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Εισαγωγή
Ή αναθεώρηση της Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αποτελεί ίσως τό
σπουδαιότερο πρόβλημα πού απασχολεί σήμερα τά κράτη-μέλη τής ΕΟΚ. Διάφορες
προσπάθειες Εγιναν προς αυτή τήν κατεύθυνση και αρκετά άρθρα εμφανίστηκαν στή
διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. D. Bergmann (198< ι. J. Marsh (1980), C.N. Morris
(1980), S. Tangermann (1979), M. Tracy and I. Hodac (eds) (1979), U. Koester
(1977), U. Koester and S. Tangermann (1977), P. Uri (1970)). "A ν και δλοι συμφω
νούν για τήν αναγκαιότητα αναθεώρησης τής ΚΑΠ, υπάρχει μεγάλη διάσταση από
ψεων δσον άφορα τις προτεινόμενες λύσεις. Τό βασικό ίσως μειονέκτημα τών προ
τάσεων είναι δτι δεν στηρίζονται συνήθως σέ εμπειρική έρευνα, έτσι ώστε νά επιση
μανθούν τά πιθανά κόστη και τά οφέλη πού συνεπάγεται ή εφαρμογή τους1. Άναμ* *Η εργασία αύτη είναι ή εισήγηση του συγγραφέα προς τό 5ο 'Εθνικό Συνέδριο πού οργάνωσε ή
Ε.Ε.Ε.Ε. και ή Ε.Ε.Δ.Ε.. Δελφοί. 12-13 Νοεμβρίου 1982.
1. 'Από τις πιό σημαντικές και σχετικά πρόσφατες μελέτες πού εμφανίστηκαν στον τομέα αυτό
και αφορούν τόν υπολογισμό του πραγματικού κόστους τής ΚΑΠ είναι εκείνες τών Godley-Bacon
(1979) και τοΰ Morris (1980). Τό θέμα πρέκυψε κυρίως από τή συζήτηση πού έγινε σχετικά μέ τό κό
στος πού συνεπάγεται ή συμμετοχή του Ή ν . Βασιλείου στην ΕΟΚ. Στην ανάλυση τους οί Godley και
Bacon υπολογίζουν τό καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα, γιά τις εννέα χώρες τής ΕΟΚ, ώς τή διαφορά με
ταξύ εισπράξεων και πληρωμών πού οφείλεται είτε στην ΚΑΠ λόγω εμπορικών συναλλαγών, είτε στό
κοινοτικό προϋπολογισμό. Ό Morris χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο υπολογίζει τό πραγματικό
κόστος τής ΚΑΠ γιά τις ίδιες χώρες και γιά τό ίδιο έτος (1978). 'Από τή σύγκριση τών δύο εργασιών
προκύπτουν σημαντικές διαφορές στό καθαρό αποτέλεσμα από χώρα σέ χώρα. Αυτό οφείλεται στις
διαφορετικές υποθέσεις πού χρησιμοποιούνται (π.χ. στην εργασία τών Godley και Bacon σιωπηρά υπο
τίθεται ότι οί καμπύλες προσφοράς και ζήτησης είναι πλήρως ανελαστικές, αντίθετα μέ τό Morris, πού
αποφεύγει τέτοιου είδους περιοριστικές υποθέσεις), και στή χρησιμοποίηση, σέ μερικές περιπτώσεις,
διαφορετικών στατιστικών στοιχείων (π.χ. στις διεθνείς τιμές). Πάντως και γιά τις δύο μελέτες γεν
νιούνται ορισμένες επιφυλάξεις, όσον άφορα στην αξιοπιστία τών αποτελεσμάτων στις έξης περιπτώ
σεις: 1) δέν έλήφθει υπόψη δτι τό Ή ν . Βασίληο έγινε πλήρες μέλος τό 1979/80, ένώ τό 1978, ήταν σέ
μεταβατική περίοδο, 2) λόγω τής αυξημένης συμμετοχής του, γιά τά πρώτα χρόνια, στον κοινοτικό
προϋπολογισμό επεστράφησαν ορισμένα ποσά και 3) οί επιπτώσεις άπό τήν ΚΑΠ και γενικότερα άπό
τήν ένταξη μιας χώρας στην ΕΟΚ δέν είναι άπλα μιά λογιστική πράξη, διότι υπάρχουν και δυναμικά
αποτελέσματα, πού πολύ δύσκολα μπορούν νά μετρηθούν.
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φίβολα ή εξέταση ενός τέτοιου θέματος εμφανίζει πολλές δυσκολίες και ή μελέτη
του πρέπει νά εξειδικευθεί για κάθε κράτος-μέλος της ΕΟΚ χωριστά και για κάθε
προϊόν. Ή εξέταση του θέματος αύτοΰ προϋποθέτει την δπαρξη της αναγκαίας υπο
δομής σέ στατιστικά στοιχεία.
Τό άρθρο αυτό επιχειρεί νά θέσει τά πλαίσια των προβλημάτων πού παρουσιάζει
ή σημερινή μορφή της ΚΑΠ σέ συνδυασμό μέ τις προτεινόμενες λύσεις για τήν α
ναθεώρηση της. Στή συνέχεια δίνεται έμφαση στή θεωρητική ανάλυση των επιπτώ
σεων από τήν εφαρμογή τής ΚΑΠ σέ σχέση μέ τήν επικράτηση καθεστώτος ελευθέ
ρου εμπορίου. Οί επιπτώσεις αναφέρονται στον παραγωγό, στον καταναλωτή, στην
προσφορά, στή ζήτηση και στον προϋπολογισμό (εθνικό και κοινοτικό). Ή θεωρητι
κή εξέταση τοΰ προβλήματος, πού βασίζεται σέ ανάλυση μερικής ισορροπίας γίνε
ται τόσο για τήν περίπτωση κατά τήν οποία ένα αγαθό εμφανίζεται πλεονασματικό
στην εγχώρια αγορά ενός κράτους-μέλους τής ΕΟΚ, δσο και γιά τήν περίπτωση
πού είναι ελλειμματικό. Μέ βάση τά συμπεράσματα πού προκύπτουν από τή θεωρη
τική ανάλυση, επιχειρείται ή εξέταση τών επιπτώσεων άπό τήν εφαρμογή τής ΚΑΠ
γιά τά σπουδαιότερα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.2
Χρηματοδότηση τής ΚΑΠ
Οί δαπάνες γιά τήν ΚΑΠ απορροφούν τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ κοινοτικού
προϋπολογισμού, άφοΰ καλύπτουν περίπου τό 73% τών δαπανών τής ΕΟΚ. Οί δα
πάνες τής ΚΑΠ αυξήθηκαν σημαντικά κατά τή διάρκεια τών τελευταίων ετών. Οί
δαπάνες γιά τό Τμήμα Εγγυήσεων τοΰ FEOGA αυξήθηκαν κατά ποσοστό 23% κα
τά τή διάρκεια τής περιόδου 1975-79. Τό ποσοστό αυτό μειώθηκε στό 8,4% γιά τό
1980 και έφθασε στό 2,3% τό 1981 καί αναμένεται3 στό 18,4% τό 1982. Συνολικά
γιά τήν περίοδο 1975-82 ό ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι 17,14% (Πίνακας 1). Πάν
τως ό ρυθμός αύξησης σέ σχέση μέ τό συνολικό προϋπολογισμό παρουσιάζει πρόσ
φατα κάποια μείωση. Οί διαρθρωτικές δαπάνες τοΰ FEOGA καλύπτουν μόλις τό 45% τών συνολικών δαπανών, ποσοστό πολύ μικρό σέ σχέση μέ έκεΐνο πού δίνεται
γιά εγγυήσεις. Βασικός λόγος τής άνισομεροΰς κατανομής τών δαπανών είναι δτι οί
τελευταίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών στην αγορά, οί κυριότερες μορ-

