
Της Έλλης Τσιφόρου,  
Διευθύνουσας Συμβούλου 
της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ στιγμή της παρουσία-
σης της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα 
στο Πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιο-
ποικιλότητα, οι οποίες απορρέουν από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,  η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο αρνητικός 
αντίκτυπος που θα έχει η εφαρμογή τους 
στο αγροτικό εισόδημα, π.χ. η παύση της 
καλλιέργειας στο 10% των γεωργικών εκτά-
σεων στην ΕΕ, θα μπορούσε να αντισταθμι-
στεί αξιοποιώντας τους πόρους της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).  

Την ίδια στάση τηρεί και όσον αφορά την 
απορρόφηση του οικονομικού αντικτύπου 
από την εφαρμογή της πρότασης Κανονι-
σμού σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυ-
τοφαρμάκων (SUR), η οποία βρίσκεται σή-
μερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
ή των απωλειών λόγω του υψηλού κόστους 
των λιπασμάτων, όπως προτείνει στο πλαί-
σιο της πολύ πρόσφατης ανακοίνωσης «Δια-
σφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονο-
μικής προσιτότητας των λιπασμάτων». 

Ωστόσο, η επωδός «η ΚΑΠ είναι εδώ για 
να καλύψει κάθε ζημία» σκοντάφτει σε δύο 
ζητήματα.

Το πρώτο είναι ότι ο προϋπολογισμός της 

έχει ήδη συμφωνηθεί, επομένως η διάθεση 
πόρων σε νέου τύπου ενισχύσεις συνεπάγε-
ται αναγκαστικά την απόσυρση πόρων από 
υφιστάμενες.

Το δεύτερο ζήτημα, λιγότερο προφανές 
αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η ταχεία μείω-
ση της αξίας της στήριξης της ΚΑΠ. Ο ένο-
χος, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο 
υψηλός πληθωρισμός.

Όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2021-
2027, το σενάριο που υιοθετήθηκε αφορού-
σε μέγιστο αναμενόμενο ετήσιο ποσοστό 
αύξησης της τάξης του 2%. Σήμερα ο μέσος 
πληθωρισμός στην ΕΕ βρίσκεται κοντά στο 
10%.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προ-
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ), οι οποίες θα μπορούσαν να θεω-
ρηθούν ακόμα και φιλόδοξες, η ευρωπαϊκή 
δεξαμενή σκέψης FARM EUROPE εκτιμά 

ότι η πραγματική αξία του προϋπολογισμού 
της ΚΑΠ θα μειωθεί κατά 85 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ σε πραγματικούς όρους κατά την 
περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με το 2020, 
το οποίο ισοδυναμεί με δύο έτη κοινοτικής 
στήριξης και είναι διπλάσιο από αυτό που 
είχε υπολογιστεί όταν εγκρίθηκε το Πολυε-
τές Δημοσιονομικό Πλαίσιο το 2019. Σύμφω-
να πάντα με τη FARM EUROPE, η πραγματι-
κή αξία του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για το 
σύνολο της προγραμματικής περιόδου θα 
μειωθεί κατά 22% σε σύγκριση με το 2020, 
ενώ μόνο για το τελευταίο έτος αυτής, δη-
λαδή το 2027, υπολογίζεται ότι η μείωση θα 
αγγίξει το 34%.

Είναι συνεπώς επείγον οι συν-νομοθέτες 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
αξίας του προϋπολογισμού της ΚΑΠ με κρι-
τήριο τα σημερινά δεδομένα. Εξίσου κρίσι-
μο είναι να αναζητήσουν μία νέα διέξοδο για 
την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η οποία θα απομακρυνθεί από 
τη λογική της κανονιστικής μείωσης των πα-
ραδοσιακών μοχλών της παραγωγικότητας 
και θα στραφεί σε μία στρατηγική επενδυτι-
κής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, εντός 
και εκτός ΚΑΠ, ώστε να αναπτυχθούν καινο-
τόμες προσεγγίσεις, όπως η ευφυής γεωρ-
γία,  οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο 
στους φυσικούς πόρους και το κλίμα όσο και 
στην παραγωγικότητα-ανταγωνιστικότητα. 
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