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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Εισαγωγή

Είναι αλήθεια ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους σπουδαιότερους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας, όπου υπάρχουν διαδικασίες συννενοησης και συναπόφασης 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ).

Στην εργασία θα γίνει προσπάθεια να μελετηθούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
ΚΑΠ. Από την αρχή της ιστορίας της Ε.Ε. μέχρι σήμερα, ενώ οι γενικοί στόχοι της ΚΑΠ 
παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιοι, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πορεία 
εφαρμογής τους είχαν αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές προσπάθειες μεταρύθμισής της. 
Είναι ενδιαφέρον να μελετηθούν οι επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή διαφόρων μέτρων 
πολιτικής κατά το παρελθόν και γενικότερα οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανάγκη 
μεταρυθμίσεων και λήψης νέων μέτρων πολιτικής.

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την ίδρυση της Ε.Ε. αναμφισβήτητα 
έπαιξαν’ λοιπόν ένα σημαντικό ρόλο στις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια. Οι 
συνθήκες αυτές έχουν να κάνουν τόσο με τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
όσο και με τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα κράτη στον ευρύτερο παγκόσμιο χώρο.

Οπως υποδηλώνει και ο τίτλος της εργασίας, η ανάλυση γίνεται υπό το πρίσμα της 
Νέας Πολιτικής Οικονομίας ή αλλιώς της Δημόσιας Επιλογής (Public Choice). Η 
μεθοδολογία αυτή επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις όσον αφορά την μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα που πετυχαίνουν μερικές φορές οι αγρότες έναντι των καταναλωτών και 
των φορολουγομένων, όταν οργανώνονται μεταξύ τους και ασκούν πιέσεις στο πολιτικό 
σύστημα. Προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ορισμένες φορές αυτό το σύστημα μεροληπτεί υπέρ 
των αγροτών έστω και αν η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων έχει υψηλό κόστος. Μια άλλη εκδοχή 
της εν λόγω προσέγγισης αφορά τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και των 
επιδιώξεων των πολιτικών ως μελών μιας ομάδας που επίσης επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της 
ευημερίας της.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία για να δώσει επαρκείς εξηγήσεις μελετά εκτενως την 
αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικών και πολιτικών αγορών, τις πολιτικές προτιμήσεις, τις 
πιέσεις των προνομιούχων ομάδων, τους ψηφοφόρους και τους πολιτικούς καθώς και τα αίτια 
της αγροτικής προστασίας.

Η ιδιομορφία που παρουσιάζεται με τη μελέτη διαμόρφωσης της ΚΑΠ καθώς και των 
προσπαθειών αναμόρφωσής της βρίσκεται στον υπερεθνικό της χαρακτήρα. Η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στην ΚΑΠ προϋποθέτει συναίνεση όλων των κρατών-μελών. δηλαδή τη 
σύνθεση επιμέρους συμφερόντων. Έτσι λοιπόν η προσέγγιση της δημόσιας επιλογής χρήζει 
εν προκειμένω συμπλήρωσης, μιας και οι σχετικές αποφάσεις δεν αντανακλούν μόνο 
διαφορετικά συμφέροντα οργανωμένων ομάδων (lobbies), ούτε μόνο συναλλαγές πολιτικών- 
ψηφοφόρων, αλλά την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών συμφερόντων και στόχων.

Η μελέτη αυτής της συγκριτικά περισσότερο σύνθετης κατάστασης, θα αποτελέσει το 
αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 
εισαγωγή και εξηγούνται ποιά είναι τα νέα στοιχεία που προσφέρει η προσέγγιση της Νέας 
Πολιτκής Οικονομίας, γιατί τελικά αναπτύσσονται προσπάθειες για πολιτική επιρροή από τις 
ομάδες, το κόστος και τα οφέλη αυτών των προσπαθειών καθώς και πως αναμένεται η 
οικονομική ανάπτυξη να επηρεάσει αυτές τις προσπάθειες. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται 
με την παρατηρούμενη αγροτική προστασία στις βιομηχανικές χώρες, κάποιες προσεγγίσεις 
που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το θέμα, τους στόχους και τις επιδιώξεις των ομάδων 
που θίγονται από αυτήν την προστασία και τελειώνει με κάποιες σκέψεις σχετικά με τις 
συνθήκες που οδήγησαν' τις περισσότερες βιομηχανικές χώρες σ' αυτήν την κατάσταση, 
συμπληρώνοντας αυτά που ειπώθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο όσον αφορά τη σχέση 
προστασίας και ανάπτυξης. Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην Κοινή 
Αγρροτική Πολιτική της Ε.Ε., τους στόχους και τα εργαλεία πολιτικής που εφαρμόζει και 
μελετώνται οι παράγοντες εκείνοι που διαμορφώνουν τις αποφάσεις όσον αφορά το ύψος των



τιμών των αγροτικών προϊόντων εξετάζοντας την Ε.Ε. σαν σύνολο. Όμως, η Ε.Ε. δεν παύει 
να αποτελείται από χώρες-μέλη των οποίων τα συμφέροντα όπως είπαμε είναι διαφορετικά 
και δεν ταυτίζονται. Αυτές ακριβώς οι διαφορές μεταξύ των εθνικών στόχων καθώς και το 
πως επηρεάζουν τις αποφάσεις τις ΚΑΠ, αποτελούν αντικείμενο μελέτης του τέταρτου 
κεφαλαίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της μεταρύθμισης της ΚΑΠ που έγινε το 
1992 καθώς και τα αιτίων που οδήγησαν σ' αυτήν την μεταρύθμιση υπό το φως της Νέας 
Πολιτικής Οικονομίας πάντοτε. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια εμπειρική μελέτη του ύψους 
της προστασίας ορισμένων αγροτικών προϊόντων χρησιμοποιώντας και τους ανάλογους 
δείκτες γι' αυτή την προσπάθεια. Η εργασία κλείνει με το έβδομο κεφάλαιο όπου γίνεται μια 
απογραφή των κυριοτέρων λόγων που είναι υπεύθυνοι για την δυσανάλογη δύναμη του 
αγροτικού lobby σε σχέση με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό να δειχτεί ότι η 
υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ριζικά εξαιτίας των 
πολύ σταθερών βάσεων στις οποίες έχει αναπτυχθεί.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.1 Εισαγωγή

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του θεσμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) υπό το πρίσμα της προσέγγισης της Δημόσιας Επιλογής. Αναπόφευκτα, το αρχικό 
σημείο στην συζήτηση περί του πως η Δημόσια Επιλογή ή αλλιώς, η "Νέα Πολιτική 
Οικονομία". μπορεί να εφαρμοστεί στην ΚΑΠ και την μεταρύθμισή της είναι να δοθεί ένας 
ορισμός της. Ένας τέτοιος ορισμός μπορεί να είναι αυτός που υπάρχει στο βιβλίο του Mueller 
(1979) σύμφωνα με τον οποίο:

Η Δημόσια Επιλογή μπορεί να οριστεί σαν η οικονομική μελέτη της διαμόρφωσης 
πολιτικών, η πιο απλά, η εφαρμογή των οικονομικών στο πολιτικό σκηνικό. Το αντικείμενο 
προς μελέτη της Δημόσιας Επιλογής είναι το ίδιο με αυτό της Πολιτικής Επιστήμης: η θεωρία 
των καταστάσεων (theory of the state), οι κανόνες ψηφοφορίας, η συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων, τα πολιτικά κόμματα, η γραφεικρατία κτλ. Η μεθοδολογία ωστόσο, της 
Δημόσιας Επιλογής είναι ίδια με αυτή των οικονομικών.

Για το λόγο αυτό, η Δημόσια Επιλογή έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλες τις διαδικασίες διαμόρφωσης αποφάσεων, αλλά το χαρακτηριστικό που 
την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι χρησιμοποιεί τα εργαλεία των νεο-κλασικών οικονομικών. 
Αυτό σημαίνει ότι η βάση της ανάλυσής της είναι το ορθολογικά σκεπτόμενο άτομο που 
αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του υπό την ύπαρξη κάποιων περιορισμών 
(Nello, 1984).

Στον χώρο γύρω από την μεταρύθμισή της ΚΑΠ,' η Δημόσια Επιλογή έχει τουλάχιστον 
το πλεονέκτημα ότι προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση. Ξεκινώντας από μια 
διαφορετική οπτική γωνία, αυτή του ορθολογικού ατόμου που λαμβάνει αποφάσεις, η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει έμφαση σε κάποια χαρακτηριστικά της πολτικής 
διαδικασίας το οποία συνήθως δεν λαμβάνονται σοβαρά υπ' όψιν. Σ' αυτήν την περίπτωση, η 
Δημόσια Επιλογή εξυπηρετεί σαν ένα είδος άσκησης "συμπληρωματικής σκέψης” 
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην εξακρίβωση τυχόν σφαλμάτων στην πολιτική ή στην 
εξεύρεση νέων λύσεων. Το ενδιαφέρον που δίνει η μεθοδολογία αυτή σχετικά με την 
διάρθρωση των θεσμών, των κανόνων ψηφοφορίας και των διαδικασιών που λαμβάνουν 
χώρα την κάνουν πολλά υποσχόμενη από αυτή την άποψη.

Η προσέγγιση της Δημόσιας Επιλογής επιβάλλει οι πολιτικές να εκτιμηθσύν σε όρους 
κόστους και κέρδους για να μπορεί με αυτό τον τρόπο να γίνει χρήση των εργαλείων της 
οικονομικής ανάλυσης. Τα εργαλεία αυτά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 
αναπαραστήσουν τα αποτελέσματα με ακριβή και ξεκάθαρο τρόπο. Συγχρόνως, μπορεί να 
αποφύγει και τις ατέλειες των "καθαρά οικονομικών” προσεγγίσεων που αντιμετώπιζαν την 
κυβέρνηση σαν ένα μαύρο κουτί. Οι πολιτικές εκτιμώνται όχι μόνο βάσει των 
αποτελεσμάτων που θα έχουν, αλλά λαμβάνονται υπ' όψιν τόσο τα κόστη όσο και τα οφέλη 
από την λήψη αποφάσεων γι' αυτές και την εφαρμογή τους.

Η Δημόσια Επιλογή για το σκοπό αυτό προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί κανείς 
να δει όλα τα στοιχεία που παίζουν ρόλο στην έκβαση των πολιτικών αποτελεσμάτων και 
επομένως μειώνει τον κίνδυνο να αποτύχει στην ανάλυση της όπως έγινε με άλλες 
προσεγγίσεις περί της ΚΑΠ και της μεταρύθμισής της που απέτυχαν επειδή δεν είχαν λάβει 
υπ' όψιν κάποια σηματτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Δημόσια Επιλογή μπορεί να επισημάνει 
την σχετική σπουδαιότητα των διαφορετικών παραγόντων στην διαδικασία διαμόρφωσης της 
πολιτικής και μπορεί να δείξει πως η σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων ποικίλει 
σύμφωνα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορεί να επισημάνει τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στην προσπάθεια μιας 
μεταρύθμισής και πως αυτά μπορούν να ξεπεραστούν (Nello, 1984).



Το βασικό σημείο της Δημόσιας Επιλογής όπως αναφέρθηκε είναι η συμπεριφορά του 
ορθολογικού ατόμου που επιθυμεί την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του. Το γεγονός αυτό 
έχει αποτελέσει αιτία για· έντονη κριτική της μεθοδολογίας αυτής. Υποστηρίχτηκε ότι με 
αυτού του είδους την αντιμετώπιση πολλοί παράγοντες όπως η ιδεολογία και η παράδοση, 
που μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική, παραλείπονται. Αν και αυτό είναι αλήθεια, 
πρόκειται για μια κριτική η οποία αφορά το σύνολο της οικονομικής. Στην πραγματικότητα, 
οι νεώτεροι κλασικοί οικονομολόγοι όπως η Smith, ο Ricardo και ο Malthus. δέχτηκαν 
επίθεση ακριβώς γι' αυτό το λόγο για παράδειγμα από τον Thomas Carlyle που αποκάλεσε τα 
οικονομικά σαν την "μελαγχολική επιστήμη"’ (dismal science). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί 
ότι στην προσπάθεια ανάλυσης των πολύπλοκων σχέσεων στον κόσμο, οι απλοποιήσεις είναι 
κάτι το αναπόφευκτο και οι διάφορες κοινωνικές επιστήμες διαφέρουν ως προς το είδος των 
απλοποιήσεων που κάνουν. Εξετάζοντας την ΚΑΠ και την μεταρύθμισή της 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις είναι πιθανό να επιτευχθεί μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η προσέγγιση της Δημόσιας Επιλογής 
δεν σημαίνει ότι οι άλλες προσεγγίσεις θα πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της Δημόσιας Επιλογής είναι ότι καταφέρνει να δείξει πως 
είναι δυνατόν για έναν θεσμό να λειτουργεί με διαφορετικό ρόλο από αυτόν για τον οποίο 
σχεδιάστηκε από τους δημιουργούς του, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στο να εξακριβωθεί 
τι πήγε λάθος κάτι το οποίο, ιδιαίτερα για την περίπτωση της ΚΑΠ. είναι πολύ σημαντικό.

Το γεγονός ότι η νεοκλασική πολιτική ανάλυση έχει συμπεριλάβει όχι μόνο τη φύση 
αλλά και τις συνέπειες της δημόσιας πολιτικής κι έχει συνδυάσει παράγοντες 
αποτελεσματικότητας με πολιτικούς παράγοντες στην προσπάθειά της να εξηγήσει τα αίτια 
της δημόσιας πολιτικής, είναι σχετικά πρόσφατο. Σε αντίθεση με τα κλασικά οικονομικά 
ευημερίας, η νεοκλασική πολιτική οικονομία αντιμετωπίζει την κυβέρνηση σαν μια μερικώς 
ενδογενή οντότητα της οποίας οι οριζόμενες πολιτικές αντανακλούν επικροτούντο 
συμφέροντα της κοινωνίας.

Σ’ αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο θα παρουσιαστεί κάπως σύντομα μια παρόμοια 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τους A. Balicasan και J. Roumasset (1987) που προσπαθεί 
να εξηγήσει γιατί τελικά ανπτύσσονται προσπάθειες από πλευράς των ομάδων για πολιτική 
επιρροή. Κάνοντας κάποιες υποθέσεις όσον αφορά το κόστος της επένδυσης για πολιτική 
επιρροή, τους παράγοντες που το επηρεάζουν και στηριζόμενοι στις στατιστικά 
προσδιοριζόμενες σχέσεις μεταξύ της προστασίας του αγροτικού τομέα και της οικονομικής 
ανάπτυξης, οι δύο ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο και 
πως η τελευταία αναμένεται να επηρεάσει υπέρ των αγροτών το ύψος της αγροτικής 
προστασίας στο μέλλον. Υπό το φως της Πολιτικής Οικονομίας πάντοτε, το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στα οφέλη και τα κόστη των διαφόρων ομάδων της κοινωνίας καθώς και πως 
οι αλλαγές στη δομή κόστους-οφέλους μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή του 
προστατευτικού καθεστώτος στον αγροτικό κλάδο.

1.2 Γενικά: Κόστη και Οφέλη των Επενδύσεων για Πολιτική Επιρροή

Η παρατηρούμενη προστασία στον αγροτικό χώρο έχει μοντελοποιηθεί θεωρώντας ότι 
είναι το αποτέλεσμα ενός μη-συνεργατικού παιγνίου όπου σε κάποια πλευρά έχουμε τους 
παραγωγούς, σε κάποια άλλη τους καταναλωτές και σε μια τρίτη του φορολογούμενους των 
οποίων η ευημερία μειώνεται καθώς αυξάνει το μέγεθος της προστασίας (Becker 1983. 
Mayer 1984). Το ζητούμενο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο προσδιορισμός του 
άριστου εκείνου επιπέδου πολιτικής επιρροής που επιδιώκουν να επιτύχουν ομάδες εκ των 
οποίων κάποιες τίθενται υπέρ και κάποιες κατά της προστασίας σ' έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Υποτίθεται ότι η επένδυση σε πολιτική επιρροή είτε από τους αντίθετους ή από τους 
υπέρμαχους του καθεστώτος προστασίας μοντελοποιείται σαν μια από κοινού φροντίδα για 
ένα δημόσιο αγαθό των’ μελών αυτών των ομάδων. Σαν συνέπεια, το επίπεδο ισορροπίας



στην προστασία προκύπτει ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ομάδων που 
προσπαθούν άλλες υπέρ και άλλες κατά αυτής.

Λέγοντας επένδυση, σε πολιτική επιρροή θα μπορούσε να εννοηθεί ότι αφορά την 
δέσμευση πόρων (όπως χρόνος και χρήμα) σε πολιτικές καμπάνιες, την πολιτική διαφήμιση, 
την επιμόρφωση των γραφειοκρατών και των πολιτικών, την απασχόληση εργαζομένων στην 
πολιτική και τις δωροδοκίες. Αντιμετωπίζοντας την πολιτική επιρροή σαν δημόσιο αγαθό 
αυτών των ομάδων, το μέγεθος των ίδιων και της επένδυσής τους στην κατάσταση 
ισορροπίας μπορούν να προσδιοριστούν σύμφωνα με την θεωρία της Δημόσιας Επιλογής, 
δηλαδή βάσει των οριακών κερδών έναντι του οριακού κόστους των συνασπισμών εξαιτίας 
μιας μεγέθυνσης της ομάδας. Για τους παραγωγούς, ως οφέλη από μια κύηση συνεργασίας 
ορίζονται τα κέρδη που θα προέλθουν στο πλεόνασμα του παραγωγού στο σύνολο των μελών 
της ομάδας. Για τους καταναλωτές, κατ' αντιστοιχία, ως όφελος λογαριάζεται η αύξηση του 
πλεονάσματος του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τους Balisacan και Roumasset. τα οφέλη των διαφόρων ομάδων από τις 
επενδύσεις τους για πολιτική επιρροή εξαρτώνται από το ποσοστό προστασίας του εκάστοτε 
αγαθού, το μέγεθος της ομάδας και κάποιες άλλες μεταβλητές κατά περίπτωση όπως η 
ελαστικότητες προσφοράς, ζήτησης, το ποσοστό της δαπάνης των καταναλωτών που 
ξοδεύεται για την απόκτηση του αγαθού, κτλ. Για τους παραγωγούς τα οφέλη είναι ανάλογα 
του ποσοστού προστασίας ενώ για τους καταναλωτές ισχύει το αντίθετο. Το ύψος της 
προστασίας εξαρτάται από το ύψος της επένδυσης για πολιτική επιρροή από την πλευρά των 
παραγωγών και των καταναλωτών.

Το κόστος μιας τέτοιας από κοινού δρατηριότητας των μελών των διαφόρων ομάδων 
αποτελείται από το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης για πολιτική επιρροή και το κόστος 
οργάνωσης (πληροφόρηση και εφαρμογή). Το τελευταίο είναι αύξουσα συνάρτηση του 
πλήθους της ομάδας γιατί απαιτείται υψηλότερο κόστος οργάνωσης και δραστηριοποίησης 
(λαμβάνοντας υπ' όψιν το κόστος για το χρόνο απόφασης που απαιτείται) όταν' η συμμαχία 
διαιρύνεται περισσότερο (Buchanan, Tulloc 1962 και Olson 1965).