Ειχε ήδη γραφεί ή παρούσα εργασία δταν περιήλθε στή γνώση μας ή μελέτη των Α. Buckwell, D.
Harvey, Κ. Thomsonn & Κ.Α. Parton (1982), The Costs of the Common Agricultural Policy, Groom
Helm, London & Canberra.
2. Ή πιό πρόσφατη αναλυτική μελέτη πού έγινε για τόν αγροτικό τομέα τής 'Ελλάδος είναι τών
Κ. Christou-A. Sarris (1980), ή όποια εξετάζει ποσοτικά τις επιπτώσεις τής ελληνικής ένταξης στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην παραγωγή, κατανάλωση καί εμπόριο τών 18 μεγαλυτέρων αγροτικών
προϊόντων τής χώρας. Παρά τις τυχόν αμφισβητήσεις (Β. Catrivesis and T. Hitiris (1982), H. Sarris
and D. Christou (1982)), όσον άφορα τήν εγκυρότητα τής μεθοδολογίας πού ακολουθήθηκε καί τά
αποτελέσματα της, παραμένει ή πιό συστηματική μελέτη στον τομέα αυτό.
3. Γιά τό 1983 προβλέπεται δτι τό ποσοστό αύξησης θά μειωθεί περίπου στό 3%.
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φές των οποίων είναι ή παρέμβαση στην αγορά, οί επιδοτήσεις έξαγωγών, οί οικο
νομικές ενισχύσεις στους παραγωγούς για αποθήκευση προϊόντων, οί επιδοτήσεις
κατανάλωσης καθώς και τα νομισματικά εξισωτικά ποσά, πού αποσκοπούν στή δια
σφάλιση ίσων δρων ανταγωνισμού μεταξύ χωρών-μελών, τών όποιων οί συναλλαγ
ματικές ισοτιμίες τών νομισμάτων τους άλλαξαν. Πάντως, τό μέγεθος τών δαπανών
στον Τομέα τών 'Εγγυήσεων εξαρτάται κυρίως άπό τό εμπορικό ισοζύγιο της Κοι
νότητας και τό βαθμό κοινοτικής προστασίας πού εφαρμόζεται γιά τό καθένα
προϊόν.
"Αν και τό θέμα της κοινοτικής πολιτικής γιά τά διάφορα προϊόντα θα συζητηθεί
στή συνέχεια πιό αναλυτικά, θα μπορούσε να λεχθεί άπό τώρα ότι ή ΚΑΠ είναι
προσαρμοσμένη στην προστασία τών προϊόντων πού παράγονται κυρίως στις χώρες
τής Βορειο-Δυτικής Ευρώπης. 'Αποτέλεσμα τής πολιτικής αυτής είναι αφ' ενός ή μή
πραγματοποίηση μερικών άπό τους βασικούς στόχους τής Συνθήκης τής Ρώμης,
αφ' έτερου ή δημιουργία σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων, γιά τά όποια θα γί
νει λόγος στή συνέχεια.
Λόγοι πού δικαιολογούν τη μεταβολή τής ΚΑΠ
Ή ανάγκη γιά τή μεταβολή τής ΚΑΠ είχε πρωτοεμφανισθεϊ άπό τήν εποχή του
Σχεδίου Mansholt, αν και πολλές άπό τις προτάσεις του δέν είχαν υιοθετηθεί. Τό θέ
μα ξαναεμφανίστηκε έντονα στην επικαιρότητα κατά τή διάρκεια τών διαπραγματεύ
σεων τής Βρεταννίας μέ τήν ΕΟΚ, μέ βασικό επιχείρημα δτι ό Τομέας τών 'Εγγυή
σεων τοΰ FEOGA, αν και απορροφά τό μεγαλύτερο μέρος τών κοινοτικών πόρων
συμβάλλει πολύ λίγο στην πραγματοποίηση τών στόχων τής Συνθήκης τής Ρώμης·
Στή συνέχεια, ή κατάσταση μέ τήν ΚΑΠ χειροτέρεψε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά
δημιουργείται γενικότερο πρόβλημα συνοχής τής ΕΟΚ. "Αν και όλοι άναγνωρίζουν τήν ανάγκη γιά μεταβολή τής ΚΑΠ και καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες
γιά τό σκοπό αυτό, δέν βρέθηκε έν τούτοις τό «νέο σχήμα» της πού θά αντικαθι
στούσε τό παλιό, έξ αίτιας τών αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων τών χωρώνμελών τής ΕΟΚ. Οί βασικοί λόγοι πού προβάλλονται γιά τήν άναθεώρηση τής
ΚΑΠ μπορούν νά συνοψιστούν στους ακόλουθους:
(ί) Τά διάφορα οικονομικά μεγέθη (ρυθμοί ανάπτυξης, πληθωρισμός, ανεργία κλπ.)
έχουν χειροτερεύσει άπό τό 1973 και μετά. 'Αποτέλεσμα αυτής τής κατάστασης
είναι δτι Εχουν περιοριστεί οί δυνατότητες «οικονομικών παραχωρήσεων» μεταξύ
τών κρατών-μελών τής ΕΟΚ.
(ii) Οί Κυβερνήσεις τών πλουσίων κρατών-μελών δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα
πιεστικά προβλήματα τού πληθωρισμού, τής ύφεσης και τής ανεργίας και μικρό
τερη στα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή γεωργία, πού άλλωστε αποτελεί μικ
ρό, σχετικά, τομέα τής οικονομίας τους.
(iii) Οί συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες τής ΚΑΠ, σέ συνδυασμό μέ τήν οικονομική
κρίση, καθιστούν επιτακτική τήν αναδιάρθρωση τής ϊδιας και τοΰ κόστους έ-
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φαρμογής της. Είναι χαρακτηριστική ή «εντολή» πού δόθηκε από τό Συμβούλιο
τών 'Υπουργών το Μάϊο τοϋ 1981 και ή οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη της
κοινοτικής κακοδαιμονίας, για τα έσοδα και τις δαπάνες τοΰ προϋπολογισμού
τής Κοινής 'Αγοράς,
(iv) Ένας άπό τους βασικούς στόχους τής Συμφωνίας τής Ρώμης είναι ή επάρκεια
αγαθών στην Κοινότητα και ή αύξηση τών εισοδημάτων τών παραγωγών τών
χωρών-μελών τής ΕΟΚ. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία δτι οί μηχανισμοί τής
ΚΑΠ, μέσω τής υψηλής τεχνολογίας πού υιοθέτησαν, συνέβαλαν στην αύξηση
τοΰ όγκου τής αγροτικής παραγωγής μέ αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σταθερό
τητα στην αγορά αγροτικών προϊόντων και αίσθημα ασφαλείας άπό τόν αύτοεφοδιασμό καθώς και στή βελτίωση τών αγροτικών εισοδημάτων. Συγχρόνως ό
μως δημιουργήθηκαν σημαντικά πλεονάσματα για μερικά αγαθά, τή χρηματοδό
τηση τών οποίων επιβαρύνθηκαν τελικά οί καταναλωτές και γενικότερα οί φο
ρολογούμενοι. Αυτή ή ανισορροπία αποτελεί, ίσως, τό σημαντικότερο λόγο γιά
τή μεταβολή τής ΚΑΠ.
(ν) Ή διάθεση τών τεραστίων αποθεμάτων συχνά γίνεται μέ τήν παροχή μεγάλων ε
πιδοτήσεων μέ αποτέλεσμα οί τιμές εξαγωγών αυτών τών αγροτικών προϊόντων
να είναι κατά πολύ μικρότερες εκείνων πού απολάμβαναν οί καταναλωτές στις
χώρες -μέλη τής ΕΟΚ.
(νί) Ή άνιση κατανομή τοΰ βάρους τοΰ κοινοτικοΰ προϋπολογισμού.
Άφοΰ εξετάσαμε τους κυριότερους λόγους οί όποιοι καθιστοΰν αναγκαία τήν α
ναθεώρηση τής ΚΑΠ, στή συνέχεια θα κάνουμε μιά σύντομη κριτική έπισκόπιση
τών διαφόρων λύσεων πού προτείνονται. Ή ανάλυση θά περιοριστεί στην επισήμαν
ση τών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πού παρουσιάζει κάθε πρόταση γιά α
ναθεώρηση τής ΚΑΠ. Είναι ευνόητο δτι στην εργασία αυτή δέν είναι δυνατό νά γί
νει μία αναλυτική ποσοτικοποίηση τών ωφελειών και τών ζημιών άπό τήν εφαρμο
γή κάθε μιας άπό τις προτεινόμενες λύσεις. Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα ε
πιθυμητό, άλλα δέν βρίσκεται στους στόχους αυτού τοΰ άρθρου λαμβανομένων ύπ*
δψη και τών τεραστίων δυσκολιών πού ανακύπτουν άπό τήν έλλειψη τών αναγ
καίων στατιστικών στοιχείων.

