο τόνος FOB πληρώνονται, αλ-
λά οι περισσότεροι πωλητές έχουν θέσει υ-
ψηλότερους στόχους. Υποβόσκει µια ανο-
δική τάση, αλλά οι αναλυτές αναφέρουν 
ότι δεν πρέπει να περιµένουµε την τρέλα 
που υπάρχει στη σόγια, το καλαµπόκι και 
τα µαλακά σιτάρια.

  Η πρόσφατη διόρθωση στην ελληνική α-
γορά βάµβακος πάγωσε τις νέες πωλήσεις, 
καθώς οι εκκοκκιστές προσφέρουν στα ί-
δια επίπεδα µε πριν, οπότε και µόνο όσοι 
έχουν πραγµατική ανάγκη από ίνα αγορά-
ζουν µικρές ποσότητες. Στη νέα σοδειά οι 
πολύ λίγες προπωλήσεις που έγιναν έως 
τώρα κυµαίνονται στα 2,5-3 σεντς ανά λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’21, 
µε τα λευκά βαµβάκια να πωλούνται στα 
86 σεντς ανά λίµπρα.

  Μόλις 6,29 εκατ. στρέµµατα µε καλαµπό-
κι καλλιεργήθηκαν το 2019 στην Ιταλία, ό-
ταν το 2000 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
της γείτονος έφταναν τα 10,6 εκατ. στρέµ-
µατα, σύµφωνα µε στοιχεία του Ismea. Α-
ντίστοιχα, η παραγωγή καλαµποκιού της 
Ιταλίας από 10 εκατ. τόνους το 2000 έπε-
σε στους 6,2 εκατ. τόνους, ενώ οι εισαγω-
γές αυξήθηκαν από 500.000 τόνους στους 
6,4 εκατ. τόνους το 2019. Αυτό, σύµφωνα 
µε το Ismea, καταδεικνύει µείωση της αυ-
τάρκειας στο 50% το 2019.

Υποβόσκει 
ανοδική τάση 
στο σκληρό 
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Εξαίρεση
Μελανό σηµείο οι τεράστιες ζηµιές 

στην περιοχή της Θεσσαλίας από 
τον Ιανό, σε χωράφια που δεν 

είχαν κοπεί, αλλά και σε αποθήκες

Αποθέματα 
Στην εγχώρια αγορά τα απο-
θέµατα είναι µειωµένα και η 
ζήτηση έντονη για το προϊόν 

από τους κτηνοτρόφους 

Δίμηνο
Περιθώρια µόνο ανοδικής κίνησης 

τουλάχιστον για το επόµενο 
δίµηνο σε καλαµπόκι, τριφύλλι και 

µαλακό σιτάρι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ffκίς
ffκιλία Wonderful  
(ffώ το κιλό)

f ποιοτικά  1,20 

fηγορία Α΄ 1,00

fτηγορία Β΄ 0,60 

f χυµό 0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

f ποιοτικά  1,20 

fηγορία Α΄ 1,00fηγορία Α΄ 1,00

fτηγορία Β΄ 0,60 fτηγορία Β΄ 0,60 

ΕΑΣ Ορεστιάδας 
Συµβόλαια 2020  37 λεπτά το κιλό

Συνεργαζόµενοι παραγωγοί  3.000

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χτίζει αντίσταση 
στα 80 σεντς η λίμπρα 
η αγορά βάμβακος

Κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου 
στηρίζει τιμές

Συµβόλαια µε ενισχυµένα 
πριµ στην βιοµηχανική
Ενισχυµένες τιµές στον βασικό όγκο 
παραγωγής και πριµ πρωιµότητας 
και οψιµότητας αναµένεται να 
ανακοινωθούν την ερχόµενη εβδοµάδα 
από τις βιοµηχανίες µεταποίησης 
βιοµηχανικής ντοµάτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το στρεβλό
σύστηµα
ενισχύσεων
Εφόσον δεν αποκατασταθεί η τάξη στο 
Εθνικό Απόθεµα και δεν δροµολογηθεί 
γρήγορα η εξίσωση των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης που θα απαγκιστρώσει τη γη 
από τους ετεροεπαγγελµατίες µε 
µηδενικό αγροτικό εισόδηµα, η αγορά 
αγροτεµαχίων θα συνεχίσει να είναι 
απλησίαστη. Ενώ, όταν το 40% των 
νέων αγροτών στην Ελλάδα δανείζεται 
από γνωστούς και φίλους βάσει 
µελέτης, καθώς οι µισές περίπου 
αιτήσεις χρηµατοδότησής τους 
απορρίπτονται από τις Τράπεζες, 
η δηµιουργία µίας σύγχρονης µονάδας 
µε νέας τεχνολογίας εξοπλισµό µοιάζει 
υπόθεση για λίγους. Γίνεται φανερό 
λοιπόν, γιατί η εγκατάλειψη της 
γεωργίας µετά την υποχρεωτική 
περίοδο παραµονής των δικαιούχων 
του Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης 
είναι ένα από τα πορίσµατα στα οποία 
κατέληξε το Γεωπονικό Αθηνών στη 
µελέτη αναγκών για τη νέα ΚΑΠ. Προς 
το παρόν όµως, ακόµη ο σχεδιασµός 
του στρατηγικού σχεδίου, βρίσκεται 
στο στάδιο «ανάλυσης αναγκών».

Στον κλάδο έχει 
δηµιουργηθεί ένα 
σύστηµα δύο ταχυτήτων 
όλα αυτά τα χρόνια και 
η δικαιολογία είναι το 
πολιτικό κόστος. 

Συχνά τα 
όνειρα 
των νέων 
αγροτών 
είναι πολύ 
διαφορε-
τικά από 
αυτά που 
τους επι-
φυλάσσει 
η πραγµα-
τικότητα.