Στην προσπάθεια προσδιορισμού του βέλτιστου επιπέδου επένδυσης οι δύο ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επένδυση για πολιτική επιρροή των ομάδων εξαρτάται και 
από τις υποθέσεις ορισμένων εξ" αυτών για το ύψος της επένδυσης που κάνουν οι άλλες, 
αντίθετων συμφερόντων, ομάδες. Μπορεί να δειχθεί ότι στην μη συνεργατική Nash 
ισορροπία ενός τέτοιου παιγνίου που μοντελοποιεί την παρούσα κατάσταση, η αύξηση της 
επένδυσης από την μία ομάδα δεν αντισταθμίζεται πλήρως από την αντίθετή της. Γι' αυτό και 
τελικά αυτό που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι η πιθανότητα ανταπόδοσης μπορεί μεν 
να μειώνει αλλά δεν εξαλείφει τα οφέλη από την επένδυση σε πολιτική επιρροή.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν ή να ελλαττώσουν το ύψος 
της επένδυσης, ή αλλιώς, να μετατοπίσουν τις κλίμακες του οριακού οφέλους και οριακού 
κόστους. Από την πλευρά του κόστους, κάτι το οποίο συχνά αναφέρεται στην βιβλιογραφία 
της Δημόσιας Επιλογής είναι η καθιέρωση αυτών που ο Olson αποκαλεί "επιλεκτικά ατομικά 
κίνητρα" (selected individualized incentives), όπου ένα ορθολογικό άτομο παροτρύνεται να 
δράσει μ' ένα ομαδικά προσανατολισμένο τρόπο. Τα πρόστιμα που τυχόν επιβάλλονται στα 
μέλη που αποκλίνουν της κοινής γραμμής καθώς και τα βραβεία που απονέμονται σ' εκείνους 
που ακολουθούν πιστά τις κοινές αποφάσεις είναι δύο ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων 
παραγόντων. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν και ισχυρές ηθικές κυρώσεις απέναντι στις 
παραβάσεις των κανόνων των ομάδων οι οποίες συνεισφέρουν εξίσου στην υλοποίηση των 
αποφάσεων που λήφθηκαν ομαδικά.

Μια άλλη κατηγορία παραγόντων που επηρεάζει το κόστος οργάνωσης είναι το κόστος 
επικοινωνίας. Το κόστος αυτό αναμένεται να αυξάνει αναλογικά με την γεωγραφική 
γειτνίαση των μελών της ομάδας. Ωστόσο, καθώς η ποιότητα των δικτύων επικοινωνίας 
αυξάνει όλο και περισσότερο το κόστος αυτό μειώνεται συνεχώς. Η αστικοποίηση φαίνεται 
να έχει μια επίδραση που γραφικά αναπαρίσταται με το γράμμα U δεδομένου ότι αρχικά 
μπορεί να μείωσε το κόστος επικοινωνίας συγκεντρώνοντας το πληθυσμό στις πόλεις, αλλά η



4

επίδραση αυτή επισκιάστηκε από την τάση που παρατηρήθηκε η ζωή στην πόλη να γίνεται 
όλο και πιο πολύ απρόσωπη.

Θα ήταν καλό να αναφερθούν και οι διαφορές που παρουσιάζονται όσον αφορά τα 
συμφέροντα των μελών της ομάδας. Δεδομένης της ύπαρξης του οργανωτικού κόστους, η 
βέλτιστη συνεισφορά των μικρών δικαιούχων με μικρά σχετικά συμφέροντα, θα μπορούσε 
άνετα να είναι κοντά στο μηδέν. Η τάση αυτή ενισχύεται από το κόστος λήψης αποφάσεων. 
Η απώλεια των κερδών ενός μικρού δικαιούχου που δεν συνεισφέρει, μπορεί να είναι 
λιγότερη από το επιβεβλημένο κόστος. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι η συνεισφορά στην 
συλλογική δράση που θα είχε μικρό καθαρό αποτέλεσμα στην ευημερία του καθενός είναι 
δύσκολο να αντισταθμιστεί από την βέλτιστη προσπάθεια.

1.3 Αγροτική Προστασία και Ανάπτυξη

Το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας που προσπαθεί να εξηγήσει τα θέματα της 
αγροτικής πολιτικής που σχετίζονται με τον χώρο των οικονομικών θα μπορούσε να έχει το 
όνομα "η θετική θεωρία των δασμών". Ωστόσο, η βιβλιογραφία αυτή έχει προσπαθήσει 
ανεπιτυχώς να μελετήσει σε βάθος ορισμένους πολύπλοκους μηχανισμούς οικονομικής 
προστασίας. Για παράδειγμα ο Ray (1981), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δασμοί 
σχετίζονται θετικά με το εργατικό δυναμικό, αριητικά με το λόγο κεφαλαίου-εργασίας ενώ 
δεν σχετίζονται με την γεωγραφική συγκέντρωση ή την συγκέντρωση των σημείων πώλησης 
του προϊόντος. Ο Saunders (1980), από την άλλη, έδειξε ότι οι βιομηχανίες με υψηλή 
συγκέντρωση των σημείων πώλησης, μπορούν να επιτύχουν προστασία πιο εύκολα. Οι 
Anderson και Baldw in (1981), έδειξαν ότι οι βιομηχανίες που δίνουν χαμηλούς μισθούς, είναι 
κυρίως έντασης εργασίας και με μικρή προστιθέμειη αξία στα προϊόντα τους, είναι 
περισσότερο προστατευμένες έναντι των υπολοίπων.

Ενα αρκετά διεισδυτικό μοντέλο σχετικά με την οικονομική προστασία, και σε 
συμφωνία με αρκετές εργασίες, ασχολείται με την τάση που παρατηρείται στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες να φορολογούν τον αγροτικό τομέα ενώ στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
παρατηρείται μια προσπάθεια προστασίας αυτού του κλάδου. Οι Bale και Lutz (1981) σε μια 
έρευνα για τα διαφορετικά αποτελέσματα των πολιτικών αγροτικών τιμών ανάμεσα στις 
ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και οι Binsvvanger και Scandizzo (1983) 
που μελέτησαν ορισμένα μοντέλα οικονομικής προστασίας παρουσίασαν' (cross-sectional) 
αποδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του ύψους της αγροτικής 
προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Το πρότυπο αυτό αποδείχτηκε στην πρόσφατη ιστορία των περισσότερων χωρών της 
Δυτικής Ευρώπης καθώς και στις πρόσφατα βιομηχανοποιημένες χώρες της Ανατολικής 
Ασίας όπως θα δούμε παρακάτω αναφέροντας λίγα λόγια για την εργασία των Honma και 
Hayami (1986).

Σε μια εμπειρική προσπάθεια να εξακριβωθεί η σχέση μεταξύ αγροτικής προστασίας 
και ανάπτυξης υπολογίστηκαν από τους Balisacan και Roumasset οι συντελεστές 
ονομαστικής προστασίας (NPR) των κυριοτέρων δημητριακών για την περίοδο 1979-1981 
και συσχετίστηκαν αυτές οι εκτιμήσεις με κάποιους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης. Βασικά, 
ο NPR είναι ένας δείκτης των εγχώριων πολιτικών αποκλίσεων σε σχέση με τα διεθνή 
δεδομένα αφού μετρά την διαφορά μεταξύ της τιμής του προϊόντος στην χώρα σε σχέση με 
αυτή του εξωτερικού (μετρώντας και τις δύο τιμές με κάποιο συγκρίσιμο μέτρο της κλίμακας 
της αγοράς). Ένας θετικός δείκτης NPR σημαίνει ότι οι εγχώριες τιμές παρέχουν προστασία 
(ή αλλιώς, υπερτιμούν) τα αγροτικά προϊόντα. Παρόμοια, ένας αρχητικός δείκτης NPR 
σημαίνει ότι τα αγροτικά προϊόντα υποτιμούνται από τις εγχώριες πολιτικές και δεν 
προστατεύονται.

Από τις παλινδρομήσεις που έγιναν μεταξύ των συντελεστών NPRς των κυριοτέρων 
δημητριακών και κάποιους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης (όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα) 
προέκυψε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα της αγροτικής προστασίας είναι 3.23. Αυτό
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σημαίνει πως μια 10% αύξηση του κατά-κεφαλήν εισοδήματος προκαλει 32% αύξηση στον 
ονομαστικό συντελεστή προστασίας των δημητριακών.

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η αγροτική προστασία έχει την τάση να είναι χαμηλή σε 
χώρες με χαμηλό λόγο κεφαλαίου-γης. υψηλή σε χώρες με υψηλό λόγο κεφαλαίου-γης και 
ακόμα πιο υψηλή σε χώρες όπου το ποσοστό της δαπάνης των νοικοκυριών για διατροφή 
είναι χαμηλό (Roumasset και Lee 1983. Bihswanger και Scahdizzo 1983, Honma και Hayami 
1986). Πράγματι, κάνοντας τις σχετικές παλινδρομήσεις μεταξύ του δείκτη NPR και αυτών 
των μεταβλητών δείχτηκε ότι οι συντελεστές τους ήταν στατιστικά σημαντικοί.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένδειξη για την ύπαρξη συστηματικής σχέσης 
μεταξύ αγροτικής προστασίας και ποικίλων παραγόντων που σχετίζονται με την οικονομική 
ανάπτυξη. Στην προσπάθεια να εξηγηθούν τα διάφορα υποδείγματα της αγροτικής 
προστασίας θα έπρεπε, όπως επισημάνθηκε. να μελετηθούν οι τρεις ομάδες της κοινωνίας: οι 
καταναλωτές της πόλης, οι αγρότες παραγωγοί και οι μη αγρότες παραγωγοί.

1.4 Εξηγώντας την Αγροτική Προστασία

Στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου τονίστηκε ότι μπορούν να επιτευχθούν οφέλη 
για μια ομάδα, από την επένδυσή της σε πολιτική επιρροή ακόμη και αν το ίδιο επιδιώξουν 
να κάνουν και οι ομάδες με αντίθετα συμφέροντα. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να εξηγηθούν τα διάφορα μοντέλα αγροτικής προστασίας που 
προαναφέρθηκαν.

Υποτίθεται ότι ακόμη και αν οι πολιτικοί θεσμοί (political institutions) δεν' είναι 
απόλυτα εναρμονισμένοι με τις επιδιώξεις των ενδιαφερομένων ομάδων, η αγροτική 
προστασία διαμορφώνεται κυρίως βάσει της εξισορρόπησης στον χώρο της πολιτικής 
επιρροής μεταξύ αυτών που είναι υπέρ της προστασίας (παραγωγοί αγροτικών προϊόντων) 
και αυτών που είναι ενάντια σ’ αυτήν (καταναλωτές και παραγωγοί βιομηχανικών 
προϊόντων). Δεδομένου ότι πολύ διαφορετικά θεσμικά χαρακτηριστικά ή πολιτικά συστήματα 
έχουν εφαρμοσθεί στο πέρασμα του χρόνου και μεταξύ των χωρών, για να επιλεγούν οι 
δημόσιοι υπαλλήλοι και νομοθέτες, για να περιοριστεί η εξουσία των ηγετών (heads of the 
state) και για να εξασφαλιστεί πολιτική επιτυχία, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι η 
πολιτική επιρροή μιας ομάδας φιλτράρεται διαμέσου του πολιτικού συστήματος. 
Αναμφισβήτητα για να γίνει αντιληπτή η Πολιτική Οικονομία της αγροτικής προστασίας θα 
πρέπει να εξακριβωθεί πως τα διαφορετικά πολιτικά συστήματα σταθμίζουν τις 
δραστηριότητες (επενδύσεις σε πολιτική επιρροή) από τις τρεις ομάδες που έχουμε πει. 
ωστόσο, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι στην παρούσα φάση δεν έγινε προσπάθεια να 
μοντελοποιηθεί κάτι τέτοιο. Απλώς υποτίθεται ότι οι πολιτικές πιέσεις (αόριστες ή 
συγκεκριμένες) που προκαλούνται από αυτές τις ομάδες, είναι σημαντικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την διατήρηση της εκάστοτε κυβέρνησης στην εξουσία. Με βάση αυτή την 
υπόθεση μπορούν πλέον να εξηγηθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής δραστηριότητας σε 
όρους μιας συνάρτησης διαμόρφωσης προστασίας που θα συσχετίζει το επίπεδο της 
παρεχόμενης αγροτικής προστασίας με την επένδυση για πολιτική επιρροή και τελικώς, με τα 
οφέλη και τα κόστη της επένδυσης των εμπλεκομένων ομάδων.

Ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας των ωφελειών που προκύπτουν από την 
ομαδική δραστηριότητα των αγροτών παραγωγών είναι το ποσοστό του συνόλου της 
παραγωγής που πωλείται στην αγορά. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό αυτό, τόσο λιγότερο 
ευαίσθητο είναι το καθαρό πραγματικό εισόδημα των αγροτών που προκύπτει αφού 
αφαιρεθεί η δαπάνη του αγροτικού νοικοκυριού για διατροφή, απέναντι στις τιμές των 
αγροτικών προϊόντων. Για τους αστούς καταναλωτές, ο κύριος καθοριστικός παράγοντας των 
ωφελειών από μια επένδυση εναντίον της αγροτικής προστασίας, είναι το μερίδιο της 
δαπάνης για διατροφή στο σύνολο των εξόδων των καταναλωτών (η). Τα οφέλη των 
παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων από μια επένδυση εναντίον της αγροτικής προστασίας 
εξαρτώνται από την' μεταβολή των κερδών τους στις τιμές των ειδών διατροφής ειδικά στα
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πρώτα στάδια της ανάπτυξης όταν κύρια προϊόντα διατροφής (basic food staples) όπως το 
ρύζι για παράδειγμα, συνιστούλ' αυτό που λέμε "wage good". Καθώς το η πέφτει με την 
οικονομική ανάπτυξη, οι αυξήσεις στα είδη διατροφής απαιτούν μικρότερες αυξήσεις στους 
ονομαστικούς μισθούς με σκοπό ο πραγματικός μισθός να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. 
Επιπλέον, η πυκνότητα κεφαλαίου (capital intensity) των περισσότερων βιομηχανιών αυξάνει 
με την ανάπτυξη καθιστώντας το πλεόνασμα του παραγωγού λιγότερο ευάλωτο στις αλλαγές 
των μισθών.

Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε, θεωρεί την πληροφόρηση και το κόστος 
εφαρμογής σαν τους κύριους παράγοντες του κόστους της συλλογικής δράσης. Το κόστος 
αυτό επηρεάζεται από την τεχνολογική ανάπτυξη των μεταφορών και των επικοικωνιών. την 
ετερογένεια των μελών των ομάδων, την συγκέντρωση της παραγωγής και την γεωγραφική 
κατανομή των παραγωγών. Η μελέτη των Balisacan και Roumasset εστιάζει το ενδιαφέρον 
της σ’ αυτούς τους παράγοντες ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα των παραγωγών, των 
καταναλωτών και των παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων, να οργανώνονται και να 
επενδύουν προς επίτευξη πολιτικής επιρροής. Πιο συγκεκριμένα, η συγκέντρωση της 
αγροτικής παραγωγής, και η γεωγραφική γειτνίαση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, 
θεωρείται ότι μειώνουν το κόστος οργάνωσης και κατά συνέπεια, αυξάνουν το ύψος της 
επένδυσης των παραγωγών για αγροτική προστασία. Στην ομάδα των καταναλωτών, οι 
δυνάμεις που ωθούν την ανάπτυξη της αστικοποίησης, τείνουν να αυξήσουν την ικανότητα 
των αστών καταναλωτών να επιτύχουν πολιτική επιρροή. Τέλος, η τεχνολογική ανάπτυξη των 
μεταφορών και των επικοινωνιών, φαίνεται να μειώνει το κόστος οργάνωσης και για τις τρεις 
ομάδες.

Η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει το κόστος οργάνωσης για πολιτική επιρροή με 
προβλέψιμους τρόπους. Η αντίθεση που έχουν οι αστοί καταναλωτές και οι βιομήχανοι 
απέναντι στις αυξήσεις των αγροτικών τιμών διευκολύνεται από την γεωγραφική 
συγκέντρωσή τους και την στρατηγική τους θέση. Η γεωγραφική συγκέντρωση κάνει 
ευκολότερη την οργάνωση και την άσκηση πολιτικής πίεσης. Υποστηρίζεται ότι επειδή οι 
αστοί καταναλωτές ελέγχουν διευκολύνσεις όπως μεταφορές, επικοινωνία και δημόσιες 
υπηρεσίες, μπορούν γρήγορα να ασκήσουν πολιτική επιρροή επιβάλλοντας στερήσεις στους 
άλλους. Σε αντίθεση, οι παραδοσιακοί αγρότες βρίσκονται σε περισσότερο μειονεκτική θέση 
εξαιτίας του γεωγραφικού διαμελισμού τους και του υψηλού κόστους επικοινωνίας, λόγοι που 
καθιστούν δύσκολη την οργάνωση για επίτευξη πολιτικής πίεσης. Ωστόσο, η θετική επίδραση 
του ποσοστού των δαπανών για τα είδη διατροφής, της πυκνότητας κεφαλαίου και της 
αστικοποίησης στα βέλτιστα επίπεδα επένδυσης για πολιτική επιρροή από τους καταναλωτές 
και τους βιομηχάνους στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, τείνουν να έχουν περισσότερο βάρος 
από τη θετική επίδραση του ποσοστού της παραγωγής που πωλείται στην αγορά, της 
γεωγραφικής γειτνίασης και της συγκέντρωσης της παραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο 
επένδυσης για πολιτική επιρροή από την πλευρά των παραγωγών.

Καθώς η διαδικασία της ανάπτυξης συνεχίζεται, η εξουσία τείνει να εξισορροπηθεί 
υπέρ εκείνων που πρωταγωνιστούν στο χώρο γύρω από την αγροτική προστασία. Η 
εμπορευματοποίηση της γεωργίας αυξάνει την προσδοκία (stake) των αγροτών για την 
αγροτική προστασία, κάτι που αντανακλάται στο ποσοστό της πάραγωγής που απορροφάται 
από τις αγορές. Το κόστος ανάπτυξης ομάδων μειώνεται καθώς νέες καινοτομίες στο χώρο 
των υπηρεσιών (π.χ. στις μεταφορές και στις επικοινωνίες) που συνδέονται με την 
συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής, τείνουν να μειώσουν το οριακό κόστος οργάνωσης 
των παραγωγών αυτών. Η συνέχιση της κατάστασης αυτής προκαλεί την συγκέντρωση του 
ενδιαφέροντος για την πολιτική των αγροτών που ασχολούνται με το εμπόριο, σε όλο και 
λιγότερες ομάδες προϊόντων. Γι' αυτό, τόσο τα οφέλη όσο και τα κόστη εξαιτίας της 
ανάπτυξης της αγροτικής προστασίας λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση - να αυξηθεί ο 
προστατευτισμός - έστω και αν η επίδραση στο κόστος είναι μάλλον μικρή.

Η επένδυση των βιομηχάνων και των καταναλωτών ενάντια στην αγροτική προστασία 
αναμένεται να μειωθεί καθώς η αναπτυξιακή διαδικασία συνέχιζεται, τουλάχιστον' ως
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ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Καθώς το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνει και το 
ποσοστό των δαπανών για διατροφή μειώνεται, η ευημερία του καταναλωτή γίνεται λιγότερο 
ευαίσθητη στις αλλαγές, των τιμών των' ειδών διατροφής. Παρόμοια, τα κέρδη των 
βιομηχάνων γίνονται λιγότερο ευαίσθητα απέναντι στους μισθούς καθώς η βιομηχανία γίνεται 
κυρίως έντασης κεφαλαίου και έτσι ο προϋπολογισμός των μισθών έχει πλέον μικρό ποσοστό 
συμμετοχής στο κόστος παραγωγής. Έτσι, τα οφέλη της επένδυσης ενάντια στην αγροτική 
προστασία είναι όλο και πιο χαμηλά σχετικά με τα οφέλη των αγροτών εξαιτίας μιας τέτοιας 
προστασίας.