'Εναλλακτικές λύσεις στό πρόβλημα τής ΚΑΠ
Ή εύρεση μιας αποδεκτής λύσης στό πρόβλημα «αναθεώρηση τής ΚΑΠ». είναι
ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο έξ αιτίας τών αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών συμφε
ρόντων τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ. Οί διάφορες προτάσεις πού έχουν εμφανιστεί
κατά καιρούς γιά αναθεώρηση της αντανακλούν σέ μεγάλο βαθμό τά εθνικά συμφέ
ροντα τών κρατών-μελών πού τις προτείνουν. Οί κυριότερες προτάσεις πού έγιναν
γιά τήν αναθεώρηση τής ΚΑΠ είναι οί ακόλουθες:
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Ή μέθοδος τών ποσοστώσεων
Ή μέθοδος τών ποσοστώσεων βασίζεται σέ ενα σύστημα δύο τιμών. Ή μέθοδος
αυτή προβλέπει τήν αγορά μιας ποσότητας ενός προϊόντος σέ μια καθορισμένη τιμή
στήριξης, πού είναι υψηλότερη από τή διεθνή τιμή. Οί ποσότητες πέραν τοΰ οριζο
μένου μεγέθους αγοράζονται σέ τιμές χαμηλότερες και πλησιάζουν τις διεθνείς.
Σύμφωνα μέ τή μέθοδο τών ποσοστώσεων οί παραγωγοί αρχικά λαβαίνουν μια
προκαταβολή της αξίας μέ τήν αποστολή τοΰ προϊόντος, ένώ ή τελική διευθέτηση
γίνεται αργότερα, δταν έχει υπολογιστεί τό ακριβές ϋψος τών πωλήσεων του
προϊόντος στή παρέμβαση. Κατ' αυτό τόν τρόπο άφ' ενός μέν περιορίζονται οί δα
πάνες του FEOGA, άφ' έτερου μέ τόν έλεγχο τών κινήτρων μετριάζεται ή αύξηση
της παραγωγής.
Τό σύστημα τών ποσοστώσεων είναι αρκετά γραφειοκρατικό και προϋποθέτει
καλή οργάνωση της διοικητικής μηχανής σέ κοινοτικό επίπεδο. Επίσης γιά τήν κα
λύτερη κατανομή τών εισοδημάτων χρειάζεται νά τεθούν ορισμένα πρόσθετα κριτή
ρια. Ένα άλλο σημείο πού πρέπει νά επισημανθεί είναι δτι οί τιμές μπορεί νά πέ
σουν κάτω από τό αρχικό επίπεδο στήριξης, πράγμα πού θα οδηγήσει σέ μείωση
τών εισοδημάτων τών παραγωγών. Άλλα αυτό δέν αποτελεί επιδίωξη τοΰ συστήμα
τος τών ποσοστώσεων, πού σκοπός του είναι ή μείωση τών αρνητικών αποτελεσμά
των πού επιφέρει ή σημερινή παρέμβαση της ΚΑΠ στον αγροτικό τομέα. Τέλος, θα
πρέπει νά προστεθεί δτι οί καταναλωτές εξακολουθούν νά πληρωνουν υψηλές τιμές
γιά τά τρόφιμα πράγμα πού συμβαίνει βέβαια και μέ τα άλλα συστήματα στήριξης
τών τιμών.

Ή μέθοδος τών διαφορετικών τιμών

Μέ βάση τήν πρόταση αυτή οί ευνοϊκές (υψηλές) τιμές πού προσδιορίζονται
από τήν ΚΑΠ παρέχονται μόνο σέ μή προνομιούχος αγρότες (ιδιοκτήτες μικρών
αγροτικών μονάδων, εγκατεστημένους σέ ορεινές περιοχές κλπ) ή σέ συνεπείς αγρό
τες πού διοχετεύουν τό προϊόν τους μέσω καθορισμένων αγορών ή σέ μειωμένες
ποσότητες). Ή μέθοδος αυτή εμφανίζει σέ γενικές γραμμές τά μειονεκτήματα της
μεθόδου τών ποσοστώσεων.
Ή Γαλλική Κυβέρνηση πρότεινε οί τιμές στήριξης νά μειώνονται όσο οί ποσό
τητες πού αποστέλλονται στην αγορά αυξάνουν. Ή εφαρμογή δμως αυτής της πρό
τασης παρουσιάζει δυσκολίες, διότι προϋποθέτει ότι κάθε παραγωγός παραδίδει τό
προϊόν του σέ ενα αγοραστή και ότι απαγορεύονται οί πωλήσεις από ένα μεγάλο
παραγωγό σέ ενα μικρό. Έ ξ ' αιτίας τών δυσκολιών αυτών πού παρουσιάζει ή εφαρ
μογή αυτής της πρότασης υπάρχουν λίγες πιθανότητες νά υίοθετηθεΐ άπό τήν ΕΟΚ.
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Ή αρχή της συνυπευθυνότητας
Ή επικρατέστερη λύση, την όποια φαίνεται δτι προτείνει ή 'Επιτροπή, είναι ή
αρχή της συνυπευθυνότητας. Ή αρχή αυτή σημαίνει δτι, όταν ή παραγωγή ενός
προϊόντος στην ΕΟΚ υπερβαίνει τό επίπεδο, πού καθορίζεται άπό τό Συμβούλιο
τών 'Υπουργών τό κόστος του πλεονάσματος θα χρηματοδοτηθεί άπό τήν επιβολή
ενός φόρου στους παραγωγούς. Μέ τόν τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή αυτοχρηματο
δότηση των πλεονασμάτων και ανακουφίζεται άπό τήν επιβάρυνση ό κοινοτικός
προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα οί παραγωγοί εξασφαλίζουν Ενα «παραδεκτό» επίπεδο
τιμών.
Βέβαια μια τέτοια λύση δέν είναι πάντοτε Ικανοποιητική στην πράξη, γιατί ή
παραγωγή συνήθως υπέρβαινα τό «επιθυμητό» επίπεδο καί, παρά τήν παρέμβαση
στην αγορά, οί τιμές παραγωγού πέφτουν. Ή πτώση αυτή τών τιμών βλάπτει κυ
ρίως τα εισοδήματα τών μικρών παραγωγών καί πιθανώς να τους αναγκάσει νά
σταματήσουν στό μέλλον τήν παραγωγή του προϊόντος πού πλεονάζει. Κατά συνέ
πεια, εκείνοι πού θα εξακολουθήσουν νά καλλιεργούν τό προϊόν είναι οί μεγάλοι
παραγωγοί, οί όποιοι είναι ανταγωνιστικοί καί γεωγραφικά βρίσκονται συνήθως
στις πιό γόνιμες περιοχές. Ό σ ο ν άφορα στις επιπτώσεις στό δείκτη τιμών κατανα
λωτή, πού θά προκύψουν άπό τήν εφαρμογή τής αρχής της συνυπευθυνότητας,
θεωρητικά αναμένεται δτι οί τιμές θά παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, εφόσον
ισχύουν οί τιμές παρέμβασης. Πάντως στην πράξη δταν ύπάρχει ύπερπροσφορά, εί
ναι πιθανό οί τιμές νά σημειώσουν κάποια πτώση. Ένα άλλο ερώτημα πού γεννιέ
ται είναι αν ή αρχή τής συνυπευθυνότητας θά εφαρμοστεί αδιακρίτως για όλα τά
προϊόντα, γιά τά όποια υπάρχει κοινοτική προστασία καί για δλες τις χώρες τής
ΕΟΚ.
Οί προτάσεις γιά συνυπευθυνότητα καί προσανατοσλιμό τών τιμών προς τις
διεθνείς κρίθηκαν απαράδεκτες άπό τήν ΚΟΠΑ/ΚΟΖΕΚΑ, κυρίως γιά τους έξης
λόγους:
Πρώτο, διότι τά κράτη-μέλη τής ΕΟΚ θά προσφύγουν σέ εθνικές βοήθειες γιά
τήν ενίσχυση του εισοδήματος τών παραγωγών. Δεύτερο, θά οδηγήσει σέ μείωση
τής παραγωγής, στην περίπτωση πού ή προσφορά είναι ελαστική, μέ αποτέλεσμα ή
ΚΑΠ νά λειτουργήσει τελικά σέ δφελος τών ανταγωνιστών καί σέ βάρος τών κοι
νοτικών παραγωγών καί θά εξάρτησα τήν ΕΟΚ άπό εξωτερικές πηγές εφοδιασμού.
Τρίτο, διότι δέν ενισχύουν τήν εφαρμογή τής αρχής τής κοινοτικής προτίμησης στα
γεωργικά προϊόντα. Άλλωστε Ενα σοβαρό μέρος τών δαπανών τής ΚΑΠ οφείλεται
σέ αθέτηση τής αρχής, αυτής.
Άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις
Ένας σημαντικός αριθμός οικονομολόγων (Uri, Bergmann, Van Riemsdijk, Kaester, Marsh, Tangermann κλπ.) προτείνουν τή μέθοδο τών άμεσων εισοδηματικών
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ενισχύσεων στους παραγωγούς. Μέ βάση τήν αρχή αύτη ό παραγωγοί, σε αντι
στάθμισμα, έστω και μερικό, των τιμών στήριξης της ΚΑΠ πού θα μειωθούν και θά
προσεγγίσουν τις διεθνείς, θά λάβουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις άπό τήν
Κοινότητα. Οί πληρωμές αυτές θά βασιστούν σέ ορισμένα στοιχεία τοΰ παρελθόν
τος. Για να θεωρείται π.χ. κάποιος δικαιούχος θά πρέπει νά είναι αγρότης ή ένα εί
δος αγρότη, νά καλλιεργεί ένα ορισμένο είδος προϊόντος κλπ. Ή αρχή των αμέσων
εισοδηματικών ενισχύσεων δέν σημαίνει δτι δέν θά υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο
τιμών πού θά απολαμβάνουν οί παραγωγοί και τό όποιο θά είναι μεγαλύτερο άπό
τόν κινητό μέσο δρο τών διεθνών τιμών τών τελευταίων ετών.
Ά π ό τή μείωση τών τιμών παραγωγού αναμένεται κάποια πτώση του δείκτη τι
μών καταναλωτή, πιθανή αύξηση τών δαπανών προϋπολογισμού, μείωση τών αρνη
τικών διανεμητικών επιπτώσεων, ορθολογικότερη αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών
κλπ.
Ένας άπό τους στόχους τών άμεσων οικονομικών ενισχύσεων είναι ή βοήθεια
τών φτωχών αγροτών ή εκείνων πού έχουν χαμηλή απόδοση. Στην περίπτωση ό
μως αυτή είναι πιθανό μερικοί παραγωγοί νά παραμείνουν στή γεωργία για νά λα
βαίνουν τις οικονομικές ενισχύσεις και δχι νά προσπαθήσουν νά αυξήσουν τήν πα
ραγωγή και παραγωγικότητα τοΰ προϊόντος τους. "Αν πάλι οί οικονομικές ενισχύ
σεις δοθούν μέ βάση μια μέση απόδοση, αγρότες μέ χαμηλή απόδοση θά πάρουν
ενισχύσεις πού καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος τοΰ κόστους παραγωγής σέ σχέση μέ
εκείνους πού έχουν υψηλή απόδοση. 'Αλλά μιά τέτοια κατάσταση αποτελεί μια ανε
πιθύμητη διαστρέβλωση τοΰ σκοπού πού επιδιώκεται μέ τις άμεσες εισοδηματικές
ενισχύσεις. Ένα άλλο θέμα πού προκύπτει είναι αν οί οικονομικές ενισχύσεις θά
δοθοΰν στους παραγωγούς δλων τών προϊόντων ακόμη και γι' αυτά πού δέν προ
βλέπονται άπό τήν ΚΑΠ και αν τό ΰψος τών ενισχύσεων θά είναι ανάλογο μέ τή
σημερινή προστασία. Συναφές είναι και τό ερώτημα αv θά πρέπει νά τεθεί ένα ανώ
τατο δριο στό ϋψος τών ενισχύσεων άνά παραγωγό ή εναλλακτικά ό ρυθμός αύξη
σης τών ενισχύσεων νά φθίνει.
Ένα άλλο πρόβλημα πού γεννιέται είναι αν τό σύστημα οργάνωσης και χορή
γησης τών εισοδηματικών ενισχύσεων στους παραγωγούς θά επιλέγεται άπό τις
εθνικές κυβερνήσεις. "Αν ή απάντηση είναι καταφατική, τότε θά έληγε ή διαμάχη
μεταξύ τών κρατών-μελών τής ΕΟΚ σχετικά μέ τόν καθορισμό τοΰ ΰψους τών τι
μών και τό ακανθώδες αυτό πρόβλημα θά ήτο πια δευτερεύουσας σημασίας, άφοΰ
θά υπήρχε ή δυνατότητα για τήν παροχή υψηλότερων τιμών άπό τά κράτη-μέλη
τής ΕΟΚ. Ά π ό τήν άλλη πλευρά τό γεγονός αυτό άφ' ενός θά αποτελούσε μιά οπι
σθοδρόμηση στην ιδέα τής ευρωπαϊκής ενοποίησης, άφ' έτερου θά υπήρχε ό κίνδυ
νος νά νοθευτεί ό ανταγωνισμός. Γιά τήν αποφυγή τοΰ κινδύνου αυτού ό Bergmann

