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Εισαγωγή 

 

Το σκάσιμο της αμερικανικής κτηματικής φούσκας μεταξύ 2007 και 2008 σηματοδότησε την 
έναρξη μιας πολύ βαθιάς χρηματοπιστωτικής κρίσης με παγκόσμια εξάπλωση, η οποία 
κατέληξε σε ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε ήδη να 
επιβεβαιώσουμε ότι η επιδείνωση του διεθνούς μακροοικονομικού πλαισίου γνωρίζει μια 
έκταση και μια διάρκεια άγνωστες από το 1929. 

Σε αυτή τη βάση, η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ανατρέπει αρκετές 
παραμέτρους της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): 

-  Καταρχάς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ύφεσης στην εξέλιξη των αγορών 
των γεωργικών πρώτων υλών και ειδικότερα στην παγκόσμια ζήτηση τροφίμων. Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε ότι η κρίση έθεσε τέλος στη φούσκα των 
πρώτων υλών που καταγράφηκε κατά την περίοδο 2006/2008 και σήμερα οι διεθνείς 
τιμές των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων έχουν ήδη πέσει στα επίπεδα που 
ίσχυαν προ του 2006. 

-  Η κρίση έχει επίσης συνέπειες στους κλάδους καθώς και στην εξέλιξη των γεωργικών 
εισοδημάτων και του κόστους παραγωγής, αναδεικνύοντας την αξία του 
σταθεροποιητικού ρόλου των ενισχύσεων της ΚΓΠ. 

-  Τέλος, υπάρχει ένας αντίκτυπος (ασύμμετρος αλλά παγκόσμιος) στα δημόσια οικονομικά, 
είτε πρόκειται για τον κοινοτικό προϋπολογισμό (στο επίπεδο των ιδίων πόρων και των 
δαπανών) είτε πρόκειται για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· ο αντίκτυπος ενδέχεται 
ακόμη να καταστήσει υποχρεωτική την επανεξέταση των ισχυουσών πολυετών 
δημοσιονομικών προοπτικών (2007/2013) και να επηρεάσει σημαντικά τη 
διαπραγμάτευση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη βαρύτητα της ΚΓΠ στον κοινοτικό προϋπολογισμό, πρέπει να αναμένονται 
σημαντικές συνέπειες στο επίπεδο των δαπανών που θα διατεθούν για τη γεωργία στο 
μέλλον· επιπλέον, η αύξηση του δημόσιου χρέους και οι ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις 
δαπανών σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης 
αποδυναμώνουν την ικανότητα συγχρηματοδότησης των κρατών. 

 

Η αφετηρία: η έξαρση των τιμών των τροφίμων το 2006/2008 

 

Επί τριάντα χρόνια, οι τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη και παγκοσμίως μειώνονταν σε 
πραγματικούς όρους. Από το 2006 έως τα μέσα του 2008, οι τιμές ενός ευρέος φάσματος 
γεωργικών προϊόντων γνώρισαν μια έξαρση, η οποία ανέτρεψε την τάση αυτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 2). 
Αυτή η αύξηση των παγκόσμιων τιμών άγγιξε αρκετά βασικά προϊόντα ταυτόχρονα: τα 
φυτικά έλαια, τα σιτηρά (συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού), τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 
ορισμένα είδη κρεάτων. Για τους ευρωπαίους καταναλωτές, οι συνέπειες της αύξησης των 
τιμών επιδεινώθηκαν από την ταυτόχρονη αύξηση των τιμών της ενέργειας. 

Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στο φαινόμενο αυτό, άλλοτε διαρθρωτικοί, άλλοτε 
συγκυριακοί, σε ορισμένες περιπτώσεις συνδεδεμένοι με την προσφορά και σε άλλες 
περιπτώσεις συνδεδεμένοι μάλλον με τη ζήτηση. Είναι όμως δύσκολο να καθορισθεί με 
ακρίβεια η συμμετοχή καθενός με ποσοτικούς όρους, δεδομένου ότι ο βαθμός συμβολής 
κάθε παράγοντα στην αύξηση των τιμών διαφέρει ανάλογα με το προϊόν και την περιοχή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Εξέλιξη των πρώτων υλών (γεωργικών και μη) σε τρέχουσες τιμές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Haniotis, T. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη), Ιανουάριος 2009. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εξέλιξη των πρώτων υλών διατροφής 2008/2009 
(Σε σταθερές τιμές 2000/2004 = 100) 