Το κόστος ανάπτυξης ομάδων μεταξύ των παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων και 
των καταναλωτών μπορεί επίσης να μειωθεί καθώς η ανάπτυξη συνεχίζεται, αυξάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο την· δυνατότητα αυτών των ομάδων να οργανώσουν αντιπολίτευση. 
Υποτέθηκε ωστόσο, ότι αυτές οι επιδράσεις είλ’αι μικρές, σχετικά με αυτές στην πλευρά των 
ωφελειών, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους που εμπλέκεται (Olson, 1965) και σχεδόν 
αντισταθμίζονται από παρόμοιες μειώσεις του κόστους ανάπτυξης συνασπισμών από 
αγρότες. Με άλλα λόγια, τα θετικά αποτελέσματα της ανάπτυξης (αύξηση του ποσοστού της 
παραγωγής που πωλείται στην αγορά, αύξηση της πυκνότητας κεφαλαίου και της 
αναπτυσσόμενης αστικοποίησης) στα βέλτιστα επίπεδα επένδυσης για επιρροή από τους 
καταναλωτές και τους βιομηχάνους, τείνουν να κατακλυστούν από τα θετικά αποτελέσματα 
που θα έχουν η αύξηση του ποσοστού της παραγωγής στην αγορά, η συγκέντρωση της 
αγροτικής παραγωγής και η γεωγραφική γειτνίαση στο αντίστοιχο βέλτιστο επίπεδο 
επένδυσης των παραγωγών.

Οι νέες καινοτομίες στις μεταφορές και στις επικοινωνίες παρέχουν επιπρόσθετες 
διευκολύνσεις στην οργάνωση των συμμαχιών από καταναλωτές και βιομηχάνους. Η 
επίδραση του γεγονότος αυτού μπορεί να είναι μικρή σχετικά με την επίδραση που θα έχουν 
οι καινοτομίες αυτές στο οριακό κόστος οργάνωσης για τους αγρότες παραγωγούς που εν" 
γένει τείνουν να είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι.

Καθώς όμως η προστασία της γεωργίας έχει αρχίσει να κυριαρχεί της προστασίας των 
άλλων κλάδων και να απαιτεί όλο και περισσότερους πόρους για την γεωργία, η απώλεια 
ευημερίας που παρατηρείται. τείνει να περιορίσει το επίπεδο της προστασίας αυτής (Becker 
1983, Gardner 1985). Εφόσον αυτό το αποτέλεσμα προέρχεται βασικά από τους 
καταναλωτές, η τάση για αύξηση της προστασίας μειώνεται από μια μερικώς 
αντισταθμισμένη επένδυση από την ομάδα των καταναλωτών. Υποτίθεται όμως ότι αυτές οι 
επιδράσεις μείωσης δεν μπορούν στην πραγματικότητα να αντιστρέφουν την πραγματικά 
θετική επίδραση της προστασίας (Balisacan και Roumasset, 1987).

Ενδεχομένως, θα χρειαζόταν επιπρόσθετη θεωρητική ανάλυση για να προσδιοριστούν 
συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη θα οδηγούσε στην 
αύξηση της προστασίας της γεωργίας και κάτω από ποιές (εξαιρετικές) περιπτώσεις θα 
μπορούσε να συμβεί το αντίθετο.

1.5 Σχόλια

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο έγινε λόγος για την προσέγγιση της Νέας Πολιτικής 
Οικονομίας στο θέμα της αγροτικής προστασίας και τα πλεονεκτήματα που αυτή η 
προσέγγιση προσφέρει. Μέσα από την εργασία των Balisacan και Roymasset διαπιστώθηκε 
ότι η επένδυση για πολιτική επιρροή από τις διάφορες ομάδες μπορεί να έχει αποτέλεσμα 
ακόμη και αν κάνουν το ίδιο οι υπόλοιπες ομάδες.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που να εξηγούν τη σχέση μεταξύ 
οικονομικής ανάπτυξης και αγροτικής προστασίας. Στο θεωρητικό πλαίσιο που 
παρουσιάστηκε δόθηκε μια πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου από τη σκοπιά της 
Δημόσιας Επιλογής. Σύμφωνα με αυτή, το φαινόμενο οφείλεται στην αυξανόμενη 
προσπάθεια των παραγωγών αγροτικών προϊόντων για αύξηση της προστασίας και στην



8

μειούμενη προσπάθεια από την πλευρά των καταναλωτών και των παραγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, τα πραγματικά εισοδήματα των αγροτών είναι 
σχετικά λιγότερο ευαίσθητα στην πολιτική τιμών των ειδών διατροφής εξαιτίας του χαμηλού 
ποσοστού πλεονάσματος της αγοράς (market surplus) και οι αγρότες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση στην προσπάθειά τους να σχηματίσουν ομάδες εξαιτίας του υψηλού 
κόστους οργάνωσης (κόστος μεταφοράς και επικοινωνίας). Από την άλλη πλευρά, οι αστοί 
καταναλωτές και οι βιομήχανοι ποντάρουν πολύ στην γεωργική πολιτική που στηρίζει φτηνά 
είδη διατροφής επειδή η δαπάνη για διατροφή αποτελεί υψηλό ποπσοστό των συνολικών 
δαπανών των αστών καταναλωτών και επειδή η διατροφή είναι "wage good" σε βιομηχανίες 
έντασης εργασίας. Γι' αυτό και σ' αυτό το αρχικό στάδιο η ζυγαριά γέρνει υπέρ των 
καταναλωτών και των βιομηχάνων.

Καθώς όμως η βιομηχανία γίνεται όλο και περισσότερο έντασης κεφαλαίου (και τα 
κέρδη από αυτήν γίνονται λιγότερο ευαίσθητα στους μισθούς και στις τιμές των ειδών 
διατροφής) και καθώς το ποσοστό της δαπάχης για διατροφή στην συνολική δαπάνη του 
καταναλωτή μειώνεται, η πιέσεις των καταναλωτών και των βιομηχάνων στους πολιτικούς 
τείνουν να μειωθούν. Αυτό επιτρέπει τους αγρότες (των οποίων τα πραγματικά εισοδήματα 
είναι όλο και περισσότερο ευαίσθητα στις τιμές και των οποίων το κόστος ανάπτυξης 
συμμαχιών μειώνεται καθώς αυξάνει η συγκέντρωση της βιομηχανίας και μειώνονται τα 
κόστη μεταφοράς και επικοινωνίας) να αυξήσουν την πίεσή τους μέχρι, τελικά, να 
επικρατήσουν.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθούν το προηγούμενα αποτελέσματα. Η εμπειρική 
ανάλυση που έγινε από τους Balisacan και Roumasset έδειξε μια σχέση μεταξύ της αγροτικής 
προστασίας και διαφόρων στοιχείων τη οικονομικής ανάπτυξης κάτι το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μια βάση για την απάντηση πολλών ερωτημάτων. Ωστόσο θα ήταν 
ακόμη πιο χρήσιμο, ένα τέτοιο πλαίσο να διερύνονταν ακόμη περισσότερο επιτρέποντας για 
παράδειγμα η μορφή των πολιτικών θεσμών να επηρεάζει τα βάρη που αφορούν τις 
επενδύσεις για πολιτική επιρροή από τις ομάδες πίεσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
πολυπλοκότητα των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν την 
αγροτική προστασία είναι τόσο μεγάλη ώστε είναι αδύνατο από τέτοιου είδους μελέτες να 
εξαχθούν καθολικά αποτελέσματα. Ωστόσο μελέτες όπως αυτή βοηθούν στην καλύτερη 
κατανόηση της πολιτικής οικονομίας των πολιτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις κι αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική συνεισφορά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

2.1 Εισαγωγή

Πριν το ενδιαφέρον μας εστιαστεί στην αγροτική πολιτική της Ε.Ε. θεωρήθηκε 
σκόπιμο να γίνει μια ανάλυση της παρατηρούμενης αγροτικής προστασίας στον ευρύτερο 
διεθνή χώρο και ιδίως στις ήδη ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Κάθε βιομηχανική χώρα 
παρεμβαίνει στις αγορές των αγροτικών προϊόντων της. Οι Η.Π.Α. πληρώνουν τους αγρότες 
τους για να μην παράγουν σιτάρι, η Ε.Ε. πληρώνει τους δικούς της για να παράγουν 
περισσότερο. Η Ιαπωνία πληρώνει τρεις φορές την διεθνή τιμή για το ρύζι και έπειτα 
χρησιμοποιεί αυτό ως ζωική τροφή. Η Ε.Ε. εξάγει ζάχαρη με 5 σεντς τη λίμπρα και εισάγει 
αυτήν προς 18 σεντς την λίμπρα. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των παρόμοιων πολιτικών 
είναι η μείωση της εγχώριας και της διεθνούς ευημερίας κατά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε 
χρόνο, κυρίως προς όφελος των γαιοκτημόνων και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης 
(Winters. 1987).

Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το γιατί οι βιομηχανικές χώρες, ακόμη και αυτές που 
έχουν υιοθετήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς, 
συμπεριφέρονται μ" έναν’ τόσο ξεχωριστό τρόπο απέναντι στον αγροτικό τομέα. Υπάρχει η 
άποψη ότι από την μία είναι η κοινή γνώμη που απεχθάνεται τις γρήγορες και απότομες 
αλλαγές και τρέφει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την ζωή στην ύπαιθρο, ενώ από την άλλη, 
υπάρχει η οικονομική εξέλιξη η οποίο σταθερά απειλεί τις παραδοσιακές αγροτικές μεθόδους. 
Μέσω αυτής της σύγκρουσης προκύπτει η ανάγκη για παρέμβαση, η φύση της οποίας 
καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις των ομάδων επιρροής των αγροτών, των γραφεικρατών 
και των πολιτικών. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτών των ομάδων δεν δημιουργούν μια σταθερή 
ισορροπία που να καθορίζει την φύση και τον βαθμό της αγροτικής πολιτικής. Μάλλον, τα 
εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν σ' ένα ατέλειωτο και αβέβαιο παίγνιο (με την τεχνική 
έννοια) μέσα στο οποίο το καθένα άλλοτε κερδίζει κάποιους "γύρους" και άλλοτε χάνει 
κάποιους, και όλα περιμένουν τον επόμενο γύρο επηρεαζόμενα από τις ίδιες διαταραχές που 
προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι συμφωνίες που προκύπτουν είναι δύσκολο να 
προβλεφθούν και δεδομένης της διάρκειας των περισσότερων παρεμβάσεων, η αγροτική 
πολιτική αναπαριστά όχι μια μοναδική κομψή και αποτελεσματική δομή, αλλά ένα άτσαλο 
συνταίριασμα διαφορετικών και συχνά αντικρουόμενων, μέτρων (Winters, 1987).

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά θα γίνει μια παρουσίαση κάποιων ερευνών που 
ασχολήθηκαν με την παρατηρούμενη αγροτική στήριξη των βιομηχανικών χωρών. 
Ακολούθως θα παρουσιαστούν κάποιες προσεγγίσεις που προσπαθούν να βρούν ποια είναι τα 
κίνητρα που κρύβονται πίσω από μια τέτοια στήριξη λαμβανομένων υπ' όψη των κοινωνικών 
και των οικονομικών παραγόντων. Στην συνέχεια αναλύονται ο ρόλος και οι στόχοι των 
κυριοτέρων ομάδων που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Τέλος, χρησιμοποιώντας ως βάση 
την εργασία των Honma και Hayami (1986) γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν οι σχέσεις 
την αγροτικής προστασίας σ' αυτές τις χώρες και την βιομηχανικής τους ανάπτυξης. Τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν συμπληρώνουν αυτά που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο 
και σχηματίζουν μαζί μια πιο σφαιρική εικόνα της σχέσης της αγροτικής προστασίας με την 
οικονομική ανάπτυξη.

2.2 Η αγροτική στήριξη μεταξύ των χωρών

Για τις σχετικά μικρές και ανοικτές οικονομίες, οι ενέργειες που γίνονται στα σύνορα 
αποτελούν βασικό στοιχείο της αγροτικής πολιτικής. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν 
διάφορους δασμούς στις εισαγωγές, φόρους, εξαγωγικές επιδοτήσεις, όρια στις εισαγωγές και 
συχνά, την χρησιμοποίηση στάνταρτς υγείας ώστε να περιοριστούν οι εισαγωγές. Ολες αυτές 
οι ενέργειες αποσκοπούν στην αύξηση των εγχώριων τιμών των αγροτικών προϊόντων έναντι 
των διεθνών τιμών τους.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προστασία που παρέχεται στα σύνορα είναι ικανή να 
διαμορφώσει το επιθυμητό επίπεδο στήριξης των τιμών, αλλά συχνά απαιτούνται επιπλέον 
ενέργειες στο εσωτερικό της χώρας. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν πολιτικές όπως όρια 
στη παραγωγή, έλεγχος των εισροών, αγορά από την κυβέρνηση των πλεονασμάτων, 
επιδοτήσεις του καταναλωτή και επιδοτήσεις στις εισροές.

Διαφορετικές ενέργειες στο εσωτερικό συχνά ωθούν τις καταστάσεις προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, οι υψηλές τιμές παραγωγού στην Ιαπωνία για το 
ρύζι, κωλύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων για μείωση της παραγωγής. Στην Ε.Ε. η 
επιβολή δασμών στις εισαγωγές γαλακτοκομικών είχε ως κύριο σκοπό να προωθήσει την 
εγχώρια παραγωγή ενώ η επιβολή ορίων αποσκοπούσε στην μείωσή της.

Θα ήταν αδύνατο να αναλυθούν όλες οι πολιτικές παρέμβασης χωριστά. Ωστόσο, μια 
χονδρική μέτρηση του καθαρού αποτελέσματος των ενεργειών που γίνονται στα σύνορα 
αποτελεί ο συντελεστής ονομαστικής προστασίας (NPR) που αναφέρθηκε και στο 
προηγούμενο κεφάλαιο και ουσιαστικά είναι ο λόγος της διαφοράς μεταξύ της εγχώριας και 
της διεθνούς τιμής προς την τελευταία. Και είναι ο συντελεστής αυτός χονδρικός γιατί αγνοεί 
πολιτικές που επηρεάζουν τις εγχώριες και τις διεθνείς τιμές εξίσου. Αυτοί οι συντελεστές 
παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις καθώς οι μεταβλητές διεθνείς τιμές συγκρίνονται με τις 
σταθερές εγχώριες ενώ είναι δύσκολο να συγκριθούν εγχώρια και διεθνή αγαθά της ίδιας 
ακριβώς ποιότητας, του ίδιου επιπέδου επεξεργασίας κτλ. Ωστόσο, οι ΝΡΙΙς που 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα δίνουν μια καλή εικόνα του μεγέθους της προστασίας 
κατά τα έτη 1980-82 σε ορισμένες χώρες της γης.

Πίνακας 1: Ονομαστικοί Συντελεστές Προστασίας για συγκεκριμένα προϊόντα και 
βιομηχανικές χώρες, 1980-82

Σι
τάρι

Ακατέργα
στα
Δημητριακά

Ρύζι Κρέας
Μηρυκα-
στικών

Κρέας Μη
Μηρυκα-
στικών

Γ αλακτο- 
κομικά

Ζάχαρη Μ.Ο.

Αυστραλία 4 0 15 0 0 30 0 4
Καναδά: 15 0 0 0 10 95 30 17
Ε.Ε.-10 25 40 40 90 25 75 50 17
EFTA-5 70 45 0 110 35 140 80 84
Ιαπωνία 280 330 230 300 50 190 200 144
Ν.
Ζηλανδία

0 0 0 0 0 0 0 0

Η.Π.Α. 15 0 30 0 0 100 40 16
Μ.Ο 19 11 149 47 17 88 49 40
Πηγή: Tiers and Anderson (1986)

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του παραπάνω πίνακα είναι κατ' αρχήν η υψηλή 
προστασία που παρέχεται στους παραγωγούς ζάχαρης και γαλακτοκομικών. Και τα δύο 
προϊόντα ελέγχονται εύκολα σχετικά, από τις κυβερνήσεις επειδή θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν γεωγραφικά κάπου για να περάσουν στο στάδιο επεξεργασίας. Δεύτερον, 
διαπιστώνεται χαμηλή, κατά μέσο όρο, προστασία για τους παραδοσιακούς εξαγωγείς της 
Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρες στην μεγάλη 
δύναμη της αγοράς που υπάρχει σ' αυτές τις χώρες, εν μέρει στο συγκριτικό πλεονέκτημά 
τους και εν μέρει στο υψηλότερο κόστος στήριξης των εξαγωγών-βιομηχανιών από αυτό της 
στήριξης των εισαγωγών-βιομηχανιών. Τρίτον, η Ιαπωνία φαίνεται να εφαρμόζει πολιτικές 
υψηλής προστασίας για το ρύζι, το μοσχαρίσιο κρέας και τα ακατέργαστα σιτηρά. Τέταρτοι·, 
τα πρότυπα των εσωτερικών σχετικά τιμών διαφέρουν μεταξύ των χωρών, υποδηλώνοντας 
ισχυρές διαφοροποιήσεις ακόμα και στο αγροτικό τομέα των βιομηχανικών χωρών.

Ο πίνακας 2. συγκεντρώνει κάποιες αντιπροσωπευτικές εκτιμήσεις όσον αφορά τα 
εσωτερικά κόστη της αγροτικής πολιτικής στην Ε.Ε, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Ωστόσο, 
αυτές οι εκτιμήσεις μπορεί να υποεκτιμούν τα μακροπρόθεσμα κόστη επειδή αγνοούν τους
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πόρους που σπαταλώνται στη\’ διαχείριση, στην απόκτηση προνομιακής θέσης από την 
πλευρά των ομάδων των αγροτών, τις αλλαγές κατεύθυνσης των σταθερών επενδύσεων από 
την βιομηχανία στν γεωργία καθώς και τις στρεβλώσεις (distortions) που συμβαίνουν κατά 
την συγκέντρωση των ποσών που όαπαλ'ώνται για την αγροτική στήριξη. Εντούτοις, τα κόστη 
και οι διακλαδικές μεταβιβάσεις που περιλαμβάνονται παραμένουν αξιόλογα.

Πίνακας 2: Τα ετήσια οφέλη και κόστη από την αγροτική προστασία για τους καταναλωτές.
τους φορολογούμενους και τους παραγωγούς στην Ε.Ε.. την Ιαπωνία και τις
Η.Π.Α. (δισεκατο ίΐμύρια δολλάρια)

Χώρα και
έτος

Κόστος
Καταναλωτή

Κόστος
Φορολογουμ
ένων

Οφέλη
Παραγωγών

Συνολικά
Οφελή

Ρυθμός
Μεταβίβασης

Ε.Ε.(1980) 34.6 11.5 30,7 15.4 1,5
Ιαπωνία
(1976)

7.1 -0.4 2,6 4.1 2.58

Η.Π.Α
(1985)

5.7 10,3 11,6 4.4 1,38

Πηγή: Για την Ε.Ε.: Buckell et. al. (1980), για την Ιαπωνία: Bale and Lutz (1981), για τις 
Η.Π.A.: Gardner (1986)

Οι βασικοί επωφελούμενοι από την αγροτική στήριξη είναι οι ιδιοκτήτες των 
συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται σ' αυτό τον τομέα. Βραχυχρόνια όλοι 
πιθανόν να κερδίζουν, αλλά μακροπρόθεσμα, αυτοί που κερδίζουν είναι οι ιδιοκτήτες των 
σταθερών συντελεστών, ειδικότερα οι γαικτήμονες (δεδομένου ότι τα μέτρα στήριξης στον 
αγροτικό τομέα προκαλούν αύξηση της αξίας της καλλιεργήσιμης γης) καθώς και αυτοί που 
έχουν μερίδιο ποσοστώσεων (quota-holders). Οι ιδιοκτήτες των κινητών συντελεστών - 
εργασία και κεφάλαιο - εισρέουν στον αγροτικό χώρο συνεχώς, μέχρις ότου οι επιστροφές 
μειωθούν στο ίδιο επίπεδο με των άλλων κλάδων της οικονομίας.