4. Τό σύστημα τών αμέσων ενισχύσεων ισοδυναμεί μέ εκείνο τών ελλειμματικών πληρωμών (defi
ciency payments).
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πρότεινε τήν επιβολή ποινών, τα ποσά άπό τις όποιες θα χρησιμοποιούνται για τή
χρηματοδότηση διαρθρωτικών, περιφερειακών καϊ αναπτυξιακών προγραμμάτων
φτωχών περιοχών της Ευρώπης. Στην περίπτωση που τό σύνολο τών αμέσων
ενισχύσεων θα γίνεται μέσω ή για λογαριασμό της ΕΟΚ ύπάρχει ό κίνδυνος να αυ
ξηθούν ακόμη περισσότερο οί δαπάνες τοΰ FEOGA, πράγμα πού θα οδηγήσει στις
ίδιες δυσκολίες καί προβλήματα πού προαναφέρθηκαν σχετικά μέ τήν ΚΑΠ.
Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι ή μέθοδος τών άμεσων εισοδηματι
κών ενισχύσεων εμφανίζεται άπό αρκετούς συγγραφείς ώς μία ικανοποιητική μορφή
προστασίας τών αγροτικών εισοδημάτων, υπάρχουν όμως άλλοι ειδικοί πού αμ
φισβητούν τήν αποτελεσματικότητα της δπως π.χ. Weinschenk, Schmitt κλπ. Γενικά
ή μέθοδος αμφισβητείται άπό τους υπεύθυνους για τή λήψη αποφάσεων, δηλαδή
τους ηγέτες τών συνεταιριστικών οργανώσεων τών αγροτών καί τους πολιτικούς.
Τό ερώτημα πού γεννιέται στην περίπτωση αυτή είναι κατά πόσο οί προτάσεις τους
είναι εφαρμόσιμες καί τί πλεονεκτήματα παρουσιάζουν. Πάντως θα πρέπει νά ση
μειωθεί ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή εμπειρική έρευνα γιά νά επιβεβαιωθούν τά
πλεονεκτήματα τής μεθόδου τών άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων.
Ά π ό τήν εξέταση τών διαφόρων προτάσεων γιά αναθεώρηση τής ΚΑΠ είναι
θεωρητικά καί πρακτικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, νά αποφανθούμε ποια άπό αυτές
είναι ή πια κατάλληλη γιά τό σύνολο τών χωρών τής ΕΟΚ, διότι όλες εμφανίζουν
πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. Στό ερώτημα σέ ποια άπό τις μεθόδους τά πλεο
νεκτήματα υπερτερούν τών μειονεκτημάτων, ή απάντηση είναι ότι εξαρτάται άπό
τήν κάθε χώρα-μέλος τής ΕΟΚ χωριστά καί άπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρ
μογής κάθε μιας μεθόδου. Έξ αιτίας τής έλλειψης ενός τέτοιου πλαισίου θά αρκε
σθούμε απλώς στην απαρίθμηση ορισμένων γενικών άρχων. Ή αναθεώρηση τής
ΚΑΠ δεν θά πρέπει νά βασιστεί μόνο σέ μία δικαιότερη κατανομή τών επιβαρύν
σεων τις όποιες αυτή συνεπάγεται, άλλα θά πρέπει νά ενταχθεί σέ ενα ευρύτερο
πλαίσιο δπου θά συνεξετάζονται τά κοινωνικά, διαρθρωτικά, εμπορικά καί νομισμα
τικά χαρακτηριστικά της. Μέ βάση την αρχή αυτή μία δικαιότερη κατανομή τών
βαρών τής ΚΑΠ μεταξύ τών κρατών-μελών μπορεί νά επιδιωχθεί μέ τον περιορι
σμό τών δαπανών τοΰ Τμήματος Εγγυήσεων προς όφελος τών δαπανών τοΰ Τμή
ματος Προσανατολισμοΰ τοΰ FEOGA. Ή επιδίωξη αυτή θά πρέπει νά συμπληρωθεί
μέ μία ουσιαστική αύξηση τών δαπανών πού αφιερώνονται γιά άλλους σκοπούς
(χρηματοδότηση περιφερειακών καί κοινωνικών προγραμμάτων κλπ).
Ό π ω ς αναφέραμε καί πιό πάνω, στό άρθρο αυτό, αν καί θά ήταν επιθυμητό, δέν
επιχειρείται μιά ποσοτική Ερευνα τών αφελειών καί τών ζημιών τών διαφόρων λύ
σεων πού προτάθηκαν γιά αναθεώρηση τής ΚΑΠ. Πάντως στα πλαίσια αυτά κατα
βάλλεται μία προσπάθεια προσέγγισης τών επιπτώσεων άπό τήν εφαρμογή τής
ΚΑΠ τόσο στον καταναλωτή καί στή ζήτηση, όσο καί στον παραγωγό καί τήν προ
σφορά. Ή ανάλυση αυτή θά γίνει αρχικά σέ θεωρητικό επίπεδο καί θά εφαρμοστεί
στή συνέχεια στην περίπτωση τής Ελλάδος.
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Θεωρητική 'Ανάλυση των 'Επιπτώσεων από την 'Εφαρμογή της ΚΑΠ στους
Παραγωγούς, Καταναλωτές, Προσφορά, Ζήτηση και τόν Προϋπολογισμό
(εθνικό και κοινοτικό).
Προκειμένου να μετρήσουμε τα οφέλη και τις ζημίες των παραγωγών, κατανα
λωτών και της συνεισφοράς μιας χώρας μέλους της ΕΟΚ από την εφαρμογή της
ΚΑΠ, χρειάζεται να υποθέσουμε δτι τό εμπόριο μεταξύ τών χωρών της ΕΟΚ, σέ
περίπτωση πού δεν υπήρχε, ή ΚΑΠ, θά γινόταν μέ βάση τις διεθνείς τιμές5. Μέ τήν
έννοια αυτή οί ζημιές τών καταναλωτών και τά οφέλη τών παραγωγών θά μετρη
θούν σέ σχέση μέ την κατάσταση πού θά επικρατούσε αν ίσχυσαν οί διεθνείς τιμές.
'Αρχικά ας εξετάσουμε τό θέμα θεωρητικά μέ βάση τά Σχήματα 1 και 2.

