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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Αύξηση κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα - άμεσες λύσεις
Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την
υπέρογκη αύξηση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.
Αναφέρουν ότι τα προηγούμενα δυο χρόνια οι παραγωγοί βιώνουν στο μέγιστο τις
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, με συνέπεια πρωτίστως την πτώση της
αγοραστικής δυνατότητας της κοινωνίας και τελικά την σημαντική απώλεια του
εισοδήματος μας.
Επιπλέον, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου ταυτόχρονη
αύξηση των εισροών, στο σύνολο τους.
Γεωργικά εφόδια, προϊόντα φυτοπροστασίας και λιπάσματα έχουν αυξηθεί κατά 40%
χωρίς να διαφαίνεται καμία τάση αποκλιμάκωσης τους. Μάλιστα, το αντίθετο σενάριο
φαίνεται να επικρατεί προς μεγάλη απογοήτευση των παραγωγών.
Επισημαίνουν ότι σε όλα τα προηγούμενα προστέθηκε η τεράστια αύξηση στην
ηλεκτρική ενέργεια, δίδοντας μας έτσι την χαριστική βολή. Όμως μεγαλύτερη δε
αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η αύξηση αυτή επιβλήθηκε ξαφνικά και
αναγκαστικά με σαφή εμπαιγμό στην παρουσίαση της, χαρακτηρίζοντας ως μέτρο
προσωρινού χαρακτήρα, με αύξηση 100% στην ρήτρα αναπροσαρμογής και
ακολουθείται από έκπτωση 30% επί της προστιθέμενης τιμής..
Κατά το προηγούμενο εξάμηνο υπήρξαν καλλιέργειες στην Ελλάδα (σιτάρι, βαμβάκι
κ.α.) όπου πρόλαβαν και πήραν αυξημένη τιμή στα παραγόμενα προϊόντα, χωρίς αυτό
βέβαια να σημαίνει ότι αυτή η υπεραξία καρπώθηκε από τους παραγωγούς. Είναι
δεδομένο ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιπλέον τιμή
απορροφήθηκε από τις μεγάλες αυξήσεις των εισροών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν έδωσε μια ουσιαστική ανάσα και ελπίδα να συνεχίσουν την ενασχόληση στους στο
πρωτογενή τομέα.
Στην περίπτωση όμως των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Κρήτη η εμπορική
εικόνα των κηπευτικών προϊόντων απέχει κατά πολύ στο να γίνει έστω η ελάχιστη
προσέγγιση αυτού του κόστους παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μεγάλη
ανασφάλεια στους παραγωγούς, κάνοντας ήδη λόγο για οριστική εγκατάλειψη του
επαγγέλματος για την επόμενη χρονιά.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση λύση του προβλήματος με
ουσιαστικές κινήσεις και η πολιτεία να αντιληφθεί την σπουδαιότητα και τον ρόλο του
αγροτικού κλάδου για την πατρίδα;
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Γεώργιος Λογιάδης