Οι χαμένοι εξαιτίας της αγροτικής πολιτικής είναι οι καταναλωτές που πληρώνουν 
υψηλότερες τιμές και οι φορολογούμενοι που χρηματοδοτούν τις κυβερνητικές δαπάνες. 
Υψηλές τιμές στα είδη διατροφής έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στους φτωχούς γι' αυτό και 
οι αγροτικές πολιτικές μεταβιβάζουν εισόδημα από τους φτωχούς (καταναλωτές) στους 
πλούσιους (γαιοκτήμονες). Ομως, εξαιτίας των οικονομικών αναποτελεσματικοτήτων που 
προκύπτουν από τις αλλοιώσεις των τιμών, οι απώλειες των καταναλωτών και των 
φορολογουμένων υπερβαίνουν κατά πολύ, τα οφέλη που αποκομίζουν οι παραγωγοί κατά 
έναν παράγοντα 38% στις Η.Π.Α. και κατά 158% στην Ιαπωνία, όπως δείχνει και η τελευταία 
στήλη του Πίνακα 2. Το ποσοστό είναι μικρότερο στις Η.Π.Α. επειδή εκεί οι αλλοιώσεις των 
τιμών είναι αναλογικά μικρότερες και επειδή οι πολιτικές της προκαλούν αύξηση των 
διεθνών τιμών χαμηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις απώλειές τους (Winters, 1987).

Οι πολιτικές των βιομηχανικών χωρών, εκτός των άλλων, έρχονται σε σύγκρουση με 
αυτές των υπόλοιπων χωρών. Οι Valdez και Zietz (1980), για παράδειγμα, διατύπωσαν την 
άποψη ότι κατά την χρονική περίοδο 1975-77 ο χωρισμός της στήριξης στις χώρες του OECD 
αύξησε τα κέρδη των ανεπτυγμένων (developing) χωρών από τις εξαγωγές τους, κατά 6 
δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως και το εισόδημά τους κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια. 
Υπό τις σημερινές συνθήκες τα κέρδη μπορούν να είναι περισσότερα. Οι Tyers και Anderson 
(1986). όπως αναφέρεται στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank: The World Development 
Report, 1986), διατυπώνουν την άποψη ότι κατά την περίοδο 1981-1982, οι αγροτικές 
πολιτικές των βιομηχανικών χωρών είχαν ως αποτέλεσμα την μεταβίβαση περίπου 11 
δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ανατολική Ευρώπη κάθε χρόνο. Έδειξαν ακόμη ότι αυτές 
οι πολιτικές αύξησαν την διακύμανση των διεθνών τιμών στα είδη διατροφής κατά ένα 
παράγοντα ίσο με το ένα-τρίτο.



2.3 Τα κίνητρα για την αγροτική παρέμβαση

2.3.1 Μερικές προσετρρσεις

Η απλούστερη προσέγγιση για τις αγροτικές πολιτικές των βιομηχανικών χωρών 
μπορεί να κληθεί "'κοινωνική λογική" (social rationality). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 
αν και ο προστατευτισμός φαίνεται κάτι όαπα\ηρό σε όρους της κοινωνικής οικονομικής 
ευημερίας, αυτό συμβαίνει επειδή η παραδοσιακή αντίληψη περί του οικονομικού οφέλους 
είναι πολύ περιορισμένη: Οι χώρες δεν μεγιστοποιούλ· το εθνικό εισόδημά τους επειδή οι 
πολίτες τους έχουν επιπρόσθετους και αντικρουόμενους στόχους όσον αφορά την κατανομή 
του εισοδήματος, την σταθερότητα των τιμών και του εισοδήματος και την εθνική ασφάλεια. 
Όταν όλα αυτά γίνουν κοινή αντίληψη θα γίνει εύκολα κατανοητό ότι οι κυβερ\ησεις των 
βιομηχανικών χωρών κάνουν ακριβώς το σωστό έπειτα απ' όλα αυτά. Αρκετοί οικονομολόγοι 
υποστηρίζουν εξ ολοκλήρου μια τέτοια άποψη, αλλά για πολλούς, όπως για παράδειγμα ο 
Heidhues (1979) κάτι τέτοιο αποτελεί την βασική αρχή σκέψης.

Η ""κοινωνική λογική" παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρουσες αντιλήψεις. Πρώτον, 
υποεκτιμά (discounts) οποιαδήποτε αντίληψη γύρω από αντικρουόμενα συμφέροντα στο 
εσωτερικό της κυβέρνησης. Υποθέτοντας ότι οι κυβερνητικές δράσεις αντανακλούν απόλυτα 
καλώς-ορισμένους κοινωνικούς στόχους, βγάζει έξω τους πολιτικούς από την πολιτική 
οικονομία. Δεύτερον, υποθέτει αρκετά υψηλό βαθμό ικανότητας από την πλευρά των 
κυβερνήσεων θεωρώντας ότι είναι σε θέση να λύσουν στην πράξη προβλήματα τα οποία 
ακόμη και στο επίπεδο της θεωρίας, κρατούν τους οικονομολόγους ξάγρυπνους την νύχτα. 
Τρίτον, επιδέχεται τον εμπειρικό έλεγχο μόνο εάν οι επιπρόσθετοι στόχοι είναι σαφώς 
προσδιορισμένοι και τέταρτον, εάν η "κοινωνική λογική" είναι το σωστό μοντέλο για την 
αγροτική προστασία στις βιομηχανικές χώρες, αφήνει πολύ περιορισμένο χώρο για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες (developing countries) να διαπραγματευτούν τυχόν βελτιώσεις της 
κατάστασής τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό αν σκεφτεί κανείς ότι στην 
περίπτωση που οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών αποφασίζουν σταθμίζοντας τις 
αντιθέσεις μεταξύ των ομάδων στο εσωτερικό τους οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν 
ισχυρά κίνητρα να αλλάξουν την πολτική τους προσδοκώντας με αυτόν τον τρόπο να 
προκαλέσουν μια αλλαγή της πολιτικής των ανεπτυγμένων χωρών, οπότε τελικά η κατάστασή 
τους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.

Μια φυσική εξέλιξη της "κοινωνικής λογικής" αποτελεί η προσέγγιση της 
"περιορισμένης κοινωνικής λογικής" (limited social rationality) σύμφωνα με την οποία οι 
κυβερνήσεις προσπαθούν να επιτύχουν κάποιους επιπλέον στόχους αλλά χωρίς επιτυχία 
πάντοτε. Αν και αυτή η θεωρία μειώνει τις δυνατότητες ώστε με βάση την συμπεριφορά της 
κυβέρνησης να εξαχθούν συμπεράσματα γι’ αυτούς τους στόχους της, ωστόσο καταφέρνει να 
έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπρόσθετοι στόχοι της 
κυβέρνησης μπορούν να εξακριβωθούν ανεξάρτητα και με βάση τις πολιτικές τοποθετήσεις 
της κυβέρνησης, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει εάν αυτοί οι στόχοι τελικά επιτυγχάνονται 
ή όχι. Το γεγονός αυτό ανοίγει την πόρτα στις δραστηριότητες για επιρροή στην διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, στο ρόλο των θεσμών καθώς και στην σπουδαιότητα της πληροφόρησης 
και της αβεβαιότητας (Winters. 1987).

Η συνεισφορά της "περιορισμένης κοινωνικής λογικής" εξαρτάται από το πόσο 
ανεξάρτητα μπορούν να συναρθρωθούν (independent articulation) οι στόχοι της κοινότητας 
όσον αφορά την αγροτική προστασία, καθώς και στην ικανότητα του καθενός να μπορεί να 
διακρίνει αυτούς τους αυθεντικούς στόχους. Αφήνοντας κατά μέρος το πολύ σημαντικό 
ερώτημα όσον αφορά από που προκύπτουν αυτοί οι στόχοι της πολιτικής, οι περισσότερες 
κυβερνήσεις των βιομηχανικών χώρων αποδέχονται, εκ μέρους των πολιτών τους, τους 
περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

• εξασφάλιση για τους αγρότες ενός εισοδήματος και ενός επιπέδου ζωής που θα είναι 
"δίκαια" ή "συγκρίσιμα"’ με αυτών που είναι έξω από τον χώρο της γεωργίας,
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• προώθηση της αγροτικής αποτελεσματικότητας και βέλτιστη εκμετάλλευση των 
συντελεστών παραγωγής,

• σταθεροποίηση των (εγχώριων) τιμών στα αγροτικά προϊόντα,
• εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της παραγωγής στους εγχώριους καταναλωτές,
• εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν "λογικές'' τιμές,
• διατήρηση ισχυρών κοινοτήτων στην ύπαιθρο.
• προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
• επίδειξη της απαιτούμενης εκτίμησης στην κοινωνική διάρθρωση της γεωργίας, και
• ελάττωση της ταχύτητας, και επομένως του κόστους, των προσαρμογών απέναντι σε 

εξωτερικούς παράγοντες.
Οι σκοποί αυτοί προκύπτουν από τους στόχους που αναφέρονται σε πολλές αναφορές 

του OECD (1974). Ωστόσο, οι χώρες μεταξύ τους δίνουν διαφορετικό βάρος σε καθένα από 
τους σκοπούς αυτούς.

2.3.2 Ο ρόλος των οικονομικών παραγόντων

Προηγουμένως είδαμε κάποιες προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν την αγροτική 
προστασία υπό το φως κυρίως των κοινωνικών προμήσεων. Ομως οι κοινωνικές προτιμήσεις 
αντιπροσωπεύουν ένα τμήμα του περιβάλλοντος ανάπτυξης των αγροτικών πολιτικών. Το 
άλλο τμήμα αυτού του περιβάλλοντος διαμορφώνεται από τις μακροχρόνιες οικονομικές 
συνθήκες. Τα προβλήματα για τα οποία η κυβέρνηση αναζητεί λύση, είναι οικονομικής 
φύσης: για παράδειγμα η αστάθεια της αγροτικής παραγωγής, οι βελτιώσεις της τεχνολογίας 
και οι μειώσεις των τιμών καθώς και η ανελαστικότητα ζήτησης των αγροτικών προϊόντων. 
Τα οικονομικά αντιμετωπίζουν την "τεχνολογία” ως ένα εργαλείο διαθέσιμο γι' αυτούς που 
διαμορφώνουν τις πολιτικές: η τεχνολογία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εισροών 
τους (πολιτική) και του αποτελέσματος που αυτές έχουν (οικονομικός έλεγχος). Για 
παράδειγμα, πολιτικές που προκαλούν αύξηση των τιμών, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της παραγωγής και την μείωση της ζήτησης. Οι επιδοτήσεις σ' έναν παράγοντα-συντελεστή 
της παραγωγής θα προκαλέσει την αλλαγή των αναλογιών του συντελεστή στην παραγωγική 
διαδικασία, ενοίκια θα απαιτηθούν για σπάνιους ακίνητους συντελεστές της παραγωγής, οι 
περιορισμοί στην προσφορά ενός αγαθού θα αυξήσει την αγορά των στενών υποκατάστατών 
του, κτλ. Γι' αυτό αν και είναι αποδεκτή η άποψη ότι οι πολιτικοί παράγοντες είναι 
σημαντικοί για την μορφή που παίρνει η αγροτική παρέμβαση ωστόσο οι παράγοντες αυτοί 
διαμορφώνονται από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Μια τέτοια αντιμετώπιση της τεχνολογίας βοηθά στο να εξηγηθούν μερικές από τις 
διαφορές στην προστασία μεταξύ μερικών αγαθών. Μέθοδοι επιβολής δασμών είναι 
κατάλληλοι κυρίως για ομογενή προϊόντα. Ο έλεγχος της παραγωγής είναι πιο ελκυστικός 
όταν’ τα αγαθά είναι ανελαστικά ως προς την προσφορά, χαρακτηριστικό που συνδέεται 
στενά με την υψηλή ένταση γης. Η αγορά από την κυβέρνηση και ο έλεγχος από αυτήν είναι 
πιο εύκολες στην εφαρμογή τους όταν τα προϊόντα θα πρέπει να υποστούν περεταίρω 
επεξεργασία, η ζάχαρη και το γάλα για παράδειγμα, απ' ότι όταν τα προϊόντα δεν χρειάζονται 
τέτοια επιπλέον επεξεργασία, όπως είναι τα φρούτα (Winters. 1987).

Η οικονομική φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η 
συγκεκριμένη θεώρηση για την τεχνολογία είναι δύο στοιχεία που αναλύονται στις εργασίες 
των Homna και Hayami (1986) και Gardner (1983). Η πρώτη, προσπαθεί να εξηγήσει το 
ύψος των ονομαστικών συντελεστών προστασίας στην γεωργία για ένα δείγμα βιομηχανικών 
χωρών κατά την περίοδο 1955-1980 και παρουσιάζεται πιο αναλυτικά παρακάτω. 
Διαπιστώθηκε ότι η μείωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην γεωργία καθώς και η 
δυσμενής εξέλιξη των διεθνών όρων εμπορίου για τα αγροτικά προϊόντα εξηγούν αρκετά 
ικανοποιητικά την τάση για προστασία των αγροτών. Αυτό σημαίνει ότι βασικά είναι 
οικονομικοί οι λόγοι που καθορίζουν το σύνολο των προβλημάτων που οι κυβερνήσεις πρέπει 
να αντιμετωπίσουν.Ο Gardner, από την άλλη, μελέτησε δεκαοχτώ προϊόντα στις Η.Π.Α. για
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την περίοδο 1910-1978 και διαπίστωσε ότι ο βαθμός της προστασίας που παρέχεται σ' ένα 
προϊόν, σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα με την οποία το εισόδημα μπορεί να 
μεταβιβαστεί στους αγρότες παραγωγούς μέσω αυτού του προϊόντος. Με τον όρο 
"αποδοτικότητα" εννοείται ο λόγος της αλλαγής στο πλεόνασμα του παραγωγού προς την 
(αρνητική) αλλαγή του πλεονάσματος του καταναλωτή που προκαλούνται από μια επιπλέον 
αύξηση της προστασίας κατά μία μονάδα.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό του οικονομικού περιβάλλοντος είναι η 
αβεβαιότητα που ενέχει. Κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει μελλοντικές διαταραχές τις 
οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η αγροτική πολιτική οπότε είναι δύσκολο να σχεδιαστεί 
μια μακροχρόνια πορεία. Ούτε και οι οικονομολόγοι έχουν πάντοτε την εμπειρία να 
προβλέπουν τα ποσοτικά αποτελέσματα μιας πολιτικής. ΓΓ αυτό είναι δύσκολο να επιλεχθεί 
το σωστό επίπεδο της παρέμβασης και να λεχθεί εκ των προτέρων. αν μια πολιτική είναι 
αποτελεσματική ή όχι. Απαιτούνται προσδοκίες όχι μόνο σχετικά με τις επιπτώσεις της 
πολιτικής αλλά και με ένα ευρύ πεδίο μελλοντικών γεγονότων (Winters, 1987).

2.4 Οι κυρτότερες ομάδες

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή της πολιτικής γίνεται από τους πολιτικούς και τους 
γραφειοκράτες. Εφόσον το κοινό δεν μπορεί να παρακολουθεί κάθε κίνηση αυτών των 
ομάδων, αυτοί οι διαχειριστές έχουν μεγάλη ελευθερία όσον αφορά το σχεδίασμά της 
πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Έχοντας αυτό υπ’ όψιν, ένας παράγοντας-κλειδί για την 
αγροτική πολιτική θα μπορούσε να είναι ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο οι διαχειριστές 
αυτοί ερμηνεύουν τις οικονομικές διαταραχές και τους κοινωνικούς στόχους υπό το φως των 
δικών τους στόχων. Οι στόχοι αυτοί αναλύονται παρακάτω αλλά αρχικά μελετήθηκε ο ρόλος 
των ομάδων πιέσεων στην διαμόρφωση της δράσης των ασκούντων πολιτική.

2.4.1 Οι ομάδες πίεσης των αγροτών

Οι ομάδες πίεσης στον αγροτικό τομέα θεωρούνται από πολλούς ότι είναι από τις 
καλύτερα οργανωμένες και με την μεγαλύτερη επιρροή στις δυτικές οικονομίες. Στην 
Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, πάνω από το 80% των αγροτών ανήκει στην Εθνική 
Ένωση Αγροτών (NFU). Η οργάνωση αυτή, διαθέτει επαγγελματικό προσωπικό τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και έχει προνομιούχα θέση στις Βρετανικές πολιτικές 
συζητήσεις. Όταν η αγροτική πολιτική αποτελούσε εθνικό θέμα καθαρά - σε αντίθεση με την 
σημερινή κατάσταση όπου υπάρχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική - ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αλιείας και Διατροφής ήταν υποχρεωμένος εκ του νόμου, να συννενοείται (cosuit) με τους 
βιομήχανους πριν καθοριστούν οι τιμές παραγωγής. Γι’ αυτό το λόγο και η NFU είχε μεγάλη 
επίδραση στα υψηλότερα επίπεδα της γραφειοκρατίας, μια πρακτική που εξακολουθεί να 
διατηρείται μέχρι σήμερα. Σε αντάλλαγμα, και σαν ένα μέσο επαναπίεσης της επιρροής της, 
η NFU παρέχει στον Υπουργό ένα σύνολο πληροφοριών και αναλύσεων τα οποία δεν θα ήταν 
σε θέση να αποκτήσει σε άλλη περίπτωση. Η ένωση αυτή μαζί με τις σχετικές αγροτικές 
ενώσεις στις περιοχές της Σκωτίας και της Ιρλανδίας είναι οι μόνοι αγροτικοί αντιπρόσωποι 
που αναγνωρίζονται από τον Υπουργό και θεωρούνται ότι αποτελούν τους αρμόδιους φορείς 
των αγροτικών δραστηριοτήτων. Όπως το έθεσε κι ένα υπουργικό στέλεχος "εάν οι ενώσεις 
των αγροτών έχουν ισχυρές απόψεις για κάποιο θέμα, αποτελεί καθήκον του Υπουργείου να 
το αναφέρει στους υπόλοιπους Υπουργούς...” (Wilson, 1975)

Σε αντίθεση με την στενή σχέση της NFU με την γραφειοκρατία, όσον αφορά τις 
πολιτικές δραστηριότητές της η ένωση παραμένει κάπως υποτονική. Αλλά όταν' οι πολιτικές 
ανακοινωθούν, εκφράζει τις απόψεις της ανοικτά έχοντας, ορισμένες φορές, τεθεί ενάντια 
στην κυβερνητική πολιτική. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της NFU είναι ότι παρόλο το 
μεγάλο μέγεθος της, οι υπάλληλοί της καθώς και τα μέλη του συμβουλίου της, προέρχονται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους αγρότες, ειδικά από τους
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μεγιστάνες των σιτηρών και λιγότερο από τους ορεινούς αγρότες (hill farmers). Το γεγονός 
αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι τελευταίοι επωφελούνται σε μικρό βαθμό από την 
εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική (Winters. 1987)

Οι ομάδες πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν με πολύ περισσότερο σαφή 
τρόπο στην σφαίρα της πολιτικής. Οι οργανώσεις των αγροτών στα χωριά δεν έχουν μεγάλη 
επιρροή πιθανόν εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των διαφορετικών 
τύπων αγροτών. Μάλλον, πιο αποτελεσματικές είναι οι ομάδες που αντιπροσωπεύουν 
συγκεκριμένα τμήματα του αγροτικού τομέα όπως η Εθνική Ομοσπονδία Παραγωγών 
Γ άλακτος.

Στην ίδια χώρα, οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων των αγροτών έδειξαν μια 
ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ σύγκρουσης και συμμαχίας. Για παράδειγμα η εξαιρετική 
εργασία του Petit (1985) έδειξε ότι κατά την περίοδο 1983/84 έχοντας προσδιορίσει τις 
αναμενόμενες ισχυρές πιέσεις για την μείωση των πλεονασμάτων γάλακτος, η ομάδα 
επιρροής των γαλακτοκομικών επιδίωξε την ανάπτυξη μιας συμμαχίας με την ομάδα 
επιρροής του καπνού. Η ομάδα αυτή κατεπειγόντως αναζητούσε μια επιπρόσθετη υποστήριξη 
αυτήν την περίοδο, ενώ από πολύ παλιά ελέγχονταν μέσω ορίων στην παραγωγή - την μέθοδο 
που τα συμφέροντα στον χώρο των γαλακτοκομικών επεδίωκαν να εισάγουν στον χώρο αυτό.