 
Πηγή: FAO (Δείκτες τιμών τροφίμων). Φεβρουάριος 2009 
(http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 

Food commodity price indices:  Δείκτες τιμών βασικών προϊόντων διατροφής 
Oils and fats:  Έλαια και λίπη 
Dairy:  Γαλακτοκομικά 
Cereals:  Σιτηρά 
Sugar:  Ζάχαρη 
Meat:  Κρέας 
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Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Ιανουάριος 2009

Γεωργία Τρόφιμα Ενέργεια Λιπάσματα Μέταλλα/Ορυκτά
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Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που εξηγούν την εξέλιξη αυτή αξίζει να 
αναφερθούν οι εξής: 

-  Η ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αγορών γεωργικών προϊόντων 
(ήτοι σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι και κτηνοτροφικά προϊόντα) λόγω της δημογραφικής 
ανάπτυξης, τα υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, η διαδικασία αστικοποίησης και η 
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών που παρατηρούνται σε πολλές αναδυόμενες χώρες 
(όπως η Κίνα, η Βραζιλία ή η Ινδία). Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων 
προκάλεσε τη σταθερή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων πρώτης ανάγκης και των 
τροφίμων με αυξημένη προστιθέμενη αξία (όπως τα προϊόντα κρέατος και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους ενισχύουν τη ζήτηση κτηνοτροφικών 
σιτηρών). 

-  Η ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αγορών γεωργικών προϊόντων και άλλων 
αγορών, όπως οι αγορές των ορυκτών καυσίμων, των βιοκαυσίμων και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, που επιδρούν όχι μόνον στο κόστος παραγωγής των 
γεωργικών ειδών αλλά και στη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα. Πράγματι, η αύξηση των 
τιμών της ενέργειας έχει σημαντικότερες συνέπειες στις τελικές τιμές των τροφίμων από 
ό,τι οι αυξήσεις των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Επηρεάζει επίσης τις τιμές των 
τροφίμων με πιο άμεσο τρόπο, καθιστώντας ακριβότερους τους συντελεστές παραγωγής, 
όπως τα λιπάσματα, τα παρασιτοκτόνα και το πετρέλαιο ντίζελ, καθώς και αυξάνοντας το 
κόστος μεταποίησης και μεταφοράς (food miles). Σε αυτό το πλαίσιο αυξημένων 
ενεργειακών τιμών, η εμφάνιση των βιοκαυσίμων, ως νέας εμπορικής διεξόδου για τα 
γεωργικά προϊόντα, επέδρασε επίσης στη ζήτηση τροφίμων. Τέλος, η εξέλιξη των 
χρηματοπιστωτικών αγορών διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο. Η υποτίμηση του 
αμερικανικού δολαρίου σε σχέση με πολλά νομίσματα καθώς και η αφθονία ρευστότητας 
και η κερδοσκοπία στις χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέονται με τις πρώτες ύλες 
συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων. 

-  Η επιβράδυνση της αύξησης των αποδόσεων των σιτηρών διατροφής και η σταδιακή 
μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 είναι άλλοι 
παράγοντες που συνδέονται με την προσφορά, οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στις 
παγκόσμιες αγορές. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τα απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα 
του 2005 και του 2006, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά κακές εσοδείες σε 
αρκετές κορυφαίες χώρες παραγωγούς και εξαγωγείς (Αυστραλία, Βόρεια Αμερική, 
Ουκρανία, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε συνέχεια των αλλαγών των γεωργικών πολιτικών που 
υλοποιήθηκαν μετά τις συμφωνίες του κύκλου της Ουρουγουάης του ΠΟΕ, τα παγκόσμια 
αποθέματα άγγιζαν την εποχή εκείνη το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η έντονη αύξηση των τιμών που σημειώθηκε δεν στάθηκε δυνατό να 
αποσβεσθεί μέσω μέτρων ρευστοποίησης αποθεμάτων. 