5. Ό π ω ς προαναφέρθηκε, περίπου κάτι παρόμοιο προβλέπεται μέ τή μέθοδο των αμέσων εισοδηματι
κών ενισχύσεων όσον άφορα στη διαμόρφωση τών τιμών τών αγροτικών προϊόντων.
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α. "Οταν ή ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά
Ή καμπύλη DD' δείχνει τή ζητούμενη ποσότητα ενός αγροτικού προϊόντος i
για μια χώρα σέ διάφορες τιμές, ένώ ή καμπύλη SS' δείχνει την εγχώρια προσφορά
για τό υπόψη προϊόν. Έτσι, σε επίπεδο τιμών Pli, ή προσφερόμενη (παραγόμενη)
ποσότητα είναι Qli ενώ ή ζητούμενη Q2J. Ή διαφορά Q2i-Qli = AB θα καλυφθεί
από εισαγωγές.
"Ας υποθέσουμε τώρα ότι επιβάλλεται ή κοινοτική θεσμική τιμή πού είναι συνή
θως υψηλότερη από τή διεθνή κατά τό ποσό Ρ liPli- Επειδή οί παραγωγοί μπορούν
νά επιτύχουν μεγαλύτερη τιμή, αυξάνουν τήν παραγωγή τους και εστω δτι ή προ
σφερόμενη ποσότητα είναι Qli, ένώ ή ζητούμενη Q2j, ή διαφορά, Q'2i-Qii=ΓΔ, θα
καλυφθεί από εισαγωγές, τό ϋψος τών οποίων είναι μικρότερο σέ σχέση μέ τήν
προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας. Ή μετακίνηση της καμπύλης από τό Α στό
Α' και από τό Β στό Β' συνεπάγεται τις ακόλουθες επιπτώσεις στους καταναλωτές
-και στην κατανάλωση, στους παραγωγούς καί στην παραγωγή καθώς επίσης και
στις μεταβιβάσεις κρατικών πόρων από τήν 'Ελλάδα στην ΕΟΚ καί αντίστροφα:

α.

καταναλωτές

Άπα τήν επιβολή της κοινοτικής τιμής οί καταναλωτές επιβαρύνονται για τό i
αγαθόν κατά τό ποσόν πού περιέχεται στην περιοχή ΡliΡliΒ'Δ.
(1)

ΡliΡliΒ'Δ'=(Ρli-Ρli)

Q 2i

ένώ γιά τό σύνολο τών n προϊόντων για τά όποια καθορίζεται κοινοτική θεσμική τι
μή ή σχέση (1) γράφεται ώς έξης:
(Γ)

β.

κατανάλωση

6

'Επίσης θά υπάρξει μία μείωση στή συνολική κατανάλωση τοΰ προϊόντος, πού
ή αξία της είναι ίση μέ τό τρίγωνο Β'ΔΒ7,
(2)

Β'ΔΒ=1/2 (Pli-Pii) (Q2l;-Q2i)

ένώ γιά τό σύνολο τών n προϊόντων ή σχέση (2) γίνεται
(2')
6. 'Ορθότερο θα ήταν αντί κατανάλωσης να γράψουμε ζήτησης.
7. Μέ τήν προϋπόθεση δτι ή καμπύλη ζήτησης δέν είναι πλήρως ανελαστική.
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γ.

παραγωγοί

Ή ποσότητα Q liQli πού προηγούμενα εισάγονταν, τώρα παράγεται εγχώρια. Τα
οφέλη των παραγωγών ισούνται μέ την αξία πού αντιστοιχεί στην περιοχή
PliPiiA'A.
(3)

Pi i PiiA'A=P l i PiiAT-ATA=(P,'i-Pii) QÎJ-1/2(PÎJ-PID' (Qli-Qli)

ενώ για τό σύνολο τών n αγαθών ή (3) γράφεται
(3')

δ.

παραγωγή8

Τα εισοδήματα τών παραγωγών θα μειωθούν κατά τό τρίγωνο ΑΤΑ λόγω υψη
λότερου κόστους πού απαιτείται για τήν παραγωγή της επιπλέον ποσότητας.9
(4)

ΑΤΑ=1/2 (Pli-Pli) (Qli-Qli)

ενώ για τό σύνολο τών προϊόντων.
(4')

ε.

μεταβιβάσεις

Μέ τήν επιβολή της υψηλότερης τιμής άπό τή διεθνή, ή ΕΟΚ (FEOGA) ει
σπράττει δασμούς ίσους μέ Α'Β'ΔΓ,
(5)

Α'Β'ΔΓ = (Pli-Pli) (Q'2i-Qli)

όπου Pi'j-Pii ό επιβαλλόμενος δασμός για τό i αγαθό. Στην πραγματικότητα ή πε
ριοχή Α'Β'ΔΓ παριστάνει μία μεταβίβαση πόρων τής χώρας πού επιβάλλει τό δα
σμό προς τήν ΕΟΚ. Τα έσοδα άπό τους δασμούς για δλα τά αγαθά παρέχονται άπό
τή σχέση:
(5·)

8. "Ορθότερο θα ήταν αντί παραγωγής να γράψουμε προσφοράς.
9. Μέ τήν προϋπόθεση ότι ή καμπύλη προσφοράς δεν είναι πλήρως ανελαστική, πού συνήθως
συμβαίνει βραχυχρόνια για μερικά προϊόντα.
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Είναι φανερό ότι, στην περίπτωση που δέν εφαρμόζεται ή ΚΑΠ, τα έσοδα από
τήν επιβολή του δασμού θα τα εΙσέπραττε ή χώρα πού είχε επιβάλλει τό δασμό.
Στην περίπτωση όμως αύτη θα έχανε τις επιδοτήσεις πού θά απολάμβανε γιά
τήν προώθηση τών έξαγωγών ορισμένων αγροτικών προϊόντων. Τό αποτέλεσμα γιά
μία χώρα της ΕΟΚ άπό τήν εφαρμογή της ΚΑΠ εξαρτάται από τή διαφορά μεταξύ
τών δσων χάνει από δασμούς και δσων εισπράττει άπό τις επιδοτήσεις τών εξαγω
γών.
Ή σχέση αυτή γιά τό σύνολο τών προϊόντων, δίνεται ώς άκολούθως:
n