2.4.2 Οι γραφειοκράτες

Ενώ οι ομάδες πίεσης θεωρούνται συχνά οι κύριοι υπαίτιοι για την ζήτηση του 
καθεστώτος προστασίας, η προσφορά της προέρχεται από την διοίκηση, τους γραφειοκράτες 
από την μία και τους πολιτικούς από την άλλη.

Ο ρόλος των γραφειοκρατών στην βιομηχανική προστασία έχει αναλυθεί από πολλούς 
μελετητές όπως ο Finger (1981), οι Hall και Nelson (1982), ο Messerlin (1983) και άλλους. 
Από τον Finger έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι κυβερνήσεις σκόπιμα επιδιώκουν την 
ανάπτυξη γραφεικρατικών διαδικασιών όσον αφορά θέματα και ενέργειες που σχετίζονται με 
την προστασία επειδή θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρουν σχετικές αποφάσεις με 
σχεδόν μηδενικό πολιτικό κόστος. Καταφεύγοντας σε ειδικούς επί τέτοιων θεμάτων και 
αντιμετωπίζοντάς τα χρησιμοποιώντας τεχνικούς και ξεχωριστούς αντικειμενικούς στόχους, 
μπορούν να αποφύγουν μεγάλο τμήμα της έντασης που θα προκαλούσε μια σχετική ενέργεια. 
Μια τέτοια αντιμετώπιση της κατάστασης ευννοεί καλώς οργανωμένα συμφέροντα από 
ανθρώπους που είναι σε θέση να προωθήσουν πληροφορίες σε μια τέτοια τεχνική συζήτηση 
με σκοπό να στηρίξουν όσο το δυνατό περισσότερο τις θέσεις τους.

Ο Messerlin από την άλλη, θεωρεί ότι οι γραφειοκράτες διαθέτουν κάπως περισσότερη 
ελευθερία. Προστατευμένοι από τον κίνδυνο την απόλυσης, και διατηρώντας τις θέσεις τους 
για μεγάλη χρονική περίοδο, οι γραφειοκράτες είναι σε καλύτερη θέση από αυτή των 
πολιτικών όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εφόσον εν γένει οι γραφειοκράτες 
δεν φαίνεται να έχουν οποιοδήποτε άμεσο προσωπικό κέρδος από τα οφέλη που 
δημιουργούνται από τον προστατευτισμό, φαίνεται ότι ο βασικός τους στόχος είναι η 
μεγιστοποίηση της δύναμης και της επιρροής τους. Το γεγονός αυτό κάνει τους 
γραφειοκράτες πιο προστατευτικούς σε σχέση με τους πολιτικούς εξαιτίας του ότι αυτοί 
επιδιώκουν την προστασία που αυξάνει τα έσοδα των ομάδων με τις οποίες έχουν ήδη 
αναπτύξει κάποιες σχέσεις. Η σπουδαιότητα των θεμάτων που αφορούν την αγροτική 
προστασία αυξάνει και την σημαντικότητα των γραφεικρατών που ασχολούνται μ' αυτά 
προκαλώντας το ενδιαφέρον των τελευταίων για ικανοποίηση των αγροτικών αιτημάτων. Οι 
πολιτικοί από την άλλη, επιδιώκουν (έστω και έμμεσα) ένα μερίδιο των κερδών γι' αυτό και 
ενεργούν προσδοκώντας την αύξηση των προσωπικών ωφελειών.

Η τάση προς την προστασία επαναπροωθείται και από τις αλληλεπιδράσεις των 
διαφόρων παραγόντων που βρίσκονται σε όλη την γραφειοκρατία της κυβέρνησης. Το 
Υπουργείο Γεωργίας επωμίζεται την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την γεωργία. Έχει 
μικρό συμφέρον (interest) από μια σμίκρυσνση του κλάδου και, γενικά, θα προσπαθήσει να
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υποστηρίξει τις θέσεις του κλάδου σε σχέση με τους άλ/,ους παραγωγικούς τομείς. Επίσης, θα 
επιδιώξει να καταφέρει κάποιου είδους αυτονομία στη διαχείριση, αναπτύσσοντας συχνά 
πολύπλοκα και τεχνικά μέσα προστασίας (Winters, 1987).

Ο Messerlin παρατήρησε ότι οι περιορισμένες αρμοδιότητες των υπουργών μπορούν να 
κάνουν την πολιτική αναποτελεσματική. Ο Υπουργός Γεωργίας θα μπορούσε να αναγνωρίσει 
τις θετικές επιπτώσεις από το ελεύθερο εμπόριο και γι' αυτό θα προετοιμάζονταν να στηρίξει 
κάτι τέτοιο εάν είχε βεβαιωθεί ότι το συμπληρωματικό εισόδημα που θα μεταβιβάζονταν 
στους αγρότες θα ανέβαζε τα εισοδήματά τους επάνω από τα επίπεδα προστασίας. Ωστόσο, 
επειδή δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στις μεταφορές εισοδημάτων, η αγροτική πολιτική 
θα πρέπει να στηριχτεί στα περιορισμένα μέσα που έχει στην διάθεσή του ο Υπουργός. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί και ένα σημαντικό λόγο που εξηγεί γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται 
στα ανώτερα επίπεδα είναι πιο ελεύθερες σε σχέση με αυτές που λαμβάνονται στα πιο κάτω 
επίπεδα της ιεραρχίας. Οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί που βρίσκονται στα υψηλά 
αξιώματα, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερα εργαλεία για την άσκηση πολιτικής και 
είναι επιφορτισμένοι με μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να μπορούν 
να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις και να τις υλοποιήσουν όταν αντιληφθούν ότι κάτι 
τέτοιο θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε αντίθεση μ" εκείνους που βρίσκονται σε πιο 
χαμηλές θέσεις και αν και έχουν την ικανότητα να διακρίνουν πια μέτρα θα ήταν 
αποτελεσματικά ωστόσο δεν έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες να τα κάνουν πράξη.

Ένα ακραίο παράδειγμα του προβλήματος της "περιορισμένης αρμοδιότητας'’ και του 
"περιορισμένου συμφέροντος" (limited interest) είναι η αντίδραση των εθνικών υπουργών 
γεωργίας των χωρών της Ε.Ε. κατά την εφαρμογή της υπερεθνικής ΚΑΠ. Αντί να είναι οι 
αντίπαλοι του γεωργικού τομέα κατά τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται όσον αφορά τον 
καθορισμό των ετήσιων τιμών, οι υπουργοί είναι οι σύμμαχοι. Κάθε υπουργός προωθεί τα 
συμφέροντα της χώρας του και εκμεταλλεύεται οποιοόήποτε κενό διαπιστώσει στην ΚΑΠ. 
Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας το '80 το Ευρωπαϊκό γάλα 
κόστιζε στην Κοινότητα δύο φορές την αξία του, η μέθοδος χρηματοδότησης της ΚΑΠ έκανε 
την αύξηση της παραγωγής του επικερδή εκμετάλλευση για την κάθε χώρα. Έτσι αρκετές 
κυβερνήσεις στην πραγματικότητα επιδοτούν τα γαλακτοκομικά εφόσον κάτι τέτοιο 
ουσιαστικά επιφέρει έσοδα στο αγροτικό εισόδημα (Παγκόσμια Τράπεζα, 1986).

Αν και η αγροτική πολιτική είναι ακόμα, αλλά και στο παρελθόν αποτέλεσε πολλές 
φορές, ένα "ζεστό” πολιτικό ζήτημα, η ανάλυση του Messerlin έχει ακόμα μεγάλη εφαρμογή. 
Οι γραφειοκράτες και οι ενώσεις των κλάδων της οικονομίας που προσπαθούν να 
αναπτύξουν σχέσεις με αυτούς για να στηρίξουν τα συμφέροντά τους, αποτελούν το 
υπόβαθρο και το μέσο πληροφόρησης για την λήψη των πολιτικών αποφάσεων, το σχεδίασμά 
και την διαχείριση της εκάστοτε πολιτικής. Οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια για 
μεταρύθμιση της πολιτικής θα συναντήσει οπωσδήποτε τους περιορισμούς που τίθονται από 
τους στόχους και τις επιδιώξεις των γραφειοκρατών.

2.4.3 Οι πολιτικοί

Οι άλλοι υπεύθυνοι για την διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής είναι οι 
πολιτικοί. Η θεωρία πολιτικής περί του "χώρου της πολιτικής αγοράς” βλέπει τους πολιτικούς 
να παρέχουν προστατευτισμό με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές για την 
επανεκλογή τους. Οι πιθανότητες αυτές δεν εξαρτώνται μόνο από το πλήθος των ανθρώπων 
που επηρεάζονται από την πολιτική αλλά και από τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η 
πολιτική δύναμη των θίγόμενων ανθρώπων, στο κατά πόσο οι πολιτικοί μπορούν να δεχτούν 
αναγνώριση ή να αποφύγουν κατηγορίες για τα αποτελέσματα από την άσκηση μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής, το βαθμό που τυχόν ενέργειες μπορούν να διαφημιστούν ή να 
καλυφθούν, κτλ. ΓΓ αυτό, το να εξασφαλιστούν οι ψήφοι μιας ιδιαίτερης ομάδας ψηφοφόρων 
μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικό από το να εξασφαλιστεί η στήριξή τους στην 
προεκλογική καμπάνια με την μορφή συνεισφορών, προσωπικού κτλ. Σ’ αυτή τη βάση
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μπορεί κάποιος να αντιληφθεί γιατί οι ομάδες επιρροής των γεωργών είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν μεγάλη προστασία. Πρώτον, πολλές εκλογικές περιφέρειες κυριαρχούνται από 
αγρότες ψηφοφόρους. Ακόμη και στην Μεγάλη Βρετανία όπου μόνο το 2% του εργατικού 
δυναμικού ασχολείται με την γεωργία, το πλήθος των ψηφοφόρων που ασχολούνταν με 
αγροτικές δουλειές μαζί με τους συζύγους τους κυριαρχούσε σε περισσότερες των 50 από τις 
630 εκλογικές περιφέρειες κατά το έτος 1966 (Wilson. 1975). Λίγες κυβερνήσεις θα 
μπορούσαν να αντέξουν την απώλεια τόσο πολλών εκλογικών περιφερειών. Δεύτερολ'. οι 
αγροτικοί οργανισμοί δίνουν κατά κανόνα θετική εικόνα και χρήζουν μεγάλης δημόσιας 
συμπάθειας από τον υπόλοιπο κόσμο. Τρίτον, οι συνεισφορές στις καμπάνιες. ιδιαίτερα στις 
Η.Π.Α. είναι κάτι συνηθισμένο.

2.4.4 Οι υπόλοιπες ομάδες

Εκτός των αγροτικών ομάδων πίεσης, των γραφειοκρατών και των πολιτικών 
υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από το ύψος της 
αγροτικής προστασίας που παρέχεται.

Οι καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλότερες τιμές εξαιτίας τέτοιων 
καθεστώτων ενώ οι φορολογούμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν μεγάλα ποσά φόρων για 
την χρηματοδότηση των σχετικών προγραμμάτων στήριξης. Επόμενο είναι αυτές οι ομάδες 
να επιδιώκουν την όσο γίνεται περιορισμένη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Από την άλλη οι έμποροι, οι εξαγωγείς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων επόμενο 
είναι να επιζητούν μέτρα τα οποία θα διατηρήσουν το μέγεθος της παραγωγής ώστε να 
τροφοδούνται συνεχώς οι επιχειρήσεις τους με τις απαραίτηες εισροές και να μπορούν να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση του καθεστώτος 
προστασίας και για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούν τον αγροτικό τομέα με λιπάσματα, 
καλλιεργητικά μηχανήματα, φυτοφάρμακα κτλ. των οποίων ο κύκλος εργασιών εξαρτάται 
άμεσα από τη διατήρηση ή όχι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2.5 Ανάλυση της αγροτικής στήριξης στις βιομηχανικές χώρες

Η αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται στις βιομηχανοποιημένες χώρες έχει 
χαρακτηριστεί από ισχυρή προστασία υπέρ των εγχώριων παραγωγών μέσω της επιβολής 
δασμών' και της απ' ευθείας στήριξης των τιμών. Από την άλλη, οι αναπτυσσόμενες χώρες 
εκμεταλλεύονται (exploited) τον αγροτικό τομέα με μέσα όπως εξαγωγικοί φόροι και 
υπερτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες (D.G. Johnson 1973, Schultz 1978, Bale και Lutz 
1981). Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να παρατηρούνται σοβαρές ανισότητες στον 
παγκόσμιο αγροτικό χώρο που χαρακτηρίζονται από την μία με την υπερπαραγωγή και 
συσσώρευση πλεονασμάτων αγροτικών προϊόντων στις βιομηχανοποιημένες χώρες, και από 
την άλλη με την ανεπάρκεια στα είδη διατροφής και το χρόνιο υποσιτιστικό πρόβλημα στις 
αναπτυσσόμενες. Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που έγιναν προς της απελευθέρωση 
από τους δασμούς των βιομηχανοποιημένων προϊόντων μέσω πολύπλευρων συμφωνιών για 
το εμπόριο στα πλαίσια της GATT, ο προστατευτισμός προς τον αγροτικό τομέα έχει 
διατηρηθεί, ή ακόμα, έχει ισχυροποιηθεί, τις τελευταίες δεκαετίες. Στην παρούσα ενότητα θα 
γίνει μια προσπάθεια να αναγνωριστούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από 
αυτή τη προστασία σε κάποιο στάδιο προχωρημένης οικονομικής ανάπτυξης, συγκρίνοντας 
κάθε φορά τα δεδομένα από δέκα βιομηχανοποιημένες χώρες.

Από την πρωτοπόρα εργασία των Nash (1955) σχετικά με τους παράγοντες εκείνους 
που είναι υπεύθυνοι για την ανταγωνιστική θέση της γεωργίας στην χώρα της Μεγάλης 
Βρεατανίας και αυτήν του McCrone (1962) σχετικά με την οικονομική ανάλυση των 
ενισχύσεων στο χώρο της γεωργίας, έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα εργασιών που αποσκοπούν 
να εκτιμήσουν’ τα επίπεδα της αγροτικής προστασίας στις βιομηχανοποιημένες χώρες με 
όρους των διαφορών μεταξύ εγχώριων και διεθνών τιμών. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες
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των Kruer και Bemston (1969) που ασχολήθηκαν με το κόστος που επιφέρει η λειτουργία της 
ΚΑΠ στις χώρες της Κοινότητας, του Magiera (1982) που ασχολήθηκε με το κόστος της 
ΚΑΠ στους καταναλωτές της Κοινότητας, των Bale και Greenshields (1978) που μελέτησαν 
τις στρεβλώσεις των αγροτικών τιμών που διαπιστώθηκαν' στην χώρα της Ιαπωνίας, των 
Saxon και Anderson (1982) που μελέτησαν την αγροτική προστασία στην χώρα της Ιαπωνίας, 
αλλά και αυτές των Sampson και Yeats (1977), Gulbrandsen και Lindbeck (1973). Sanderson 
(1978) κτλ. Οι μελέτες αυτές ωστόσο, επειδή αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χώρες και 
χρονικές περιόδους δεν είναι και τόσο συγκρίσιμες μιας και οι ορισμοί σχετικά με την 
προστασία των αγαθών και τα δεδομένα διαφέρουν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Homna και Hayami (1986) για το ίδιο θέμα. 
Για τις ανάγκες της εργασίας υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των ονομαστικών συντελεστών 
προστασίας των δέκα βιομηχανικών χωρών για κάθε πέντε χρόνια από το 1955 μέχρι το 1980 
χρησιμοποιώντας τα ίδια μέτρα και ορισμούς για τα δεδομένα και την προστασία των 
αγαθών. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια πολλαπλή ανάλυση με παλινδρομήσεις με σκοπό να 
εξηγηθούν οι διακυμάνσεις στο μετρούμενο επίπεδο αγροτικής προστασίας μεταξύ των 
χωρών στο πέρασμα του χρόνου με πολιτικούς καθώς και με οικονομικούς όρους. 
Προηγούμενες προσπάθειες όπως αυτές του Cheh (1974), του Pincus (1975), του Rav (1981) 
και άλλων με σκοπό να προσδιοριστούν οι παράγοντες που κρύβονται πίσω από την 
προστασία στις βιομηχανικές χώρες δεν κάλυπταν τον αγροτικό τομέα. Οι πιο πρόσφατες 
έρευνες ασχολούνται με τις πηγές που προκαλούν τις αποκλίσεις των αγροτικών τιμών 
κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των Binswahger και 
Scandizzo (1983) που μελέτησαν τα διάφορα μοντέλα αγροτικής προστασίας στις 
ανεπτυγμένες χώρες και του Agarvvada (1983) που ασχολήθηκε με τις στρεβλώσεις των τιμών 
και τον ρυθμό ανάπτυξης των χωρών αυτών. Η εργασία των Homna και Hayami αποτελεί την 
πρώτη συστηματική ανάλυση σχετικά με τη δομή της αγροτικής προστασίας στις 
βιομηχανικές χώρες μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η προσέγγιση της Δημόσιας Επιλογής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κοντά στο 80% των διακυμάνσεων των επιπέδων 
αγροτικής προστασίας μεταξύ των χωρών και στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να εξηγηθεί 
εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των χωρών στο συγκριτικό πλεονέκτημα στον αγροτικό τομέα, 
το σχετικό βάρος του στην εθνική οικονομία, τους διεθνείς όρους εμπορίου για τα αγροτικά 
και βιομηχανικά προϊόντα, τους πολιτικούς παράγοντες όπως περιφεριοποίηση (δημιουργία 
της Ε.Ε.) και τέλος, λόγους εξασφάλισης ειδών διατροφής σχετιζόμενους με μη-στρατιωτικές 
συμμαχίες.

2.5.1 Υποθέσεις σχετικά με τα αίτια της Αγροπκής Προστασίας

Στην μελέτη των δύο ερευνητών, συγκρίνονται τα επίπεδα αγροτικής προστασίας δέκα 
βιομηχανικών χωρών χρησιμοποιώντας τους μέσους ονομαστικούς ρυθμούς προστασίας 
(ΝΡΚς).

Τα αποτελέσματα για το υπολογισμό του μέσου NPR φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα:
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Πίνακας 3: Εκτιμήσεις των ονομαστικών ρυθμών αγροτικής προστασίας σε δέκα 
___________ βιομηχανικές χώρες, ως σταθμισμένο μέσο 13 προϊόντων (%)1 ___________
Χώρα 1955 1960 1965 1970 1975 1980
Η.Π.Α. 2,4 0.9 8.2 10.9 4.0 -0.1
ΕΕ
(μέσος
όρος):

30.7 32.8 40.3 47,1 27,1 35.7

Γ αλλία 31.2 23.4 28.2 44.1 28.0 29.6
Γ ερμανία 28.0 40.6 46,8 44.3 35.8 42.0
Ιταλία 43.3 46.5 46,8 44.3 35.8 42.0
Ολλανδία 11.9 19.2 30,7 34,4 28,6 24.9
Ηνωμένο
Βασίλειο

34.9 33.7 18.9 24,9 5.6 32,1

Δανία 4,5 3,2 4,6 16.3 18.3 24.4
Σουηδία 31.3 40,3 46.3 61,3 40.9 55,9
Ελβετία 53.0 55,0 64.9 84.2 86.8 113.1
Ιαπωνία 17.5 41,1 67,6 72,7 74.4 83.5

Οι υπολογισμοί έγιναν χρησιμοποιώντας 13 προϊόντα: σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σίκαλη, 
βρώμη, ρύζι, κρέας αγελαδινό, κρέας χοιρινό, πουλερικά, αυγά, γάλα, ζαχαρότευτλα και 
Ιρλανδικές πατάτες.
Είναι το σταθμισμένο άθροισμα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας 
για την περίοδο 1955-70 ενώ συμπεριλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία για 
την περίοδο 1975-1980.

Συγκρίνοντας τους ΝΡΙΙς που εκτιμήθηκαν στον πίνακα 3 μεταξύ των χωρών και στο 
πέρασμα του χρόνου μπορεί να εξαχθεί ένα πλήθος από υποθέσεις σχετικά με τα αίτια που 
προκαλούν την αγροτική προστασία.