-  Τέλος, πρέπει να αναφερθούν οι περιοριστικές πολιτικές εξαγωγών που εφαρμόζουν 
ορισμένες χώρες εξαγωγείς ενόψει της αύξησης των τιμών για την αποφυγή ελλείψεων 
στην εσωτερική αγορά τους. Η Ινδία έλαβε μέτρα για την απαγόρευση των εξαγωγών, το 
Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Κίνα περιόρισαν τις εξαγωγές ρυζιού, το Καζαχστάν 
απαγόρευσε την εξαγωγή σίτου, η Αργεντινή επέβαλε φόρους στο σύνολο των γεωργικών 
εξαγωγών και, τέλος, η Ινδονησία θέσπισε επίσης φόρους στις εξαγωγές φοινικέλαιου. Οι 
εν λόγω εμπορικές πρακτικές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της μεταβλητότητας των 
παγκόσμιων τιμών. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής που 
φτάνει στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊόντων παραμένει σχετικά χαμηλό (16% 
της παραγωγής σίτου, 8% για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 7% για το ρύζι), προέρχεται 
από έναν ολοένα και πιο περιορισμένο αριθμό χωρών εξαγωγέων, οι οποίες με τις 
εσοδείες των καλλιεργειών ή/και με τις εμπορικές αποφάσεις τους, επηρεάζουν σημαντικά 
τις παγκόσμιες τιμές. 
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Σε αυτή τη βάση, αρκετές μελέτες κατέληξαν στη διαπίστωση ότι οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την προσφορά είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις τιμές από ό,τι η αύξηση της 
ζήτησης. Επιπλέον, η απόκλιση των τιμών που παρατηρήθηκε σε σχέση με προηγούμενες 
περιόδους έκανε ορισμένους αναλυτές να θεωρήσουν ότι η μακροπρόθεσμη υποχώρηση των 
πραγματικών τιμών πλησίαζε πλέον στο τέλος της, γεγονός που θα σήμαινε μια διαρθρωτική 
αλλαγή των αγορών γεωργικών προϊόντων. Όμως, η ύφεση που ξέσπασε το 2008 μας έδειξε 
ότι οι εκτιμήσεις αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό εσφαλμένες. 

 

Ο αντίκτυπος της ύφεσης στις αγορές γεωργικών προϊόντων 

 

Η αυξητική τάση των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία άρχισε να παρατηρείται το 
2006, αντιστράφηκε από τα μέσα του 2008. Οι τιμές των φυτικών ελαίων, των ελαιούχων 
σπόρων και των σιτηρών άρχισαν να σημειώνουν σταθερή πτώση από τον Ιούνιο του 2008 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Η ίδια εξέλιξη παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο στα γαλακτοκομικά προϊόντα και, 
σε μικρότερο βαθμό, στη ζάχαρη, από τον Αύγουστο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Από την άλλη πλευρά, η 
εξέλιξη των τιμών των κρεάτων εμφάνισε λιγότερες διακυμάνσεις, λόγω της μικρής 
εξάρτησής τους από τις παγκόσμιες αγορές. 

Από το σύνολο των αναλύσεων προκύπτει ότι διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με 
τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, ενεργοποιήθηκαν σταδιακά κατά τους τελευταίους 
μήνες. Πρόκειται ειδικότερα για συγκυριακούς παράγοντες, όπως τα ελλείμματα της 
προσφοράς που συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες. Έκτοτε, η επάνοδος σε κανονικά 
επίπεδα εσοδείας σε αρκετές χώρες παραγωγούς μείωσε τις εντάσεις στις αγορές γεωργικών 
προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση των εκτάσεων παραγωγής, ως αντίδραση των 
γεωργών στην άνοδο των τιμών, συνέβαλε επίσης στην ικανοποίηση της ζήτησης σιτηρών 
και ελαιούχων σπόρων. Τέλος, η χαλάρωση των περιορισμών στις συναλλαγές, τους οποίους 
είχαν επιβάλει ορισμένες χώρες εξαγωγείς, είχε επίσης ως συνέπεια τη μείωση των τιμών 
των γεωργικών προϊόντων. 