(6)

ΔΒΤ =

Σ

|΅ΔSiQi-(Pii-Pii)

(Q0'2IQH)I

i 1

δπου S; είναι ή επιδότηση έξαγωγών γιά τό i αγροτικό προϊόν.
'Από την ανάλυση αυτή φαίνεται δτι τό καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εξ
αιτίας του γεγονότος, ότι ή εγχώρια παραγωγή είναι πιό δαπανηρή άπό τή διεθνή,
μέ αποτέλεσμα τα οφέλη πού απολαμβάνουν οι παραγωγοί νά είναι μικρότερα άπό
τις ζημίες πού υφίστανται οί καταναλωτές. Έν τούτοις, τίποτε δέν μπορεί νά λεχθεί
a priori γιά τό καθαρό αποτέλεσμα10 πού έχει σέ μία χώρα ή εφαρμογή της ΚΑΠ, ό
σον άφορα τις ζημίες άπό τους δασμούς πού χάνει και τις ωφέλειες άπό τις επιδοτή
σεις τών εξαγωγών πού απολαμβάνει γιά τό σύνολο τών προϊόντων της.

10. Είναι φανερό ότι στην περίπτωση πού μία χώρα είναι ελλειμματική για τό σύνολο τών
προϊόντων της, θά υπάρχει μεταφορά πόρων άπό τή χώρα αυτή προς τήν ΕΟΚ.
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Ό π ω ς και στην προηγούμενη περίπτωση, όταν ή τιμή τοΰ αγροτικού προϊόντος
i είναι Pu, ή προσφερόμενη ποσότητα Qli ένώ ή ζητούμενη Q2J, ή διαφορά
Q2iQii=AB καλύπτεται μέ εισαγωγές. Μέ τήν επιβολή της κοινοτικής τιμής τό
νέο επίπεδο των τιμών είναι Ρli και ή χώρα όχι μόνο καθίσταται αυτάρκης για τό
αγαθό αυτό, άλλα παρατηρείται και πλεόνασμα, πού ισούται μέ B'A'=Qij-Q'2i· Προ
κειμένου να διατηρηθεί τό επίπεδο τών τιμών στο Pli θα πρέπει ή πλεονάζουσα πο
σότητα είτε νά αποσυρθεί από τήν εσωτερική αγορά, εϊτε και να εξαχθεί. Και στις
δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα μπορούν νά συνοψισθούν στα έξης:

α.

καταναλωτές
Οί καταναλωτές έχουν ζημία για τό i αγαθό ϊση μέ PliPliA'A

(7)

P l i Pi i B'Δ

= (Pli-P li ) Q' 2 i .

ένώ για τό σύνολο τών n προϊόντων ή σχέση (7) γίνεται
(7')

β.

κατανάλωση

Ό π ω ς και στην προηγούμενη περίπτωση, ή μείωση τής κατανάλωσης ισούται
μέ τό τρίγωνο Β'ΔΒ
(8)

B'ΔB=l/2(Pii-Pii) (Q2i-Q2i)

και για όλα τα προϊόντα τής κατηγορίας αυτής
(8')

γ.

παραγωγοί

Οί παραγωγοί έχουν όφελος κατά τήν αξία πού περέχεται στην περιοχή
ΡliΡ'ΠΑΆ

(9)

P 1 iPiiA'A=P l i PiiAT-ATA=(P' 1 i-P,i)Qii-l/2

(Ρli-Ρli)

(Qli-Qli)

ένώ για τό σύνολο τών n προϊόντων ή αξία ισούται
(9')
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δ.

παραγωγή

Ό π ω ς καί στην περίπτωση, όπου ή ζήτηση υπερβαίνει τήν προσφορά, έτσι καί
έδώ, γιά τήν παραγωγή της ποσότητας Qli, απαιτείται αύξηση του κόστους παραγωγής, ή αξία της οποίας είναιίση μέ τό τρίγωνο ΑΤΑ
(10)

ΑΤΑ=1/2 (Pli-Pli) (Qli-Qli)

ενώ για όλα τα προϊόντα
(Π)

ε.

μεταβιβάσεις

Ή διαφορά μεταξύ των ωφελειών των παραγωγών καί τών ζημιών τών κατανωλωτών εϊναι μεταβιβάσεις της ΕΟΚ προς τό κράτος-μέλος (π.χ. επιδοτήσεις έξαγο)γών) καί ή αξία τους ισούται μέ Α'Β'ΔΓ.
(12)

Α'Β'ΔΓ = (Pli-Pli) (QliQ'2i)

Γιά τό σύνολο τών αγαθών οί μεταβιβάσεις είναι:
(12')
Επειδή συνήθως ισχύει ή σχέση Pli>Pli, στην περίπτωση δπου Qli > Q 2ί, καί
συμβαίνει αυτό δταν ή προσφορά υπερβαίνει τήν εγχώρια ζήτηση, τότε υπάρχει μία
θετική μεταφορά πόρων άπό τήν ΕΟΚ προς τή χώρα πού επιβάλλει τό δασμό.
Πιο συγκεκριμένα, μία χώρα πού εμφανίζει ελλειμματικότητα στην εσωτερική
αγορά γιά ένα αγαθό ή γιά μιά μεγάλη ομάδα αγαθών είναι πιθανό, μέ τις τιμές πού
καθορίζονται μέσω της ΚΑΠ, όχι μόνο νά γίνει αυτάρκης αλλά νά παρουσιάσει καί
πλεονάσματα, τά όποια ή ΕΟΚ θά επιδότησα γιά εξαγωγές. 'Εναλλακτικά, τό
κράτος-μέλος θά παρέμβει στην αγορά μέ πόρους άπό τό FEOGA γιά νά αποσύρει
τήν πλεονάζουσα ποσότητα. "Αν τό αγαθό μπορεί νά διατηρηθεί, θά τό αποθηκεύ
σει, αν είναι φθαρτό, μπορεί νά τό διαθέσει σέ κοινωφελή Ιδρύματα ή νά τό κατά
στρεψα. Ή τελευταία περίπτωση ένέχα κάποιο πολιτικό κόστος. Πάντως, σέ όλες
τίς περιπτώσεις, πού τό κράτος-μέλος της ΕΟΚ εμφανίζει επάρκεια γιά κάποιο αγα
θό, υπάρχει μιά θετική δημοσιονομική είσφορά άπό τήν Κοινότητα προς τό κράτος
αυτό.
'Ανακεφαλαιώνοντας θά πρέπει νά πούμε δτι άπό τήν εφαρμογή τοΰ μηχανι
σμού της ΚΑΠ σέ δλες τίς περιπτώσεις, τουλάχιστον στατικά, υπάρχουν καθαρές
ζημίες γιά τους καταναλωτές καί καθαρά οφέλη γιά τους παραγωγούς. "Εξ αιτίας
αυτής δμως τής προστατευτικής πολιτικής πού περιγράψαμε προηγουμένως, τά
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οφέλη δέν αντισταθμίζουν πάντοτε τις ζημίες, πράγμα πού θα συνέβαινε σέ ένα
εθνικό σύστημα παρεμβάσεως. Επίσης διαπιστώθηκε ότι συνολικά μία χώρα-μέλος
της ΕΟΚ ωφελείται δταν ή προσφορά υπέρβαινα τήν εσωτερική ζήτηση και αντι
στρόφως ζημιώνεται δταν ή προσφορά υπολείπεται της ζήτησης. Γενικά θά μπορού
σε να λεχθεί δτι δσο μεγαλύτερος είναι ό αγροτικός τομέας μιας χώρας, τόσο μεγα
λύτερη εϊναι ή πιθανότητα να αντισταθμιστούν οί ζημίες τών καταναλωτών άπό
τα οφέλη τών παραγωγών. Όμοια, δσο μικρότερη είναι ή κατανάλωση ενός προϊόν
τος τόσο μεγαλύτερη είναι ή πιθανότητα για μία χώρα-μέλος της ΕΟΚ να Εχει θετι
κό δφελος ή τουλάχιστον μία μικρή αρνητική ζημία.
'Αναδιανεμητικά 'Αποτελέσματα άπό τήν Εφαρμογή της ΚΑΠ στον 'Αγρο
τικό Τομέα της 'Ελλάδος.
Ή εφαρμογή της ΚΑΠ έχει μεγάλη σημασία για τόν αγροτικό τομέα της Ελλά
δας λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας πού έχει ή γεωργία γιά τό σύνολο της οικο
νομίας. Άξιζα νά σημειωθεί ότι ο αγροτικός τομέας συμμετέχει στο 13,5% τοΰ
ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος και απασχολεί περίπου τό ένα τέταρτο τοΰ ενερ
γού πληθυσμού της χώρας. Ή Ελλάδα εξάγει περισσότερα αγροτικά προϊόντα άπό
δσα είσάγει11. Πιό συγκεκριμένα ή Ελλάδα είσάγει κυρίως σιτηρά (καλαμπόκι12 και
κριθάρι), κρέας (βοδινό, πρόβειο καί χοιρινό), γαλακτοκομικά προϊόντα και σπορέ
λαια και εξάγει φρούτα (ροδάκινα, μήλα, πορτοκάλια, λεμόνια κλπ.), λαχανικά, κρα
σί, ελαιόλαδο, βαμβάκι, καπνό καί σταφίδα.
Μέ βάση τόν Πίνακα 2 φαίνεται δτι οί τιμές τών αγροτικών αγροτικών προϊόν
των στην Κοινότητα είναι κατά πολύ μεγαλύτερες άπο τις διεθνείς, αν καί γιά μερι
κά προϊόντα (δημητριακά, ζάχαρη, ελαιόλαδο καί σπορέλαια) παρατηρείται μια πτώ
ση τοΰ λόγου τών σχετικών τιμών. Στον Πίνακα 2, βεβαίως, δέν εμφανίζονται οί
σχετικές τιμές γιά ορισμένα προϊόντα πού έχουν ιδιαίτερη σημασία γιά τήν Ελλάδα
όπως π.χ. φρούτα, λαχανικά, κρασιά, καπνός κλπ. λόγω αδυναμίας συγκρισιμότητας
τών σχετικών στοιχείων πού οφείλεται σέ διαφορετικές ποιότητες τοΰ ιδίου προϊόν
τος, διαφορετική περίοδο διάθεσης στην αγορά κλπ.
Πάντως θά μπορούσε νά λεχθεί δτι άπό τήν εφαρμογή της ΚΑΠ στην Ελλάδα
αναμένεται μιά αύξηση τών τιμών τοΰ καταναλωτή, τουλάχιστον κατ' αρχάς γιά τά