Πρώτον, όπως θα μπορούσε να περιμένει κάποιος, το επίπεδο της αγροτικής 
προστασίας είναι στενά συνδεδεμένο με το συγκριτικό πλεονέκτημα στην γεωργία. Το 1980. 
για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν το συγκριτικό πλεονέκτημα είτε επειδή στη 
χώρα αυτή το κατα-κεφαλήν μερίδιο γης είναι υψηλό στην γεωργία, είτε εξαιτίας του 
αναδυόμενου συγκριτικού πλεονεκτήματος του Balassa (1965), είχαν και τον χαμηλότερο 
NPR. Αντίθετα, έχουμε την Ελβετία και την Ιαπωνία, που ενώ χαρακτηρίζονται από πολύ 
μικρή διαθεσιμότητα φυσικών πόρων για αγροτική προστασία σχετικά με το φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο της μη αγροτικής παραγωγής, έχουν τα πρώτα κα δεύτερα ΝΡΙΙς στην 
γενική σειρά του πίνακα. Έστω και αν' η προστασία αυτή ενισχύεται μέσα στην Ε.Ε. από την 
ΚΑΠ, οι ΝΡΙΙς της Δανίας και της Ολλανδίας που είναι παραδοσιακά αποδοτικοί παραγωγοί 
και εξαγωγείς του αγροτικού τομέα, είναι χαμηλοί ενώ αντίθετα, η Ιταλία που έχει γνωστή 
χαμηλή αγροτική παραγωγικότητα έχει υψηλό αντίστοιχο δείκτη.

Το αποτέλεσμα μιας μείωσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος στη γεωργία στην 
προστασία της είναι πιο ενδεικτικό στον ίδιο δείκτη της Ιαπωνίας. Το 1955, όταν η Ιαπωνία 
ήταν ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης, ο NPR της ήταν σχετικά χαμηλός σε σχέση με τον 
μέσο αντίστοιχο των χωρών της τότε Ε.Ε. Ωστόσο, σε αντιστοιχία με τον γοργό ρυθμό 
ανάπτυξής της που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο NPR της Ιαπωνίας έφτασε 
τα επίπεδα της Ε.Ε. το 1960 και αργότερα έφτασε τα επίπεδα της Σουηδίας το 1965. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, η παραγωγικότητα της εργασίας στο βιομηχανικό τομέα 
αυξήθηκε σχεδόν δύο φορές απ' όσο αυξήθηκε στον αγροτικό τομέα, σε πραγματικούς όρους. 
Ακόμη κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα τόσο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυξήθηκε απ' ότι 
στον βιομηχανικό τομέα. Γι' αυτό στην Ιαπωνία, το συγκριτικό πλεονέκτημα στην γεωργία 
μειώθηκε πολύ περισσότερο σχετικά με τις άλλες βιομηχανικές χώρες. Η απότομη αύξηση 
του NPR της Ιαπωνίας δείχνει ότι η υπόθεση που θέλει την χώρα αυτή να προτιμά να
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πληρώσει το κόστος της αγροτικής προστασίας αντί να αποδεχτεί το κοινωνικό κόστος, ή 
ακόμα περισσότερο, τις γρήγορες όιακλαόικές αναπροσαρμογές ειδικά στον τομέα της 
εργασίας, είχε βάση.

Εξετάζοντας το θέμα από την θεωρία των πολιτικών αγορών με ενόεικτικότερες τις 
εργασίες των Ahderson και Baldin (1981) που υιοθέτησαν αυτήν την προσέγγιση και 
προσπάθησαν να μελετήσουν την προστασία στις ανεπτυγμένες χώρες ώστε να εξάγουν 
κάποια εμπειρικά συμπεράσματα, καθώς και αυτές του Breton (1974) και των Buchanan και 
Tulloc (1962) το κοινωνικό κόστος που σημειωτέον. αυξήθηκε και άλλο από το γεγονός ότι ο 
αγροτικός πληθυσμός μπήκε σε μια διαδικασία διακλαδικής αναπροσαρμογής 
ανταποκρινόμενη στο γεγονός της μείωσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος (κάτι που 
εκφράστηκε από την ανισοκατανομή μεταξύ αγροτικού και αστικού εισοδήματος και τη 
μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές), δημιούργησε μια ζήτηση από την πλευρά 
των αγροτών παραγωγών για προστασία του κλάδου τους. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός του 
αγροτικού τομέα στα πλαίσια της εκβιομηχάνισης αύξησε την προσφορά για αγροτική 
προστασία. Σύμφωνα με τη θεωρία του Olson (1965). καθώς το πλήθος των αγροτών 
μειώνεται, γίνεται ευκολότερη η προσπάθεια οργάνωσής τους για πολιτική επιρροή. 
Ταυτόχρονα, η σχετική αύξηση του μη αγροτικού τομέα και η αύξηση του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος μείωσε το (κατά κεφαλήν) φορτίο εξαιτίας της αγροτικής προστασίας, με 
συνέπεια να μειωθεί και η αντίδραση κατά αυτού του προστατευτισμού. Ο Η. G. Johson 
(1965) στην εργασία του περί προστατευτισμού, της διαμόρφωσης του ύψους των δασμών 
και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σχηματίχονται οι διάφορες ομάδες διατύπωσε την 
άποψη ότι στις κοινωνίες υπάρχει μια κοινωνική προτίμηση για τη διαφύλαξη μιας 
ισορροπημένης κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων γεγονός που συνεισφέρει με 
την σειρά του. στην μείωση της αντίδρασης απέναντι στην αγροτική προστασία κατά τη 
διαδικασία της βιομηχανικής ανάπτυξης. Αυτή η μείωση της αντίδρασης μείωσε το οριακό 
κόστος για τους πολιτικούς επιχειρηματίες (political enepreneurs) ή αρχηγούς να παρέχουν 
προστασία προκαλώντας μια αύξηση της προσφοράς της στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, θα 
χρειαζόταν περαιτέρω εμβάθυνση όταν τέτοιοι παράγοντες προσφοράς, μαζί με παράγοντες 
ζήτησης εμπλέκονται σε μια διαδικασία βιομηχανοποίησης και οικονομικής ανάπτυξης.

Είναι φανερό, ότι οι διεθνείς όροι εμπορίου μεταξύ αγροτικών και βιομηχανικών 
προϊόντων έχουν ισχυρή επίδραση στις αλλαγές της αγροτικής προστασίας στο πέρασμα του 
χρόνου. Αυξήσεις στους ΝΡΙΙς των περισσότερων χωρών παρατηρήθηκαν’ κατά την περίοδο 
1955-1970. Στην περίοδο αυτή, οι διεθνείς όροι εμπορίου στράφηκαν κατά του αγροτικού 
τομέα εξαιτίας των συσσωρευμένενων πλεονασμάτων στα αγροτικά προϊόντα τόσο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες εξαγωγικές χώρες. Περισσότερο δραματικές είναι οι 
απότομες μειώσεις των δεικτών από το 1970 μέχρι το 1975. που βρίσκονται σε αντιστοιχία με 
την απότομη άνοδο των αγροτικών τιμών σε σχέση με τις βιομηχανικές κατά την διάρκεια 
της επονομαζόμενης "Παγκόσμια Κρίσης στα Είδη Διατροφής” (World Food Crisis). Η 
αντίστροφη σχέση μεταξύ NPR και διεθνών όρων εμπορίου είναι κάτι συνεπές με την 
υπόθεση που διατύπωσε ο D.G. Johnson (1973), ότι δηλαδή είναι συνηθισμένο για τις εθνικές 
κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν στις αγορές αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε να σταθεροποιούν 
τις εγχώριες τιμές απέναντι στις απώλειες που προκαλεί η αστάθεια των διεθνών τιμών.

Ενας άλλος βασικός παράγοντας που φαίνεται να έχει επηρεάσει τις αλλαγές στους 
δείκτες με το πέρασμα του χρόνου, είναι η δημιουργία της Ε.Ε. Τα κράτη μέλη της Ένωσης 
σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις των ΝΡΙΙς αφότσυ συνδέθηκαν μέσω αυτής μεταξύ τους. 
Ειδικότερα, οι απότομες αυξήσεις των ΝΡΈς της Ολλανδίας μεταξύ 1960 και 1970 και της 
Δανίας μεταξύ 1970 και 1980 δεν μπορούν να εξηγηθούν χωρίς να ληφθεί υπ" όψιν η 
επίδραση της ΚΑΠ της Ε.Ε.. Υψηλότεροι ρυθμοί αγροτικής προστασίας έγιναν εφικτοί 
πολιτικώς μέσω της κοινής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό στα πλαίσια της Ε.Ε.

Οι δείκτες της Σουηδίας και της Ελβετίας ήταν υψηλότεροι από αυτούς των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών. Οι δύο αυτές χώρες επιδιώκουν να είναι αυτάρκεις και στρατιωτικά 
ουδέτερες γι' αυτό και επωμίζονται το υψηλό κόστος της εθνικής ασφάλειας. Το υψηλό



επίπεδο αγροτικής ασφάλειας στην Σουηδία και στην Ελβετία μπορεί, εν μέρει. να εξηγηθεί 
θεωρώντας την επιδίωξη για αυτάρκεια σ' ένα επιθυμητό επίπεδο για τα είδη διατροφής, ως 
τμήμα της εθνικής ασφάλειας.

2.5.2 Αποτελέσματα εμπειρικής ανά}.υω;ς των Houma και Hayami

Για τον έλεγχο των υποθέσεων που διατυπώθηκαν προηγουμένως, έγινε μια πολλαπλή 
ανάλυση μέσω παλινδρομήσεων στην οποία συσχετίστηκαν το μετρημένο επίπεδο αγροτικής 
προστασίας μ" ένα σύνολο ερμηνευτικών μεταβλητών που αντιπροσώπευαν:

1. το συγκριτκό πλεονέκτημα στη γεωργία
2. το μερίδιο της γεωργίας στην συνολική οικονομία
3. τους διεθνείς όρους εμπορίου μεταξύ αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων
4. την επίδραση της Ε.Ε.
5. την επίδραση μη στρατιωτικών συμμαχιών
6. το μοναδικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία
Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων έδειξαν ότι οι συντελεστές του ρυθμού 

παραγωγικότητας, του μεριδίου της γεωργίας στο σύνολο της απασχόλησης και των διεθνών 
όρων εμπορίου ήταν στατιστικά σημαντικοί. Διαπιστώθηκε ότι περισσότερο από 70% των 
διακυμάνσεων των ΝΡΙΙς των χωρών και στο πέρασμα του χρόνου, οφείλονταν σ' αυτές τις 
τρεις μεταβλητές. Τα (αρνητικά) πρόσημα των συντελεστών αυτών των μεταβλητών 
επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι το επίπεδο της αγροτικής προστασίας αυξάνει καθώς 
μειώνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωργίας κάτι το οποίο συμβαίνει όταν το ποσοστό 
της γεωργίας στην οικονομία μειώνεται ή όταν οι διεθνείς όροι εμπορίου στρέφονται κατά 
των αγροτικών προϊόντων.

Η προσθήκη dummy μεταβλητής για να μελετηθεί η επίδραση της δημιουργίας της 
Ε.Ε. δεν αλλοίωσε τα προηγούμενα συμπεράσματα. Το θετικό πρόσημο του σχετικού 
συντελεστή και η σημαντικότητά του επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η Ε.Ε. λειτούργησε σαν 
ένας προστάτης για τα αγροτικά προϊόντα των χωρών-μελών της απέναντι στον διεθνή 
ανταγωνισμό. Οι θετικοί συντελεστές των dummy μεταβλητών που εισήχθησαν για τις 
περιπτώσεις της Σουηδίας και της Ελβετίας επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι χώρες αυτές 
δέχτηκαν να πληρώσουν το υψηλό κόστος εξαιτίας της αγροτικής προστασίας με σκοπό να 
αυξήσουν την αυτάρκειά τους στα είδη διατροφής θεωρώντας κάτι τέτοιο τμήμα της εθνικής 
ασφάλειάς τους. Οσον αφορά την περίπτωση της Ιαπωνίας, διαπιστώθηκε ότι το 90% της 
αύξησης του σχετικού δείκτη μπορεί να εξηγηθεί από παράγοντες κοινούς και σε άλλες 
βιομηχανικές χώρες (μείωση συγκριτικού πλεονεκτήματος, μείωση του ποσοστού της 
γεωργίας στο σύνολο της οικονομίας, αλλαγή στους διεθνείς όρους εμπορίου) γεγονός που 
σημαίνει ότι ο προστατευτισμός στην χώρα αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα ιδιαίτερων συνθηκών.

2.6 Συμπεράσματα

Διαπιστώθηκε ότι η αγροτική προστασία είναι κάτι που παρατηρείται στις 
περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Κοινωνικοί αλλά κυρίως οικονομικοί είναι οι λόγοι που 
κρύβονται πίσω από τις αγροτικές πολιτικές στήριξης. Οι κυριότερες ομάδες που σχετίζονται 
με το ζήτημα αυτό (ομάδες αγροτών, γραφειοκράτες, πολιτικοί κ.α.) ενεργούν’ βάσει των 
ιδιαίτερων στόχων και επιδιώξεών τους.

Οι εμπειρική μελέτη των Honma και Hayami έριξε αρκετό φως όσον αφορά τη σχέση 
μεταξύ προστασίας της γεωργίας, της οικονομικής ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης. Φάνηκε 
ότι η συσσώρρευση κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα στη διαδικασία την οικονομικής 
ανάπτυξης, κυρίως σε φτωχές σε φυσικούς πόρους χώρες, μετατοπίζει το συγκριτικό 
πλεονέκτημα από την γεωργία στην βιομηχανία. Οσο μεγαλύτερο είναι το κόστος των 
διακλαδικών προσαρμογών της εργασίας εξαιτίας της μετατόπισης του συγκριτικού



πλεονεκτήματος από το χώρο τις γεωργίας, τόσο εντονότερη γίνεται η ζήτηση για προστασία 
του αγροτικού τομέα. Ταυτόχρονα, η σχετική μείωση μεγέθους του αγροτικού τομέα κάνει 
ευκολότερη την την οργάνωση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων για να επιδιώξουν 
ευνοϊκή μεταχείριση ενώ μειώνει την αντίδραση του μη γεωργικού πληθυσμού που τάσσεται 
ενάντια στην προστασία του κλάδου της γεωργίας. Διαπιστώθηκε, ότι τέτοιοι παράγοντες 
ζήτησης και προσφοράς προστασίας εμπλέκονται ώστε να καθοριστεί η μορφή της 
προστασίας αυτής στις βιομηχανοποιημένες χώρες που μελετήθηκαν κατά την διάρκεια της 
οικονομικής τους ανάπτυξης. Τα επίπεδα προστασίας σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με 
τις αλλαγές στους διεθνείς όρους εμπορίου για τα αγροτικά προϊόντα, δείχνοντας έτσι οι 
χώρες αυτές επιδιώκουν μια πολιτική που σταθεροποιεί τις εγχώριες τιμές των αγροτικών 
προϊόντων για την αντιμετώπιση των απωλειών εξαιτίας της αστάθειας των διεθνών τιμών. Η 
εμφάνιση της περιφεριοποίησης, όπως η περίπτωση της Ε.Ε. και λόγοι εθνικής ασφάλειας 
φάνηκε να είναι σημαντικοί παράγοντες που ενίσχυσαν την ανάπτυξη της αγροτικής 
προστασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής απόδειξη ότι το υψηλό αυτό το επίπεδο προστασίας 
που παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία ήταν' επακόλουθο παραγόντων μοναδικών για τη χώρα 
αυτή. Φαίνεται ότι το ιδιαίτερο της χώρας αυτής οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παράγοντες 
που είναι κοινοί στις βιομηχανοποιημένες χώρες.

Εάν πράγματι αυτή είναι η διαδικασία που συμβαίνει στην πραγματικότητα κατά τη 
διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης, αναμένεται ότι ο αγροτικός 
προστατευτισμός θα διαδοθεί από την Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία σε όλες της 
βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της σημερινής εποχής καθώς αυτές θα πραγματοποιούν την 
βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξή τους. Στην πραγματικότητα, το επίπεδο της 
προστασίας στις χώρες που είναι φτωχές σε φυσικούς πόρους κι έχουν μπεί στη διαδικασία 
της βιομηχανοποίησης σχετικά πρόσφατα, όπως η Κορέα και η Ταϊβάν, έχει ανέβει με πολύ 
γοργό ρυθμό (Anderson 1983). Το παράδειγμά τους είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες 
χώρες που αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο. Ενδεχομένως, να χρειαστούν ισχυρές 
προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί μια διεθνής συνεργασία γύρω από τις αγροτικές 
προσαργογές με σκοπό η αγροτική προστασία να διατηρηθεί στα όρια της ευρύτερης διεθνούς 
οικονομικής τάξης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ

3.1 Εισαγωγή

Η μελέτη του θεσμού της Κοι\ής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των στόχων της, των 
αποτελεσμάτων που είχαν οι μέχρι σήμερα ακολουθούμενες στρατηγικές της καθώς και ο 
τρόπος διαμόρφωσης των τιμών στο εσωτερικό της αποτελλούν το αντικείμενο μελέτης αυτού 
του κεφαλαίου. Η θεσμική βάση της ΚΑΠ περιέχεται στα άρθρα 38 έως 43 της Συνθήκης της 
Ρώμης, ενώ στο άρθρο 38 περιγράφονται οι στόχοι της:

• Ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και άριστη χρησιμοποίηση των παραγωγικών 
πόρων

• Εγγύηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους αγρότες
• Διασφάλιση της ισορροπίας των αγορών των γεωργικών προϊόντων
• Εξασφάλιση του εφοδιασμού της Κοινοτικής αγοράς
• Λογικές τιμές στον καταναλωτή
Οι πρώτες ολοκληρωμένες προσπάθειες για τη θέσπιση αυτών που ονομάζουμε 

"Κοινές Οργανώσεις Αγορών”, ενός συνόλου δηλαδή θεσμικών μέτρων που αφορούν στο 
κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, πάρθηκαν στα μέσα της δεκαετίας 
του 1960 και αφορούσαν το γάλα, το βόειο κρέας, τη ζάχαρη, το ρύζι, τους ελαιούχσυς 
σπόρους και το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια όλο και περισσότερα προϊόντα καλύφθηκαν' από 
Κοινές Οργανώσεις Αγορών με αποτέλεσμα σήμερα μόνο ελάχιστα προϊόντα να βρίσκονται 
εκτός των ρυθμίσεων της ΚΑΠ. Η τάση αυτή συνεχίστηκε μετά από κάθε διεύρυνση της 
Κοινότητας π.χ. μετά την ένταξη της Ελλάδας, καλύφθηκαν από την Κοινή Οργάνωση 
Αγοράς το βαμβάκι και τα νωπά βερίκοκα, θεσμοποιήθηκε η ενίσχυση στο ρύζι τύπου indica 
ενώ υιοθετήθηκαν μέτρα για τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια (Δ. Μπουρδάρας, 1992).

Βέβαια σε πολλά προϊόντα, η προστασία που παρέχεται μέσω της ΚΑΠ είναι πολύ 
"χαλαρή”, αφού σε μερικά υλοποιείται μόνο με μία κατά καιρούς χορηγούμενη εξαγωγική 
επιστροφή ή ένα απλό δασμό του Κοινού Δασμολογίου. Τέτοια είναι κυρίως τα προϊόντα των 
νότιων περιοχών της Κοινότητας, για τα οποία πρόσφατα αναπτύχθηκαν καθεστώτα 
προστασίας έπειτα από τη διεύρυνση της Ε.Ε. (Δ. Μπουρδάρας, 1992)

Ένα βασικό χαρακτηστικό της ΚΑΠ είναι η αυστηρότητα με την οποία ένας από τους 
προαναφερθέντες στόχους της - η επιθυμία για προστασία του αγροτικού επιπέδου διαβίωσης 
- κυριαρχεί όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζεται. Ειδικότερα, για τα κυριότερα 
αγροτικά προϊόντα υιοθετήθηκαν τιμές οι οποίες ήταν υψηλότερες από αυτές στις οποίες οι 
προμηθευτές μπορούσαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν στις παγκόσμιες αγορές. Συνέπεια 
του γεγονότος αυτού ήταν οι Ευρωπαίοι αγρότες να ικανοποιούν σε συνεχώς αυξανόμενη 
αναλογία τις απαιτήσεις στο σύνολο της Κοινότητας.