Εξάλλου, η χρηματοπιστωτική κρίση κατάργησε τις εισροές ρευστότητας στις αγορές 
παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με τις αγορές γεωργικών προϊόντων. Έτσι, η 
κερδοσκοπία στις προθεσμιακές αγορές, η οποία υπήρξε, όπως ήδη αναφέραμε, ένας από 
τους παράγοντες της έξαρσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων, εξαφανίσθηκε. 
Επιπλέον, το αμερικανικό Κογκρέσο καταρτίζει επί του παρόντος νομοθετικά σχέδια για την 
ενίσχυση της ρύθμισης των προθεσμιακών αγορών. Η Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), έως τώρα βασική υπεύθυνη για τον έλεγχο των αγορών πρώτων υλών 
του Σικάγο, κινδυνεύει να απολέσει το ρυθμιστικό της μονοπώλιο υπέρ της SEC. 

Όμως, η εξαφάνιση μερικών προσωρινών παραγόντων δεν αρκεί για να εξηγηθεί η αλλαγή 
της τάσης των διεθνών τιμών των πρώτων υλών γενικότερα, και των γεωργικών προϊόντων 
ειδικότερα (ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2). Παρότι συγκυριακοί παράγοντες πυροδότησαν, ακόμη και 
επιτάχυναν, τις αλλαγές στις τάσεις το 2006/2008, οι διαρθρωτικοί παράγοντες παραμένουν 
οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας που εξηγεί την επανεμφάνιση των ανισορροπιών μεταξύ 
της προσφοράς και της ζήτησης πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο και την απότομη πτώση 
των τιμών που καταγράφεται από τα μέσα του 2008. 

Πράγματι, η ύφεση που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει την ανάπτυξη 
του ΑΕγχΠ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί, επομένως, την αιτία της απότομης πτώσης των 
τιμών της ενέργειας που σημειώνεται από τον Μάιο του 2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Παρότι η μείωση 
των τιμών του πετρελαίου συνεπάγεται τη μείωση του κόστους της γεωργικής παραγωγής 
(π.χ. λιπάσματα - ΠΙΝΑΚΑΣ 1), της μεταποίησης και της μεταφοράς, θέτει επίσης υπό 



Η ΚΓΠ αντιμέτωπη με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 408.971 7

αμφισβήτηση τα μέτρα υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από τα βιοκαύσιμα και, κατά 
συνέπεια, επιβραδύνει την πρόσθετη ζήτηση των γεωργικών προϊόντων για ενεργειακή 
χρήση. 

Παράλληλα με τη μείωση των τιμών της ενέργειας, η ύφεση προκάλεσε τη στασιμότητα της 
παγκόσμιας κατανάλωσης τροφίμων και των διεθνών ανταλλαγών γεωργικών προϊόντων. 
Πρόκειται για δύο παράγοντες, οι οποίοι προκάλεσαν την επανεμφάνιση της αστάθειας των 
αγορών γεωργικών προϊόντων (προσφορά/ζήτηση) και εξηγούν επίσης το γεγονός της 
πτώσης των τιμών των τροφίμων στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2006 (ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2). 
Εξάλλου, ο αντίκτυπος της κρίσης στις τιμές ενισχύθηκε αναμφίβολα από τη σχετική 
ανελαστικότητα της προσφοράς και της ζήτησης γεωργικών προϊόντων βραχυπρόθεσμα: η 
γεωργική παραγωγή έχει εποχιακό χαρακτήρα, γεγονός που συνεπάγεται πάντοτε μια 
χρονική υστέρηση ανάμεσα στις ενδείξεις της αγοράς και στην απόκριση των παραγωγών. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά την ύφεση που αγγίζει το σύνολο των χωρών της ομάδας 
G-20 (η οποία αντιπροσωπεύει το 90% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ), ο τελικός αντίκτυπος στην 
παγκόσμια ζήτηση τροφίμων θα εξαρτηθεί από τη συνεισφορά κάθε χώρας στην παραγωγή 
και στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Επί του παρόντος, φαίνεται προφανές ότι η 
κατανάλωση της Κίνας και της Ινδίας καθώς και η βαρύτητά τους στις διεθνείς συναλλαγές 
θα επηρεασθούν βραχυπρόθεσμα. Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με 
το τι θα συμβεί μακροπρόθεσμα, ανάλογα ειδικότερα με τη συμπεριφορά της εσωτερικής 
ζήτησης σε συνέχεια των μέτρων τόνωσης της οικονομίας που ελήφθησαν από τις 
κυβερνήσεις τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε τη δημογραφική ανάπτυξη των δύο αυτών 
χωρών, καθώς και τη θέση τους ως καθαρών εισαγωγέων γεωργικών προϊόντων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε αυτό το στάδιο, μπορούν να διατυπωθούν ορισμένα συμπεράσματα. Κατά πρώτον, η 
ύφεση επιβεβαίωσε τη συστηματική μεταβλητότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Η 
πιθανή μείωση των τελωνειακών δασμών, η οποία προβλέπεται για τον Γύρο της Ντόχα, θα 
την ενισχύσει στο μέλλον. Εξάλλου, οι αναλύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος 
υποδηλώνουν ότι οι ασυνήθιστες κλιματικές συνθήκες είναι πιθανόν να αυξηθούν, γεγονός 
που μπορεί να καταστήσει την παραγωγή, η οποία εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση σε 
ορισμένες περιοχές του πλανήτη, ακόμη πιο ασταθή λόγω επαναλαμβανόμενων ελλειμμάτων 
παραγωγής. Επιπλέον, η ύφεση επιβεβαίωσε την αυξημένη αλληλεξάρτηση των τιμών των 
βασικών γεωργικών προϊόντων (και ειδικότερα του αραβόσιτου) και των ενεργειακών τιμών. 
Ακόμη και αν είναι αδύνατον να προβλεφθεί σήμερα η διάρκεια της παρούσας κρίσης, πρέπει 
να αναμένεται ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, 
παράλληλα με την τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να φθάσουν και 
πάλι στα επίπεδα ρεκόρ της περιόδου 2006/2008. 