11. Τό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδος για τό 1981 παρουσίασε Ελλειμμα
της τάξης τών 4,5 δισ. δρχ. έναντι πλεονάσματος 3,3 δισ. δρχ. τό 1980. "Οσον αφορά στο αγροτικό
εμπορικό ισοζύγιο της 'Ελλάδος μέ τις χώρες τής ΕΟΚ, ένώ αυτό ήταν πλεονασματικό (π.χ. τό 1980
ήταν +6,8 δισ. δρχ.) τό τελευταίο έτος παρατηρήθηκε μία αντίστροφη τάση (τό 1981 ήταν -10,9 δισ.
δρχ.) πού οφείλεται σέ μεγάλη αύξηση τών εισαγωγών (139% τό 1981 έναντι 29,5% τό 1980).
12. Ό όγκος παραγωγής καλαμποκιού στην 'Ελλάδα, λόγω εφαρμογής νέας τεχνολογίας στην
καλλιέργεια αυτή, σημείωσε μία κατακόρυφη άνοδο κατά τή διάρκεια τών τελευταίων δύο ετών, μέ τά
ση νά επιτευχθεί αυτάρκεια κατά τα επόμενα έτη.
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προϊόντα πού εισάγονται και κατά δεύτερο λόγο για τό σύνολο σχεδόν των υπολοί
πων προϊόντων λόγω μεγαλυτέρων τιμών πού καθορίζει ή ΚΑΠ. Επίσης με βάση
δσα ελέχθησαν πιό πάνω και από τό γεγονός ότι για τα περισσότερα από τα αγροτι
κά προϊόντα ή ζήτηση ώς προς τις τιμές είναι ανελαστική, αναμένεται μία μικρή
πτώση της κατανάλωσης. Ό σ ο περισσότερο ανελαστική είναι ή καμπύλη ζήτησης
του προϊόντος τόσο μικρότερη θά είναι ή μείωση της κατανάλωσης.
'Από τόν Πίνακα 3 φαίνεται δτι στην ΕΟΚ των 9 οί εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων είναι κατά πολύ περισσότερες άπό τίς εξαγωγές (εκτός της κατηγορίας
ποτών και καπνού). Είναι ιδιαίτερα φανερή ή ελλειμματικότητα της ΕΟΚ για φρού
τα και λαχανικά, ελαιόλαδο κλπ. Αυτό φαίνεται και άπό τήν Πίνακα 4, πού δείχνει
τό βαθμό αυτάρκειας για τήν ΕΟΚ τών 9 και τήν Ελλάδα. Συγκεκριμένα παρατη
ρείται δτι ή ΕΟΚ τών 9 εμφανίζεται ελλειμματική στα σιτηρά (καλαμπόκι και ρύζι)
όπως ή Ελλάδα και οί δύο άλλες ύπό ένταξη χώρες. Ή αντίθετη ακριβώς εικόνα
παρατηρείται στό βοδινό κρέας. Για μερικά άλλα προϊόντα πού ή Κοινότητα εμφα
νίζεται ελλειμματική, ή 'Ελλάδα παρουσιάζεται πλεονασματική, δπως στό ελαιόλα
δο, εσπεριδοειδή κλπ. Τέλος υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δπου ή ΕΟΚ τών 9
δσο καί ή Ελλάδα είναι πλεονασματικές: ζάχαρη, ροδάκινα κλπ.
Σέ σχέση μέ τις επιπτώσεις άπό τήν εφαρμογή της ΚΑΠ αναμένονται οφέλη
στον Έλληνα παραγωγό, τό ϋψος τών οποίων εξαρτάται άπό τό βαθμό προστασίας
τών προϊόντων καί μέ τήν προϋπόθεση βέβαια δτι θά εξακολουθήσουν νά επικρα
τούν ανταγωνιστικές συνθήκες στις εισροές παραγωγής. Πρέπει νά σημειωθούν επί
σης καί οί δυσμενείς επιπτώσεις άπό τήν κατάργηση ορισμένων επιδοτήσεων (π.χ.
λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ.) στό εισόδημα τών παραγωγών πού θά εξαφανιστούν
σταδιακά μέχρι τό 1986. Ή ανάλυση πού γίνεται εδώ άφορα τίς επιπτώσεις στην
Ελληνική οικονομία άπό τήν πλήρη εφαρμογή της ΚΑΠ (1986) σέ σχέση μέ τήν
επικράτηση τιμών πού προσεγγίζουν τίς διεθνείς. Πάντως άπό τήν αύξηση τών ει
σοδημάτων τών παράγωγων θά πρέπει νά αφαιρέσουμε το κόστος πού προκύπτει
άπό τήν αύξηση της παραγωγής, πού θά είναι τόσο μικρότερο δσο πιό ανελαστική
είναι ή καμπύλη προσφοράς.
Πιό συγκεκριμένα, μέ βάση δσα ελέχθησαν στό προηγούμενο κεφάλαιο, γιά τα
σιτηρά, τό χοιρινό καί πρόβειο κρέας καί κυρίως γιά τό βοδινό κρέας, δπου ή προ
σφορά υπολείπεται τής ζήτησης, θά υπάρξει μία μεταφορά πόρων άπό τήν 'Ελλάδα
προς τήν Κοινότητα. Γιά τά προϊόντα δπου ή προσφορά ισούται μέ τή ζήτηση (το
μάτες, πουλερικά, γάλα αγελαδινό καί σέ ενα βαθμό τά αυγά) είναι πιθανό οί τυχόν
αυξήσεις λόγω τής ΚΑΠ πού θά απολαύσουν οί παραγωγοί θά εξουδετερώσουν τίς
αντίστοιχες μειώσεις τών εισοδημάτων τών καταναλωτών. Τέλος γιά τά αγροτικά
προϊόντα πού ή 'Ελλάδα εμφανίζεται πλεονασματική (ζάχαρη, ελαιόλαδο, κρασί,
εσπεριδοειδή, σταφύλια, μήλα, ροδάκινα καί πατάτες) είναι πιθανό τό τελικό αποτέ
λεσμα νά είναι υπέρ τής 'Ελλάδος. Πάντως, τό ΰψος τοΰ αποτελέσματος άπό τήν
μεταφορά πόρων εξαρτάται άπό τό βαθμό τής κοινοτικής προστασίας.
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Πρέπει να σημειωθεί δτι ό μηχανισμός στήριξης τών προϊόντων, για τα όποια ή
Ελλάδα εμφανίζει επάρκεια, παρέχει ενα μικρότερο βαθμό προστασίας από δτι για
τά εισαγόμενα προϊόντα. Συγκεκριμένα, γιά τά σιτηρά, τό βοδινό κρέας, τά γαλα
κτοκομικά προϊόντα και τή ζάχαρη γίνεται παρέμβαση, όταν οί τιμές της αγοράς πέ
σουν κάτω άπό 6% του επιπέδου τών τιμών πού θεωρούνται ώς αποδεκτές από τό
Συμβούλιο Υπουργών (τιμές ενδεικτικές ή τιμές στόχου). 'Αντίθετα, γιά τά φρούτα
και λαχανικά, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά την 'Ελλάδα, τό επίπεδο
