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Αυξημένο το κόστος
παραγωγής
και τον Οκτώβριο 2022

Τα σταφύλια είναι άσπρα ή παγωμένα;

MODEF: Ζητά
στρεμματική ενίσχυση
και απόσταξη κρίσης
Αντιμέτωπη με τα αιτήματα της Gironde για επιδότηση οριστικής εκρίζωσης των πλεοναζόντων αμπελιών, είναι η Mouvement de Défense des Farmers Familiaux (MODEF), που
προτείνει έναν εναλλακτικό σχέδιο. Για τον Didier Gadea, τον
πρόεδρο της επιτροπής κρασιού, η αιτία της ανισορροπίας
είναι κατανοητή, αλλά όχι οι λύσεις της. "Καταλαβαίνω τους
αμπελουργούς του Μπορντό, είναι με τη θηλειά στο λαιμό",
αλλά για τον ίδιο είναι ακατανόητο να ζητούν οι αμπελουργοί, εκρίζωση.
"Το εργαλείο παραγωγής πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί μετά,
αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα εκριζώσουμε άλλα
15.000 εκτάρια;"
Ο αμπελουργός από το Hérault είχε εμπειρία από τις εκριζώσεις του Languedoc. "Πρέπει να δώσουμε ενισχύσεις ανά
εκτάριο για τη διατήρησή του", διευκρινίζει σε δελτίο τύπου
της MODEF: "Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο να απελευθερωθεί ενίσχυση ανά εκτάριο για τους
υπερχρεωμένους αμπελουργούς για να αποφευχθεί η
εκρίζωση των αμπελιών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να καταστραφεί το παραγωγικό μας εργαλείο. Το καλύτερο στην
εκρίζωση είναι ότι πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη λύση
σε ζητήματα ταμειακών ροών". Ωστόσο, ο Didier Gadea δεν
πιστεύει ότι αυτό μπορεί να δώσει μόνιμες απαντήσεις.
Η MODEF υποστηρίζει τη χορήγηση κρατικής βοήθειας για
τη στήριξη των αμπελώνων: "Όσο η αγοραστική δύναμη των
Γάλλων είναι μειωμένη, η κατανάλωση κρασιού θα συνεχίσει να μειώνεται επίσης. Τα περιθώρια κέρδους των διαφόρων παραγόντων της αγοράς πρέπει να ρυθμιστούν ώστε
να επιτραπεί η αύξηση της τιμής του οίνου που καταβάλλεται
στους αμπελουργούς. Η οινοποιία μας χρειάζεται τα εργαλεία ρύθμισης της απόσταξης".

Βγάζουν τα τρακτέρ
στις 19 Δεκεμβρίου
οι αγρότες στα Φάρσαλα

Στα ύψη παραμένει το κόστος παραγωγής, με το
δείκτη των εισροών να είναι αυξημένος κατά
24,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Οκτωβρίου 2021, κυρίως λόγω της ενέργειας,
των λιπαντικών και των ζωοτροφών.
Αυξημένος κατά 17,5% είναι και ο δείκτης
εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία και τον
Οκτώβριο 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, αλλά και αυξημένος κατά
11,6%3% σε σχέση με έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία οφείλεται κυρίως
στις τιμές των δημητριακών και τους σπόρων,
καθώς και στο δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και
Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον
μήνα Οκτώβριο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία
Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός
Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση
17,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου
2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, είχε
παρουσιάσει αύξηση 21,2%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 17,5%, τον
μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 16,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη
μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι,
και β) στην αύξηση κατά 23,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Κανονικά
από 1ης Ιανουαρίου 2023
η έναρξη της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής,
σύμφωνα με την Κομισιόν

Συλλαλητήριο με τα τρακτέρ τους θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, οι αγρότες των Φαρσάλων, ζητώντας την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων που θα εξασφαλίζουν, όπως οι ίδιοι,
υποστηρίζουν το δικαίωμα να καλλιεργούν και να παράγουν.
“Η αβεβαιότητα που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία αποδεδειγμένα κάνει την Θεσσαλία και το ν.
Λάρισας, πιο φτωχούς όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο”,
όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Σωκράτης. Αλειφτήρας, ο οποίος
υπογράμμισε παράλληλα ότι οι αποφάσεις για την συντονισμένη έξοδο των τρακτέρ σε όλη την χώρα θα ληφθούν
στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια στις 8
Ιανουαρίου του 2023.
“Κανένα από τα αιτήματα που είχαμε θέσει στις περσινές κινητοποιήσεις δεν ικανοποιήθηκε, ενώ με τη
νέα ΚΑΠ δεν γνωρίζουμε πλέον σε ποιες καλλιέργειες
θα πρέπει να στραφούμε, όχι μόνο για τις φθινοπωρινές, τις οποίες ολοκληρώσαμε, αλλά και τις εαρινές”,
είπε ο κ. Αλειφτήρας, υποστηρίζοντας ότι “οι περικοπές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε διάφορα αγροτικά προϊόντα, φέρουν τις υπογραφές της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων…”

Η έγκριση και των 28 στρατηγικών σχεδίων
(ένα για κάθε χώρα της ΕΕ και δύο για το Βέλγιο)
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί την
έναρξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η
οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2023. Τα παραπάνω επισημαίνονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωση
που έδωσε στην δημοσιότητα από τις 14 Δεκεμβρίου, στη οποία αναφέρονται, πέραν των άλλων,
τα εξής:
Χρηματοδότηση ύψους 264 δισ. ευρώ από την
ΕΕ θα στηρίξει τους Ευρωπαίους γεωργούς κατά
τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο και ανθεκτικό
γεωργικό τομέα και θα συμβάλει στη διατήρηση
της ζωτικότητας και της ποικιλομορφίας των
αγροτικών περιοχών. Η συγχρηματοδότηση και η
συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση θα ανεβάσουν τον συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό
που προορίζεται για τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες σε 307 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΓΠ αλλά εκτός
των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, όπως το
πρόγραμμα POSEI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία και
τα προγράμματα προώθησης, θα επωφεληθούν
από πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 6
δισ. ευρώ.
Όλα καλά, όλα ανθηρά κατά την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Οι αγρότες θα χορτάσουν ευρωεπιδοτήσεις. Αυτά στα χαρτιά και στα λόγια, γιατί
στην πράξη, θα «κλάψουν πολλές μανούλες»!!!