 

Η ΚΓΠ αντιμέτωπη με την αστάθεια των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και τη μεταβλητότητα των τιμών 

 

Η συστημική αστάθεια των αγορών των γεωργικών προϊόντων υπήρξε πάντοτε στο 
επίκεντρο των γεωργικών πολιτικών. Από τις αναλύσεις προκύπτει ευρεία συναίνεση σχετικά 
με τη διατήρηση των διακυμάνσεων των τιμών στο μέλλον, λόγω: 

-  του ανοίγματος και της παγκοσμιοποίησης των αγορών; 

-  της αλλαγής του κλίματος, η οποία θα αυξήσει τη συχνότητα και το εύρος των 
απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων; 

-  της αύξησης των υγειονομικών κρίσεων και των συνεπειών τους στις αγορές. 



Θεματικός τομέας Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 

____________________________________________________________________________________________ 

PE 408.971 8

Λόγω της μεταβλητότητας των τιμών των γεωργικών προϊόντων που προκύπτει από την 
κατάσταση αυτή, η ΚΓΠ χαρακτηρίζεται πάντοτε από τους προηγμένους μηχανισμούς της για 
τη ρύθμιση και τα πλαίσια των αγορών. Ο σκληρός πυρήνας του συστήματος αυτού υπήρξε 
η δημόσια παρέμβαση, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση για τους γεωργούς μιας ελάχιστης 
τιμής αγοράς της παραγωγής τους από τις δημόσιες αρχές σε περίπτωση κρίσης. 

Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, το λεγόμενο «Check-up της ΚΓΠ»(1), τροποποίησε τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαία ΚΟΑ) χαλαρώνοντας τα ισχύοντα καθεστώτα 
ρύθμισης και ελέγχου της προσφοράς. Για παράδειγμα, η παρέμβαση περιορίζεται ποσοτικά 
για το βούτυρο (30 000 τόνοι), το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (109 000 τόνοι) και τον 
σίτο (3 εκατομμύρια τόνοι)· καταργείται στο εξής για το χοιρινό κρέας, το κριθάρι και το 
σόργο. Εξάλλου, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων, η 
υποχρεωτική αγρανάπαυση καταργείται. Προβλέπεται επίσης η κατάργηση των 
γαλακτοκομικών ποσοστώσεων έως το 2014/2015. Για τη σταδιακή επίτευξη του στόχου 
αυτού, η ευρωπαϊκή ποσόστωση γάλακτος θα αυξηθεί κατά 1% ετησίως αρχής γενομένης 
από το 2009. Τελικώς, θεσπίζονται νέα προαιρετικά εργαλεία για τη διαχείριση των 
κινδύνων, και ειδικότερα οι ασφάλειες των καλλιεργειών και τα ταμεία αμοιβαίας ασφάλισης 
για την περίπτωση υγειονομικών κρίσεων (με ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους 75%). 