τών τιμών μπορεί να φθάσει τό 60-70% τών τιμών αγοράς, πού έχει θέσει ώς στόχο
ή ΕΟΚ, πριν αυτή παρέμβει. Για τόν καπνό και τό ελαιόλαδο τό σύστημα στήριξης
παρέχει τή δυνατότητα να συνυπάρχει μία χαμηλή τιμή στην αγορά και υψηλά ει
σοδήματα στους παραγωγούς, αφού οί ενισχύσεις δίνονται άπ' ευθείας στους τελευ
ταίους. Γιά τό ελαιόλαδο δίνεται επιπλέον και επιδότηση στην κατανάλωση, τήν
οποία εισπράττει ό τυποποιητής έμπορος.
Άπό τόν Πίνακα 5, πού δίνει, ώς ενα βαθμό, τή διάρθρωση της προστασίας τοΰ
Τμήματος 'Εγγυήσεων του FEOGA, φαίνεται δτι για τό 1982 τά μεγαλύτερα ποσο
στά προβλέπεται νά δαπανηθούν γιά γαλακτοκομικά προϊόντα (30,4%), σιτηρά
(15,5%) και κρέατα (13,6%). Γιά τά προϊόντα πού ενδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα, παρα
τηρείται στον ίδιο πίνακα δτι θά δαπανηθούν γιά ζάχαρη (9,3%), φρούτα και λαχα
νικά (6,4%), ελαιόλαδο (5,2%), κρασί (3,2%) και καπνός (4,7%). Είναι φανερό δτι ή
διάρθρωση τών δαπανών τοΰ FEOGA ευνοεί τους αγροτικούς τομείς τών χοίρων
της Β.Δ. Ευρώπης, αφού τό ποσοστό της σχετικής δαπάνης γιά τό 1981 ανέρχεται
στό 59,5%, ενώ γιά τά μεσογειακά προϊόντα μόνο 28,8%. Πάντως πρέπει νά ση
μειωθεί δτι υπάρχει μία τάση μείωσης τών δαπανών γιά γαλακτομικά και αύξηση
γιά ελαιόλαδο, φρούτα κλπ.
Μέ βάση τό βαθμό πλεονασματικότητας της Κοινότητας και τήν ελλειμματικό
τητα της 'Ελλάδας, σέ συνδυασμό μέ τό βαθμό προστασίας τών διαφόρων αγροτι
κών προϊόντων, όπως εμφανίζεται άπό τή διάρθρωση τών δαπανών τοΰ Τμήματος
Εγγυήσεων (Πίνακας 5), θά μπορούσε νά λεχθεί δτι είναι δυνατή μία μικρή μείωση
τών δαπανών της ΚΑΠ άπό τήν ένταξη της 'Ελλάδας, χωρίς αυτό νά αποκλείει πι
θανή αΰξηση τών δαπανών στον Τομέα τοΰ Προσανατολισμού.
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Ή ανάλυση πού έγινε, στά πλαίσια τών διαφόρων προτάσεων γιά αναθεώρηση
της ΚΑΠ, αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια μίας πιο ολοκληρωμένης έρευνας στην
οποία είναι απαραίτητη μία συγκριτική ποσοτική εξέταση τών ωφελειών και τοΰ κό
στους πού παρουσιάζουν γιά κάθε χώρα-μέλος της ΕΟΚ οί προτεινόμενες λύσεις
στό πρόβλημα της ΚΑΠ. Αυτό αναμφίβολα απαιτεί πολύ περισσότερη αναλυτική
εργασία καί μεγάλο αριθμό στατιστικών στοιχείων. 'Επίσης ειδική μέριμνα πρέπει
νά δοθεί στό θέμα της ισοτιμίας μεταξύ τών εθνικών νομισμάτων τών κρατών-
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μελών της ΕΟΚ και της «πράσινης δραχμής».
Στό άρθρο αυτό αναλύθηκαν θεωρητικά οί επιπτώσεις στον παραγωγό, τόν κα
ταναλωτή, τή ζήτηση, τήν προσφορά και τόν προϋπολογισμό (κοινοτικό και εθνικό)
άπό τήν εφαρμογή της ΚΑΠ στή σημερινή της μορφή, σέ σχέση μέ τό καθεστώς
ελευθέρου εμπορίου. Ή εξέταση τών επιπτώσεων εφαρμόστηκε στην περίπτωση του
αγροτικού τομέα της Ελλάδας. Ή ανάλυση τών διανεμητικών αποτελεσμάτων άπό
τήν εφαρμογή της ΚΑΠ περιορίστηκε σέ γενικές διαπιστώσεις όσον άφορα στα διά
φορα προϊόντα καί δέν έγινε επακριβής μέτρηση τους. Ό λόγος είναι ότι δεν υπάρ
χουν στοιχεία πού νά δείχνουν τό σύνολο τών επιπτώσεων της ΚΑΠ στην ελληνι
κή γεωργία. Ή χρησιμοποίηση προβλέψεων, κάτω άπό ορισμένες υποθέσεις, όσον
άφορα στην εξέλιξη βασικών μεγεθών της γεωργίας (κατανάλωση, παραγωγή, τιμές
κλπ.) για τό 1986 θά ήταν παρακινδυνευμένη.
Ή θεωρητική ανάλυση πού αναπτύχθηκε μπορεί νά εφαρμοστεί τόσο σέ επίπεδο
προϊόντος όσο καί στό σύνολο τοΰ αγροτικού τομέα. Πάντως καί για τις δύο περι
πτώσεις απαιτούνται περιοριστικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, επειδή ή θεώρηση τού
θέματος βασίζεται σέ ανάλυση μερικής ισορροπίας, υποτίθεται ότι μεταβολές τών
σχετικών τιμών τών προϊόντων δέν επηρεάζουν τό επίπεδο της κατανάλωσης καί εί
ναι δεδομένες ή τουλάχιστον εξωγενείς για τό σύστημα. Σέ ένα σύστημα γενικής
ισορροπίας οί σχετικές τιμές προσδιορίζονται ενδογενώς. Στις αδυναμίες τών στατι
κών υποδειγμάτων πρέπει νά προστεθεί ότι αυτά δέν περιλαμβάνουν ορισμένα δυνα
μικά αποτελέσματα, όπως οικονομίες κλίμακας, οφέλη άπό μεγαλύτερη αποδοτικό
τητα, αξιοποίηση πλεονασματικών οίκονομικών πόρων κλπ.
Επίσης, ή υπόθεση δτι ή προσφορά στή διεθνή αγορά είναι πλήρως ελαστική
καί δτι δέν επηρεάζεται άπό τή συμπεριφορά της ΚΑΠ δέν είναι ρεαλιστική, διότι ή
Κοινότητα αποτελεί τή μεγαλύτερη αγορά αγροτικών προϊόντων στό κόσμο. Πάν
τως θά πρέπει νά σημειωθεί ότι τό μεγαλύτερο ποσοστό εμπορίου αγροτικών
προϊόντων στην ΕΟΚ είναι ενδοκοινοτικό.
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