Παρότι η δημόσια παρέμβαση παραμένει στο εξής ως δίχτυ ασφαλείας για τις κύριες 
κοινοτικές παραγωγές, μπορεί κανείς να διερωτηθεί εάν οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες των αγορών. Δυστυχώς, η ΕΕ απώλεσε την 
ικανότητά της να διατηρεί στρατηγικά αποθέματα βασικών προϊόντων που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών σε σχέση με τη διακύμανση των τιμών εντός της 
Ευρώπης. Επιπλέον, λόγω των συνθηκών παραγωγής και της απουσίας ικανότητας 
αποθεματοποίησης στη Ρωσία και στην Ουκρανία, τα σιτηρά που παράγονται στις χώρες 
αυτές μπορούν να υποκαταστήσουν μαζικά τις κοινοτικές παραγωγές αυξάνοντας τις 
εσωτερικές ανισορροπίες. 

Εξάλλου, ακόμη και αν διατηρηθούν ορισμένα καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης 
(ελαιόλαδο, χοιρινό κλπ.) και απόσυρσης των πλεονασμάτων (οπωροκηπευτικά, οίνος), ο 
περιορισμός των πιστώσεων που συνοδεύει τη χρηματοπιστωτική κρίση θέτει εν αμφιβόλω 
την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, η επιτυχία των 
νέων εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων (ασφάλειες και ταμεία αμοιβαίας ασφάλισης) θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση της ικανότητας συγχρηματοδότησης των 
κρατών μελών. Πρέπει να παρατηρηθεί επίσης ότι το «Check-up της ΚΓΠ» δεν ενίσχυσε 
πραγματικά την οικονομική δύναμη των γεωργών στο εσωτερικό των κλάδων. Τέλος, πρέπει 
να παρατηρηθεί ότι, παρότι εξαφανίστηκε η δημόσια παρέμβαση ως διέξοδος αυτή καθαυτή, 
οι προθεσμιακές αγορές στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούσαν να την αντικαταστήσουν, 
παραμένουν ακόμη σε πολύ εμβρυακό στάδιο. 

 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ευρωπαϊκή γεωργία και ο ρόλος των 
ενισχύσεων της ΚΓΠ 

 

Από την πείρα του παρελθόντος προκύπτει ότι οι υφέσεις έχουν βαθύ αντίκτυπο στα 
εισοδήματα των γεωργών, στη χρήση των συντελεστών παραγωγής και, τέλος, ότι 
προκαλούν αναδιαρθρώσεις των κλάδων. Στο παρόν στάδιο, είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες αυτές οι οποίες, αναμφίβολα, θα είναι πολύ διαφορετικές 
ανάλογα με τους τομείς (φυτική ή ζωική παραγωγή), τις παραγωγικές και οικονομικές 

                                                 
1  Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 72 έως 74/2009 και απόφαση 2009/61/ΕΚ (ΕΕ L 30 της 31.1.2009). 
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δυνατότητες των εκμεταλλεύσεων (και, προφανώς, τα επίπεδα δανεισμού τους). Όσον 
αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, μπορεί ήδη να προβλεφθεί αύξηση της ζήτησης των 
ιδιωτικών σημάτων από τους καταναλωτές. Οι διαδικασίες συγκέντρωσης των 
εκμεταλλεύσεων και των συνεταιρισμών θα επιταχυνθούν επίσης. 

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κρίση των εισοδημάτων των γεωργών, η 
οποία θα εκδηλωθεί σε διάφορους τομείς και εδάφη. Από κοινοτική άποψη, πρέπει να 
υπογραμμισθεί ο αναμφισβήτητος αντίκτυπος στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων των 
40 δισεκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνουν ετησίως οι ευρωπαίοι γεωργοί σε άμεσες 
ενισχύσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Διάφορα υφιστάμενα μέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης 
συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εισοδημάτων, είτε πρόκειται, 
μεταξύ άλλων, για τα μέτρα αποκατάστασης του γεωργικού και δασικού παραγωγικού 
δυναμικού που επηρεάσθηκε από φυσικές καταστροφές είτε πρόκειται για τις 
αντισταθμιστικές αποζημιώσεις για τις μειονεκτούσες και ορεινές περιοχές. 

Η ύφεση αναδεικνύει αναμφίβολα την αξία του σταθεροποιητικού ρόλου των ενισχύσεων της 
ΚΓΠ, ιδίως σε ένα πλαίσιο έλλειψης ρευστότητας και περιορισμού των πιστώσεων. Επομένως, 
οι γεωργικές ενισχύσεις, ετήσιες, εγγυημένες και ανέξοδες, αποτελούν μια πρώτης τάξεως 
οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
οι εθνικές ενισχύσεις, οι οποίες διατίθενται έως σήμερα στα νέα κράτη μέλη ως συμπλήρωμα 
των κοινοτικών ενισχύσεων, ενδέχεται να μειωθούν δραστικά σε συνέχεια της σοβαρής 
κρίσης που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά αρκετών χωρών που βρίσκονται εκτός της 
ευρωζώνης. 

 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
ΚΓΠ 

 

Το κόστος της ΚΓΠ κατ’ αναλογία προς το ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε 
σταδιακά. Το 2009, ανέρχεται σε 0,46% (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Η στήριξη του πρώτου πυλώνα 
αντιπροσωπεύει, ειδικότερα, ποσοστό 0,35% του ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007/2013 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Ωστόσο, εάν η ύφεση επιβεβαιωθεί, δεδομένου ότι τα έξοδα της ΚΓΠ είναι 
σταθερά, θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό τους στο ΑΕγχΠ – το οποίο ΑΕγχΠ 
θα μειωθεί. Αυτό θα ισχύσει ιδίως για ορισμένα νέα κράτη μέλη, όπου το ποσοστό της 
γεωργίας μπορεί να τετραπλασιασθεί, ενώ είναι ήδη πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της 
ΕΕ των 27. 

Το τελευταίο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2007/2013, εγκρίθηκε το 
2006(2). Τα μέτρα ρύθμισης των αγορών και οι άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ 
- ΕΓΤΕ) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,9% των συνολικών προβλεπόμενων αναλήψεων 
υποχρεώσεων, ήτοι 293,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ των 27. Εξάλλου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας – ΕΓΤΑΑ) αντιπροσωπεύουν το 8%, ήτοι 
69,7 δισεκατομμύρια ευρώ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). 

Ωστόσο, εκτός από τα συγκεκριμένα ποσά που διατέθηκαν για την αγροτική ανάπτυξη, 
προβλέπεται μεταφορά κεφαλαίων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα μέσω του 
μηχανισμού της υποχρεωτικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι 
γεωργοί της ΕΕ των 15. Το ποσοστό της ισχύουσας διαφοροποίησης (5% των άμεσων 
πληρωμών πέραν των 5 000 ευρώ ανά εκμετάλλευση) ενισχύθηκε από το «Check-up της 
ΚΓΠ» το 2008: το ποσοστό θα αυξηθεί σε 10% έως το 2012. Πρόσθετη μείωση σε ποσοστό 
ύψους 4% θα εφαρμοσθεί στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν τις 300 000 ευρώ ετησίως. 

                                                 
2  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/29/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 6 της 10.1.2008). 
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Πρόσφατα, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο 
εγκρίθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρόβλεψε 
πρόσθετες πιστώσεις για το ΕΓΤΑΑ με σκοπό την ανάπτυξη του Διαδικτύου υψηλής 
ταχύτητας στις αγροτικές περιοχές (1 δισεκατομμύριο ευρώ) και την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που θέσπισε το «Check-up της ΚΓΠ» 
(0,5 δισεκατομμύρια ευρώ) (3). Κατά συνέπεια, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα 
τροποποιηθεί μέσω επανακαταλογισμού των πιστώσεων(4). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, 
παρά την πολύ περιορισμένη εμβέλεια του ΕΣΑΟ, αρκετά κράτη μέλη απορρίπτουν επί του 
παρόντος τις προτάσεις της Επιτροπής (κυρίως οι χώρες «καθαρών εισφορών στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό»). 

Οι στόχοι και η κατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ καθώς και ο ρόλος και το κόστος των 
μηχανισμών για την καταπολέμηση της μεταβλητότητας των τιμών θα καταστούν 
αναπόφευκτα σημαντικά θέματα της νέας ΚΓΠ η οποία θα εφαρμοσθεί μετά το 2013, με νέες 
δημοσιονομικές προοπτικές. Δεδομένου ότι είναι αρκετά πιθανό τα δημόσια οικονομικά του 
συνόλου των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά το 2013 (λόγω των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του δημόσιου χρέους, των πολυετών ήδη ανειλημμένων 
υποχρεώσεων δαπανών κλπ.), είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση του νέου πολυετούς 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί πολύ δύσκολη, πόσο μάλλον που δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι η κρίση θα έχει λάβει τέλος έως τότε. Μπορεί ακόμη να αναμένεται ότι η 
συρρίκνωση του κοινοτικού ΑΕγχΠ θα οδηγήσει σε έντονη μείωση των ποσών που 
διατίθενται στην ΚΓΠ, διατηρώντας παράλληλα ένα ποσοστό του ΑΕγχΠ ίδιο ή παρόμοιο με 
το προβλεπόμενο για το 2013 (0,39%). Εξάλλου, αυτό το δημοσιονομικό κενό δεν θα 
μπορέσει να καλυφθεί σε καμία περίπτωση εάν τα κράτη απορρίψουν κάθε μέτρο 
συγχρηματοδότησης της ΚΓΠ. 

 

                                                 
3  COM (2009) 38 της 28.1.2009. 
4  COM (2008) 859 της 16.12.2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Η ΚΓΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007/2013 
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2004) 

 
 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2007/ 

2013 

Α. Σύνολο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων 

της ΕΕ των 27, εκ των οποίων 

119.195 

(100%) 

121.971 123.019 123.518 124.018 125.496 127.044 

(100%) 

864.261 

(100%) 

Β1. ΓΕΩΡΓΙΑ – Πολιτική των 
αγορών και άμεσες ενισχύσεις, 
εκ των οποίων 
 

ΕΕ των15 

 

ΕΕ των 12 (Νέα μέλη) 

43.120 

(35,7%) 

 

39.928 

(33,0%) 

3.192 

(2,7%) 

42.697 

 

 

38.710 

 

3.987 

42.279 

 

 

37.723 

 

4.556 

41.864 

 

 

36.735 

 

5.129 

41.453 

 

 

35.775 

 

5.678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0%) 

 

33.826 

(26,6%) 

6.819 

(5,4%) 

293.105 

(33,9%) 

 

257.535 

(29,7%) 

35.580 

(4,1%) 

Β.2. ΓΕΩΡΓΙΑ – Αγροτική 
ανάπτυξη, εκ των οποίων 

ΕΕ των 15 

 

ΕΕ των 12 (Νέα μέλη) 

10.710 

(8,8%) 

---- 

 

---- 

 

10.447 

 

---- 

 

---- 

 

10.185 

 

---- 

 

---- 

9.955 

 

---- 

 

---- 

 

9.717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69.750 

(8,0%) 

36.740 

(4,2%) 

33.010 

(3,8%) 

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

(Β.1 + Β.2) 

53.830 

(44,5%) 

53.144 52.464 51.189 51.170 50.530 49.898 

(39,3%) 

362.855 

(41,9%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Α) ΣΕ % ΤΟΥ ΑΕΠ (ΕΕ των 27) 

 

1,10% 

 

1,08% 

 

1,07% 

 

1,04% 

 

1,03% 

 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,048% 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) ΣΕ % ΤΟΥ 

ΑΕΠ (ΕΕ των 27) 

 

0,49% 

 

0,47% 

 

0,46% 

 

0,43% 

 

0,42% 

 

0,41% 

 

0,39% 

 

0,44% 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΠΥΛΩΝΑ (Β.1) ΣΕ % ΤΟΥ ΑΕΠ  

(ΕΕ των 27) 

 

0,39% 

 

0,37% 

 

0,37% 

 

0,35% 

 

0,34% 

 

0,33% 

 

0,32% 

 

0,35% 

 
Πηγή: Επεξεργασία από τον συντάκτη βάσει των αποφάσεων 2008/29/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 6 της 
10.1.2008) και 2006/493/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 195 της 15.7.2006) 
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