Ο πίνακας 1 δίνει κάποιες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το βαθμό 
στον οποίο οι τιμές στήριξης της ΚΑΠ είναι μεγαλύτερες από αυτές που ισχύουν στον 
ευρύτερο παγκόσμιο χώρο. Τα δεδομένα του πίνακα υπολογίστηκαν αφαιρώντας τους μέσους 
ετήσιους εισαγωγικούς φόρους ή τυχόν εξαγωγικές επιδοτήσεις από τις τιμές στήριξης.
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Πίνακας 1: Τιμές ορισμένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. ως ποσοστό των τιμών τους 
__________ στις παγκόσμιες αγορές (1968-1980)________ ________________________________
Προϊόν 1968/69 1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 1979/80
Κοινό
Σιτάρι

195 189 183 107 204 193 163

Ρύζι 138 210 115 81 166 157 131
Καλα
μπόκι

178 141 143 106 163 201 190

Κρέας
(βοδινό
και
μοσχα
ρίσιο)

169 140 112 162 192 199 204

Κρέας
Χοιρινό

134 134 147 109 125 155 152

Βούτυρο 504 481 249 316 401 403 411
Γάλα
αποβου-
τυρωμέ-
νο-σκόνη

365 na 145 139 571 458 379

Ελαιόλα
δο

173 155 125 113 192 200 193

Πηγή: Eurostat, όπως αναφέρεται στο άρθρο του C. Ritson στο βιβλίο των C. Ritson και 
D.R. Harvey: "Common Agricultural Policy", 2nd edition

Ο πίνακας 2 αναφέρεται στο ίδιο θέμα όμως έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα που 
δημοσίευσε ο OECD για την περίοδο 1979-1994.

Πίνακας 2: Τιμές ορισμένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. ως ποσοστό των τιμών τους
στις παγκόσμιες αγορές (1979-1994)

Προϊόν 1979 1982 1985 1988 1991 1994
Κοινό
Σιτάρι

140 139 117 184 231 155

Καλαμπόκι 165 147 119 170 211 140
Κριθάρι 186 159 135 184 219 214
Λευκή
Ζάχαρη

133 108 161 144 137 106

Γάλα 231 156 253 215 259 241
Κρέας 
(βοδινό και 
μοσχα
ρίσιο)

161 174 194 203 186 208

Κρέας
Χοιρινό

123 118 111 131 134 130

Πουλερικά 123 118 126 161 122 118
Πρόβειο
Κρέας

243 197 193 315 228 156

Πηγή: OECD, όπως αναφέρεται στο άρθρο του C. Ritson στο βιβλίο των C. Ritson και D.R. 
Harvey: "Common Agricultural Policy", 2nd edition



Ο πίνακας 3 δείχνει την αυξητική πορεία του βαθμού αυτοτροφοδότησης σε αγροτικά 
προϊόντα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική σήμερα, καλύπτει όλα 
τα κύρια αγροτικά προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Πίνακας 3: Ποσοστά αυτο-προσφοράς σε ορισμένα αγροτικά 
Ε.Ε ως ποσοστό της κατανάλωσης στην Ε.Ε).

1956/60 1972 1981/82

προϊόντα (η παραγωγή στην 

1985/86 1992/93
Ε.Ε.-6 Ε.Ε.-6 Ε.Ε.-9 Ε.Ε.-9 Ε.Ε.-9 Ε.Ε.-10 Ε.Ε.-10 m m I

Κριθάρι 90 111 99 125 127 132 124 133
Καλα
μπόκι

64 68 58 72 73 74 77 94

Ρύζι 83 112 92 131 130 82 75 75
Ζάχαρη 104 122 100 144 na 135 123 128
Φρέσκα
Λαχα
νικά

104 100 94 97 100 100 107 106

Λεμό
νια

47 52 34 36 45 47 75 70

Τυρί 100 102 102 108 107 107 106 107
Βούτυ
ρο

101 124 106 123 122 133 110 121

Αυγά 92 81 84 104 103 108 107 108
Κρέας
(βοδινό
και
μοσχα
ρίσιο)

92 81 84 104 103 108 107 108

Κρέας
Χοιρινό

100 99 100 101 101 102 102 104

Πουλε
ρικά

93 100 102 110 110 107 104 105

Πηγή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιες αναφορές).

Αγροτική Κατάσταση στην Κοινότητα.

Ενας άλλος τρόπος για να αναλύσει κάποιος τις αποφάσεις της ΚΑΠ είναι 
χρησιμοποιώντας ως βάση τις "τρεις αρχές” της και όχι τους στόχους που πραναφέραμε. Οι 
αρχές αυτές διαμορφώθηκαν' κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά γρήγορα 
καθιερώθηκε να τηρούνται κατά γράμμα μιας και αρκετές από τις χώρες-μέλη, είχαν ως αρχή 
τους ότι οποιαδήποτε μεταρύθμιση της ΚΑΠ δεν θα έπρεπε να αντιτίθεται με καμιά από 
αυτές τις αρχές.

Εν συντομία οι αρχές αυτές διατυπώνονται ως εξής:
• Ελεύθερο ενδοκοινοτικό εμπόριο: κανένας φραγμός στο εμπόριο αγροτικών 

προϊόντων μεταξύ των χωρών μελών της Κοινότητας.
• Προτίμηση στην Κοινότητα: οι προμηθευτές της Κοινότητας θα έπρεπε να προτιμούν 

την εσωτερική αγορά παρά την αγορά εκτός Κοινότητας.
• Κοι\ή Χρηματοδότηση: η χρηματοδότηση της ΚΑΠ έπρεπε να γίνονταν' από έναν 

Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που αναλάμβανε όλα τα έξοδα και τα έσοδα που 
προέκυπταν από την εφαρμογή της.

Αρχικά, είχαν σχεδιασθεί δύο άξονες πάνω στους οποίους θα στηρίζονταν εξίσου η 
ΚΑΠ - ο άξονας της αγοράς και ο διαρθρωτικός άξονας. Τελικά όμως, η πολιτική που 
ασκούνταν στην αγορά κυριάρχησε παίρνοντας το μεγαλύτερο τμήμα των εξόδων στην ΚΑΠ.
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Σήμερα, η ΚΑΠ χρηματοδοτείται από ένα τμήμα του Κοινοτικού προϋπολογισμού, γνωστό 
ως FEOGA.

3.2 Μηχανισμοί της ΚΑΠ

Λέγοντας ΚΑΠ ε\"νοούμε ένα σύνολο μηχανισμών οι οποίοι στόχο έχουν τον έλεγχο 
των αγορών αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μηχανισμοί 
αυτοί διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν και έχουν επανειλλημένως τύχει τροποποιήσεων. Για 
να γίνει κατανοητός ο ρόλος της ΚΑΠ στην λειτουργία των αγορών θα ήταν χρήσιμο να 
αναπτυχθεί ένα απλό "ιδεατό" μοντέλο μιας αγοράς, όπου η ΚΑΠ εμπλέκεται, δεδομένου ότι 
όλες οι αγορές αγροτικών προϊόντων έχουν, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, 
υιοθετήσει παρόμοια καθεστώτα.

Το σχήμα 1 περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού συστήματος στήριξης 
τιμών για ένα αγροτικό προϊόν:

Target price Target price

Minimum 
import price

World price

r

Import levy

f

1
Expi
sub:

1

>rt
idy

Intervention
price

World price

Imports Exports

Σχήμα 1: Μοντέλο ενός τυπικού ΚΑΠ συστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο του C. Ritson 
στο βιβλίο των C. Ritson και D.R. Harvey: "Common Agricultural Policy". 2nd edit.

Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο Υπουργών θέτει μια τιμή στόχο (target price) για το εν λόγω 
προϊόν. Η τιμή αυτή λειτουργεί σαν' οδηγός για τους παραγωγούς και σαν σημείο αναφοράς 
για την λειτουργία της Κοινής Πολιτικής. Ο κύριος μηχανισμός βάσει του οποίου οι 
εσωτερικές αγοραίες τιμές διατηρούνται σε επίπεδα κοντά στην τιμή στόχου είναι η επιβολή 
ενός φόρου στις εισαγόμενες ποσότητες του προϊόντος που κυμαίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην μπορούν τα εισαγόμενα προϊόντα να πωλούνται σε τιμή πολύ χαμηλότερη του στόχου. 
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται έχοντας ως σημείο αναφοράς μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής- 
γνωστή και ως τιμή κατωφλιού (threshold price) που φέρεται να είναι λίγο χαμηλότερη από 
την τιμή στόχο ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται και το κόστος μεταφοράς από το σημείο 
εισόδου στη χώρα μέχρι το κέντρο της εσωτερικής αγοράς.

Ο φόρος, που ήταν ίσος με τη διαφορά μεταξύ της τιμής κατωφλιού και της διεθνούς 
τιμής, επιβάρυνε τις εισαγόμενες ποσότητες. Όμως η επιβολή του διατηρούσε τις τιμές στο 
εσωτερικό της Κοινότητας κοντά στα επίπεδα της τιμής-στόχου όταν η Κοινότητα δεν ήταν 
αυτάρκης στο συγκεκριμένο προϊόν.

Όμως, στην περίπτωση που οι αγρότες της Κοινότητας παρήγαγαν περισσότερο από 
αυτό που καταναλώνονταν στο εσωτερικό της οι τιμές έτειναν να πέσουν κάτω από τα 
επίπεδα του στόχου. Ήταν αναγκαίο να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης αυτής
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της κατάστασης βάσει του οποίου θα προστατεύονταν από μείωση οι τιμές του παραγωγού 
εξαιτίας της υπερβάλλουσας προσφοράς (ή αλλιώς, της ύπαρξης πλεονασμάτων). Η λύση 
δόθηκε με την ανακοίνωση της "τιμής παρέμβασης" σε επίπεδα λίγο πιο κάτω του στόχου. Σε 
περίπτωση που η τιμή της αγοράς έπεφτε στο επίπεδο της παρέμβασης, οι νόμιμες υπηρεσίες 
παρέμβασης έπρεπε να παρέμβουν και να απορροφήσουν όλη την υπερβάλλουσα ποσότητα 
αγοράζοντάς τη στην τιμή παρέμβασης. Η υπηρεσία αυτή όφειλε να αποθηκεύσει όλη την 
υπερβάλλουσα ποσότητα και ακολούθως να την εξάγει έχοντας έτσι απώλειες. Εναλλακτικά, 
οι ιδιώτες έμποροι έπαιρναν εξαγωγικές επιδοτήσεις που ισούνταν με τη διαφορά μεταξύ της 
διεθνούς τιμής και της τιμής παρέμβασης, και ουσιαστικά, το πλεονάσματα της παραγωγής 
διατέθηκαν με αυτόν τον τρόπο (C. Ritson).

Υπήρχαν και άλλοι τρόποι που αποσκοπούσαν στην εξάλειψη τυχόν πλεονασμάτων, 
όπως η χρησιμοποίηση του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη και του σιταριού ως 
ζωοτροφές, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για ορισμένα μόνο προϊόντα.

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες 1 και 2. για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα 
και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι τιμές στήριξης της ΚΑΠ ήταν υψηλότερςς έναντι 
των διεθνών τιμών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 1973/74 οι διεθνείς τιμές ορισμένων 
αγροτικών προϊόντων έφτασαν σε επίπεδα ανώτερα αυτών της ΚΑΠ. Το ίδιο έγινε και με την 
ζάχαρη το χειμώνα της περιόδου 1980/81 και με τα δημητριακά την περίοδο 1995/96. Για 
προϊόντα όπου υπάρχει υπερπροσφορά, η Ε.Ε. είναι σε θέση να συγκροτήσει τα εγχώρια 
επίπεδα τιμών επιβάλλοντας εξαγωγικούς φόρους όπως έγινε με τα δημητριακά το 1996.

3.3 Μοντέλα Προσέγγισης της ΚΑΠ

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ένας από τους βασικούς στόχους της υπερεθνικής 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. είναι η μείωση του παραδοσιακού προβλήματος 
σχετικά με το εισοδήματα στους κλάδους της γεωργίας (Συμφωνία της ΕΟΚ, 1957). Το 
βασικότερο εργαλείο που αναπτύχθηκε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν η στήριξη των 
εγχώριων τιμών σε ένα σχετικά, υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Ωστόσο, 
οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν βασιζόμενες σ' αυτή την τεχνική δέχτηκαν ισχυρές κριτικές 
διότι, μεταξύ των άλλων, προκάλεσαν:

• μια κακή κατανομή των πόρων στο εσωτερικό της Ε.Ε.. Σχετική είναι η εργασία των 
Koester και Tangermann (1977), που ασχολήθηκαν με το πως οι έμμεσες 
εισοδηματικές πληρωμές αποτελούν ένα είδος συμπληρώματος των πολιτικών για τις 
τιμές των αγροτικών προϊόντων.

• μια επιπλέον στρέβλωση του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Σχετική είναι 
η εργασία των Sampson και Snape (1980) που μελέτησαν τις επιπτώσεις των 
διαφόρων μηχανισμών επιβολής δασμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

• μια επιπλέον στρέβλωση των αγροτικών κινήτρων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. 
Ενδεικτικές είναι οι εργασίες των Koester (1982) σχετικά με τις επιλογές που 
υπάρχουν όσον αφορά την πολιτική στο χώρο των σιτηρών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, των Bale και Lutz (1981) σχετικά με τις στρεβλώσεις των τιμών στην 
γεωργία και των επιπτώσεων που προκαλούν αυτές και τέλος, του Josling (1980) ο 
οποίος ασχολήθηκε με τις αγροτικές πολιτικές των αναπτυσσόμενων χωρών και την 
προσφορά των προϊόντων στις ανεπτυγμένες χώρες.

• μια αυξανόμενη αστάθεια στις διεθνείς τιμές των αγορών. Χαρακτηριστική γι' αυτή 
την περίπτωση είναι η εργασία των Schmitz και Koester (1983), οι οποίοι μελέτησαν 
την αγορά ζάχαρης στην Κοινότητα και το πως επηρεάζονται από αυτήν οι διεθνείς 
τιμές του προϊόντος.

• αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά την περιφέρεια και την κατανομή του 
εισοδήματος. Σχετικές είναι για το πρώτο η εργασία των Tarditi και Croci Ahgelim 
(1982), που μελέτησαν να αναδιανεμητικά αποτελέσματα στην περιφέρεια που είχαν 
οι πολιτικές στήριξης των τιμών και την κατανομή του εισοδήματος και για το
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δεύτερο, η εργασία του von Witzke (1979) που μελέτησε τις πολιτικές τιμών της 
ΚΑΠ και πως αυτές σχετίζονται με την διανομή του εισοδήματος στην χώρα της 
Δυτικής Γερμανίας.

• αρνητικά αποτελέσματα στις μεταβιβάσεις μεταξύ των χωρών-μελών . Τέτοιου 
είδους θέματα θίγονται από τον Koester (1977), στην εργασία του περί των 
αναδιανεμητικών αποτελεσμάτων που προκάλεσε το κοινώς χρηματοδοτούμενο 
αγροτικό σύστημα.

• ανεπιθύμητα έξοδα στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (π.χ. Petersen 1983, Seebohm 
1981) τα οποία δημιούργησαν ποικίλες πολιτικές διενέξεις

Έχοντας υπ' όψη αυτές τις οικονομικές συνέπειες της ΚΑΠ αναμενόμενο ήταν να 
έχουν γίνει πολλές προτάσεις για μια περισσότερο ή λιγότερο ουσιαστική αλλαγή των 
πολιτικών στήριξης τιμών στηλ' Ε.Ε. κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι 
περισσότερες από αυτές τις εναλλακτικές πολιτικές προτείνουν τη μείωση του επιπέδου των 
τιμών στήριξης και την επίτρεψη της επακόλουθης διαρθρωτικής αλλαγής που θα 
χαρακτηρίζεται από κάποια μορφή απ' ευθείας βοήθειας στο εισόδημα, ώστε να λυθεί το 
πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος (von Witzke, 1994).

Το Συμβούλιο των Υπουργών που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις αποφάσεις της 
ΚΑΠ, έχει ωστόσο αντισταθεί σε οποιεσδήποτε βασικές αλλαγές προς την μείωση της 
αγροτικής προστασίας. Στην πραγματικότητα, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του '80, 
καθεστώτα αγορών είχαν εδραιωθεί για επιπρόσθετα αγαθά (π.χ. πρόβειο κρέας), οι 
υπάρχοντες κανονισμοί είχαν γίνει περισσότερο αυστηροί (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα) και 
τις σχετικά μικρές αυξήσεις στις ονομαστικές (εγγυημένες) τιμές ακολούθησαν μεγάλες 
αυξήσεις προς το τέλος της δεκαετίας του '70 (Tangermann, 1983). Επιπλέον, έχοντας υπ" 
όψιν τον μεγάλο προϋπολογισμό που απαιτούσαν αυτές οι πολιτικές, η Ε.Ε. 
προσανατολίζονταν προς το επιπλέον σφίξιμο των καθεστώτων των αγορών όπως ήταν ο 
έλεγχος της παραγωγής μέσω ποσοστώσεων και η επιβολή επιπλέον φόρων ή δασμών στα 
υποκατάστατα των λαχανικών και στα φυτικά έλαια.

Ααμβάνοντας υπ' όψη τόσο τους χαμηλούς λόγους των τιμών υποστήριξης προς το 
τέλος της δεκατίας του '70 όσο και τις πολλές δημοσιεύσεις από την Επιτροπή της Ε.Ε.. 
πολλοί ειδικοί άρχισαν να ελπίζουν ότι η Ε.Ε. θα επαναπροσδιόριζε την στάση της προς μια 
μείωση του προστατευτισμού. Η πεποίθηση αυτή όμως δεν επαληθεύτηκε μέχρι και τις αρχές 
της δεκαετίας του '90 κυρίως επειδή οι δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. δεν' λήφθηκαν υπ' όψιν. Και ασφαλώς δεν λήφθηκαν υπ' όψιν 
διότι οι παράγοντες που καθορίζουν το είδος των πολιτικών αποφάσεων για τον αγροτικό 
τομέα παρέμεναν (και ίσως ακόμη να παραμένουν) και κυρίως όσον αφορά την υπερεθνική 
ΚΑΠ ως ένα μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Ενδεικτικές είναι οι εργασίες των G.C. Rausser 
(1982), που διαπίστωσε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών και πολιτικών αγορών 
καθώς και αυτή του G. Ε. Schuh (1981), που διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που θα πρέπει να μελετηθούν (όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, των θεσμών 
και των επενδύσεων σε κεφάλαιο, η συμπεριφορά των κυβερνήσεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, η αποδοτικότητα των πολιτικών αναδιανομής εισοδημάτων, κ.α.) που θα πρέπει να 
ληφθούν υπ' όψιν και να μελετηθούν ώστε να εξηγηθεί καλύτερα οι παρατηρούμενη 
κατάσταση στον χώρο της γεωργίας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν δύσκολο να εισχωρήσει κανείς σε βάθος όσον 
αφορά τις υπερεθνικές πολιτικές αποφάσεις. Πρώτον, η πληθυσμιακή προσέγγιση που 
βασίζεται στην (αναμενόμενη) συμπεριφορά των ψηφοφόρων δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
χωρίς να προηγηθούν βασικές τροποποιήσεις αφού αυτοί που αποφασίζουν για το είδος της 
πολιτικής που θα ακολουθηθεί, εκλέγονται σε εθνικό επίπεδο από τους ψηφοφόρους των 
αντίστοιχων χωρών (Hagedom και Schmitz, 1983). Δεύτερον, οι υπερεθνικές αποφάσεις 
σχετικά με το ποιά πολιτική θα ακολουθηθεί, συχνά λαμβάνονται χωρίς να εμπλέκεται η 
υπερεθνική γραφειοκρατία. Τρίτον, οι προσπάθειες για πολιτική επιρροή (lobbying)
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παρατηρούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της στόχους και 
επιδιώξεις τα οποία προσπαθεί να στηρίξει στο Συμβούλιο των Υπουργών Όμως οι διαφορές 
μεταξύ των στόχων αυτών κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξεύρεση κάποιας λύσης που θα 
ικανοποιεί όλα αυτά τα συμφέροντα στον ίδιο βαθμό. Τέταρτοί’, οι περισσότερες υπερεθνικές 
αποφάσεις λαμβάνονται με ιδιόρυθμο τρόπο (π.χ. ο κανόνας της ομοφωνίας) γεγονός που 
κάνει την εμπειρική ανάλυσή τους δύσκολη.

Παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο των Υπουργώλ· δεν εκλέγεται απ' ευθείας από τους 
ψηφοφόρους της Ε.Ε. αλλά από τους ψηφοφόρους των αντίστοιχων χωρών-μελών. η 
διαδικασία λήψης υπερεθνικών αποφάσεων που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Κοινότητας 
χαρακτηρίζεται από πολλά στοιχεία που είναι τυπικά για τις εθνικές πολιτικές και τα οποία 
διευκολύνουν μια προσπάθεια ανάλυσής της. Η Ε.Ε. έχει από μόνη της κάποια 
γραφειοκρατία, παρατηρούνται προσπάθειες για πολιτική επιρροή (lobbying) στο εσωτερικό 
της ενώ οι αποφάσεις της ΚΑΠ λαμβάνονται ετησίως. Οι πολιτικές της Ε.Ε. είναι, στην 
ουσία, αγροτικές πολιτικές και γι' αυτό η υπόθεση της διαχωρισημότητας - στοιχείο βασικό 
για την ανάλυση των κλαδικών πολιτικών αποφάσεων - έχει βάση όσον αφορά την ΚΑΠ.

Βασικά, οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από τις αποφάσεις για την εκάστοτε 
ακολουθούμενη πολιτική θα μπορούσαν να ανιχνευθσύν χρησιμοποιώντας μια από τις εξής 
τρεις προσεγγίσεις: Σύμφωνα με την πρώτη, θα μπορούσε κάποιος να εστιάσει το ενδιαφέρον 
του απ' ευθείας στις εξισώσεις πολιτικών εργαλείων συμπεριφοράς (policy instrument 
behavioral equations). Αυτή η προσέγγιση των εξισώσεων συμπεριφοράς ασχολείται με το 
πως οι σχετικές "εισροές" (π.χ. εργαλεία πολιτικής, πόροι που δεσμεύονται από κάθε ομάδα 
για επιρροή, κτλ.) συνδέονται με το τελικό "αποτέλεσμα'’ (πολιτικές αποφάσεις και μέτρα) 
θεωρώντας σε κάθε περίπτωση, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας μετασχηματισμού των 
εισροών να αποτελούν ένα "μαύρο κουτί”. Με την δεύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να 
εστιάσει κάποιος, στην δομή της συμπεριφοράς όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στις 
πολιτικές οικονομικές αγορές. Η διαρθρωτική αυτή προσέγγιση προσπαθεί να εξιχνιάσει κατά 
κάποιο τρόπο όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο προαναφερθέν μαύρο κουτί. Γι αυτό και η 
μορφή των θεσμών σ’ αυτή την περίπτωση παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη ανάλυση. Τέλος, 
σύμφωνα με την τρίτη προσέγγιση θα μπορούσε κάποιος να εστιάσει το ενδιαφέρον του στην 
απλοποιημέ\η μορφή αυτής της δομής λαμβάνοντας υπ" όψιν είτε την κυβερνητική πολιτική 
είτε την συνάρτηση πολιτικής προτίμησης στην οποία χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα 
των ενεργειών της κάθε ομάδας και διαπιστώνεται η σημασία της κάθεμιάς (Rausser. 1982).

Στην εργασία του von Witzke που παρουσιάζεται σ’ αυτή την ενότητα δόθηκε έμφαση 
στους παράγοντες που καθορίζουν της Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. που είναι 
υπερεθνικού χαρακτήρα. Η ανάλυση περιορίζεται μόνο στην πρώτη προσέγγιση από αυτές 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, γνωστή και ως μοντέλο του μαύρου κουτιού της ΚΑΠ με 
σκοπό να προκόψουν κάποια ποσοτικά κυρίως αποτελέσματα σχετικά με τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων’ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ανάλυση 
εστιάστηκε μόνο στους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις των πολιτικών που 
σχετίζονται με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων επειδή μέχρι σήμερα η στήριξη των τιμών 
αποτελούσε το βασικότερο εργαλείο της ΚΑΠ.

Ειπώθηκε προηγουμένως ότι οι αποφάσεις της ΚΑΠ επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τα εθνικά συμφέροντα (π.χ. Ritson και Tangermann 1979, Heidhues et al. 1978. 
Koester 1977) σε αρμονία με τον κανόνα της ομοφωνίας σύμφωνα με τον οποίο κάθε χώρα- 
μέλος θεωρείται ότι μπορεί να δρα σαν δικτάτορας (Schmitt 1984, Hagedom και Schmitt 
1983). Στην εργασία του von Witzke (1994), αναπτύσσεται ένα μοντέλο που δεν λαμβάνει 
υπ' όψιν τα ιδιαίτερα αυτά εθνικά συμφέροντα, ούτε παίρνει υπ οψιν αυτόν τον κανόνα κατά 
γράμμα αλλά λαμβάνει υπ' όψιν αυτό που συμβαίνει στην Ε.Ε. σαν' σύνολο με σκοπό να 
εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο διαμόρφωσης των υπερεθνικών αποφάσεων 
για τις τιμές στο εσωτερικό της Ε.Ε.



.’Ο

3 3.1 Τα αποτελέσματα του μοντέλου του von Witzke

Όπως ειπώθηκε ήδη, ο βασικός στόχος της αγροτικής εισοδηματικής πολιτικής για την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι η εξασφάλιση ενός κατάλληλου και σταθερού επιπέδου ζωής για 
τον αγροτικό πληθυσμό αυξάνοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι χώρες-μέλη έχουν 
αναπτύξει παρόμοιους στόχους σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο ορισμός της αγροτικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το εισόδημα είναι κάπως θολός και επιδέχεται 
πολλές ερμηνείες. Στη δεκαετία του '50 και στις αρχές τις δεκαετίας του '60 μια δημοφιλής 
ερμηνεία ήταν αυτή που ήθελε το μέσο αγροτικό εισόδημα με το μέσο μη αγροτικό εισόδημα 
να είναι ίσα. Όταν οι διαφορές στα εισοδήματα μεταξύ των κλάδων παραγωγής, έγιναν 
κοινώς αποδεκτές, η πιο ευρέως αποδεκτή ερμηνεία ήταν αυτή που ήθελε το μέσο αγροτικό 
εισόδημα να είναι μεν λίγο χαμηλότερο από το μέσο μη αγροτικό εισόδημα, αλλά και τα δύο 
να αυξάνονται με τον ίδιο σχετικά, ρυθμό.

Το μοντέλο του von Witzke έδειξε ότι ο ρυθμός αύξησης των αγροτικών τιμών 
εγγύησης ήταν συνάρτηση των περασμένων αποφάσεων για τις τιμές, των διεθνών τιμών, της 
μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μερικών όρων σφάλματος.

Στην ανάλυση του von Witzke μελετήθηκαν δύο διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά 
τους στόχους για το πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος: Η πρώτη από αυτές υποστήριζε 
ότι ο στόχος για το αγροτικό εισόδημα καθορίζεται από την διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης 
του αγροτικού και του μη αγροτικού εισοδήματος. Η δεύτερη υποστήριζε ότι ο επιθυμητός 
ρυθμός αύξησης του εισοδήματος δίνεται εξωγενώς και παρέμεινε σταθερός την περίοδο που 
έγινε η εμπειρική μελέτη. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν υποστήριζε ότι και ο στόχος για το 
αγροτικό εισόδημα ήταν στην πραγματικότητα εξωγενώς προσδιορισμένος. Απλά εννοούσε 
ότι ο τρόπος βάσει του οποίου διαμορφώνονταν ο εισοδηματικός στόχος κάθε φορά, δεν είχε 
πλήρως συλληφθεί στην παρούσα εργασία και υπάρχουν σχετικοί παράγοντες που επηρέαζαν 
την διαμόρφωσή του και δεν είχαν ληφθεί υπ' όψιν (π.χ. ανεργία).

Οι εκτιμήσεις που έγιναν για τον προσδιορισμό των παραγόντων που έπαιζαν ρόλο 
στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων για τις τιμές έδειξαν ότι η υπόθεση που ήθελε το 
αγροτικό εισόδημα σταθερό για την περίοδο που εξετάστηκε, έδωσε αρκετά ικανοποιητικά 
αποτελέσματα αν και αυτά ήταν ισχυρότερα όταν λήφθηκαν υπ’ όψιν οι αλλαγές των τιμών 
στα εθνικά νομίσματα παρά όταν οι υπολογισμοί έγιναν’ σε ECU. Από την άλλη πλευρά, οι 
εκτιμήσεις που έγιναν θεωρώντας την διαφορά αγροτικού και μη αγροτικού εισοδήματος σαν’ 
εξωγενή μεταβλητή (1η υπόθεση) δεν’ έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.

3.4 Συμπεράσματα

Η ακολουθούμενη πολιτική της ΚΑΠ που στηρίζεται κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα 
τιμών των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τα διεθνή, οδήγησσε στην αύξηση της 
παραγωγής στο εσωτερικό της Κοινότητας και στην εμφάνιση μια πληθώρας προβλημάτων.

Η ανάλυση και οι εμπειρικές μετρήσεις που έγιναν στην εργασία του von Witzke για 
τις υπερεθνικές αποφάσεις στην Ε.Ε. για την ΚΑΠ έδειξε ότι αυτές είναι ενδογενείς και 
μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να εξηγηθούν από τον προηγούμενο ρυθμό αύξησης του 
εισοδήματος και το μέγεθος των δαπανών που υπάρχει την χρονική στιγμή που παίρνονται οι 
αποφάσεις για τις τιμές. Η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος μπορεί να εξηγηθεί βάσει των 
προηγούμενων αποφάσεων για τις τιμές ενώ οι δαπάνες καθορίζονταν από το μέγεθος των 
πλεονασμάτων, το επίπεδο των τιμών στήριξης, το επίπεδο των διεθνών τιμών (σε δολάρια 
των Η.Π.Α.) και την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ECU και δολαρίου των Η.Π.Α.

Εάν η ΚΑΠ ήταν μια εθνική αγροτική πολιτική τα αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν 
δεν θα προκαλούσαν έκπληξη. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ωστόσο, όσον αφορά την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει υπερεθνικό χαρακτήρα. Οι δυνάμεις που καθορίζουν τις 
εθνικές αγροτικές πολιτικές βρίσκονται και πίσω από την διαμόρφωση των αποφάσεων της 
ΚΑΠ και τις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό.



Ενα ερώτημα που γεινάται αμέσως στην συγκεκριμέιη έρευνα εί\’αι ποιοι είναι οι 
παράγοντες που καθορίζουν την συμπεριφορά των εμπλεκόμενων στη διαδικασία των 
αποφάσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η προσέγγιση που βασίζεται στην (αναμενόμενη) 
συμπεριφορά των ψηφοφόρων δεν αναμένεται να προσφέρει και πολλά στην προσπάθεια να 
εξηγηθούν κάτω από ποιες συνθήκες λαμβάνονται οι αποφάσεις της ΚΑΠ κι αυτό γιατί στη 
Κοινότητα, το ποσοστό των αγροτών μειώνεται συνεχώς και δεν έχει το μέγεθος που είχε 
παλιότερα. Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, το Συμβούλιο των Υπουργών δεν εκλέγεται 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σαν σύνολο αλλά οι υπουργοί είναι μέλη της αντίστοιχης 
εθνικά εκλεγόμενης κυβέριησης.

Ωστόσο, αν και το ποσοστό των αγροτών ψηφοφόρων μειώνεται συνεχώς, κάποια 
χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσμού που αναλύονται σε επόμενα κεφάλαια λεπτομερώς 
είναι υπεύθυνα για την δυσανάλογα ισχυρή στήριξη των αγροτικών συμφερόντων και την 
επιτυχή διαμόρφωση ευνοϊκών πολιτικών για τα αγροτικά προϊόντα.

Σε ποιο βαθμό η συμπεριφορά των γραφεικρατών και η συμπεριφορά των ομάδων 
πίεσης συνεισφέρουν στις αποφάσεις της ΚΑΠ που παρατηρούνται είναι δύσκολο να κριθούν 
και ακόμη πιο δύσκολο να αναλυθούν εμπειρικά επειδή πιθανόν οι πιο σημαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά (γραφειοκρατία) και την ζήτηση για στήριξη των 
τιμών (ομάδες πίεσης) είναι ταυτόσημοι, κυρίως το αγροτικό εισόδημα και οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού (Beusmann και Hagedom, 1984).

Το μοντέλο του von Witzke πιο πριν θα μπορούσε να προσφέρει και αυτό ώστε να 
αποφευχθούν οι λαθεμένες ερμηνείες σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις της Ε.Ε. για τις 
τιμές κάτι το οποίο συνέβη προς το τέλος της περασμένης δεκαετίας. Οι σχετικά μικροί 
ρυθμοί αύξησης των τιμών εγγύησης εκείνη την περίοδο δεν ήταν ένα σύμπτωμα μιας 
αλλαγής της πολιτικής αλλά προήλθε ως συνέπεια του σχετικού ελλείμματος του 
προϋπολογισμού και του σχετικά υψηλού ρυθμού αύξησης του εισοδήματος εξαιτίας των 
υψηλών αυξήσεων των τιμών στο παρελθόν. Όταν διαπιστώθηκε μια ελάφρυνση του 
προϋπολογισμού και ένας σχετικά μικρός ρυθμός αύξησης του αγροτικού εισοδήματος, ο 
ρυθμός αύξησης των τιμών στήριξης αυξήθηκε ξανά.

Όπως διαπιστώθηκε, οι αποφάσεις για τις τιμές δεν καθορίζονται εξ" ολοκλήρου από 
τον προηγούμενο ρυθμό αύξησης του εισοδήματος και γι' αυτό, ούτε και από παλαιότερες 
αποφάσεις στο καθεστώς των τιμών των αγορών. Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών είναι ένας 
ακόμη βασικός παράγοντας επηρεασμού των αποφάσεων για τις τιμές. Ο ρυθμός αυτός 
μεταξύ των άλλων, επηρεάζεται και από τις αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία (ECU 
και δολαρίου) καθώς και τις διεθνείς τιμές αγοράς. Αυτό επιτρέπει να εξαχθούν και κάποια 
άλλα συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες διεθνούς χαρακτήρα που επηρεάζουν τις 
αποφάσεις της ΚΑΠ. Αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η επίδραση των αλλαγών των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ECU και δολαρίου είναι λιγότερο σημαντική από την 
επίδραση των περασμένων αποφάσεων για τις τιμές, ωστόσο αυτός ο παράγοντας δεν θα 
έπρεπε να παραμεληθεί. Για παράδειγμα, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά 
οι επιπτώσεις από την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία φαίνεται λογικό να υποτεθεί ότι μια 
σχετικά υψηλή αξία του δολαρίου έναντι του ECU θα έφερνε σε καλύτερη θέση τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. και έτσι θα συνεισέφερε με αυτόν τον τρόπο σε σχετικά μεγαλύτερες 
αυξήσεις στις τιμές στήριξης. Επίσης, μιας και η υπόθεση της "μεγάλης χώρας" είναι κάτι το 
οποίο έχει νόημα για την Ε.Ε. στον τομέα της γεωργίας, η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή 
της έχει προκαλέσει χαμηλές διεθνείς τιμές και έτσι συνεισφέρει στο πρόβλημα του 
αγροτικού εισοδήματος σε άλλες χώρες. Υποθέτοντας ότι αυτές οι χώρες δεν είναι μικρές σε 
οικονομικούς όρους, και ότι υιοθετούν μέτρα που στην ουσία μειώνουν την προσφορά τους 
στα αγροτικά προϊόντα, γίνεται φανερό ότι μια τέτοια πολιτική με την σειρά της συνεισφέρει 
για τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. (von 
Witzke, 1994)

Η έρευνα του von Witzke ήταν αρκετά διαφωτιστική και ανέδειξε κάποιες άλλες πτυχές 
γύρω από τις αποφάσεις διαμόρφωσης των τιμών στην Ε.Ε. οι οποίες δεν θα έπρεπε να
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αγνοηθούν. Ένα βασικό συμπέρασμα που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο υπερεθνικός 
χαρακτήρας της ΚΑΠ έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κάποιων ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις για τις 
τιμές έστω και αν δεν φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους. Στην προσπάθεια ανάλυσης αυτών 
των χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις στις προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν για την μελέτη της Ε.Ε. αν θεωρηθεί 
ότι πρόκειται για ένα μεγάλο κράτος κάτι το οποίο ειδικά για το χώρο της γεωργίας έχει 
κάποιο νόημα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠ

4.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης του von 
Witzke η οποία έδωσε έμφαση στον υπερεθνικό χαρακτήρα της ΚΑΠ χωρίς όμως να ληφθούν 
υπ' όψι%’ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών-μελών της Ε.Ε. Γι' αυτό θεωρήθηκε 
σκόπιμο στο κεφάλαιο αυτό να γίνει μια προσπάθεια για να περιγραφούν τα νέα δεδομένα 
που διαμορφώνονται εξαιτίας την ύπαρξης αυτών των ιδιαίτερων εθνικών στόχων και 
επιδιώξεων και να μελετηθούν οι δυναμικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Ε.Ε. για 
την διαμόρφωση των αποφάσεών της γύρω από τα θέματα της αγροτικής πολιτικής. 
Αποφάσεις οι οποίες όπως θα δούμε είναι αποτέλεσμα συγκερασμού εσωτερικών, (αλλά και 
εξωτερικών όπως θα δούμε στη συνέχεια) πιέσεων και επιδιώξεων.

Οι δημόσιες πολιτικές, από τη φύση τους, επηρεάζουν αποκλίνοντα συμφέροντα και 
αντανακλούν συμβιβασμούς μεταξύ διαφορετικών και συχνά συγκρουόμενων συμφερόντων. 
Το πρόβλημα της επίτευξης μιας αποδεκτής, όχι της βέλτιστης, ισορροπίας μεταξύ 
διαφορετικών· εθνικών κρατών είναι αρκετά δύσκολο. Στο υπερεθνικό στοιχείο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου οι αποκλίσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων, οι 
επιδράσεις των πολιτικών καθώς και τα κίνητρα που υπάρχουν όσον αφορά τους στόχους της 
αγροτικής πολιτικής είναι περισσότερα, τα προβλήματα για την επίτευξη και της διατήρηση 
ενός αποδεκτού συμβιβασμού είναι ακόμη πιο δύσκολα.

Με αυτή την έννοια, "αν και η κοινή (αγροτική) πολιτική έχει προστατευτικό 
χαρακτήρα, η δημιουργία της ήταν (και είναι) ένα αξιοθαύμαστο διαχειριστικό και πολιτικό 
κατόρθωμα. Αυτό είναι πράγματι αλήθεια αν' ληφθεί υπ' όψιν ότι το σύστημα κάλυπτε το 
90% του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος (για της 9 χώρες σαν σύνολο το 1979) και οι 
αποφάσεις της επηρέαζαν’ τα εισοδήματα επτά εκατομμυρίων και εννιακοσίων χιλιάδων 
ανθρώπων περίπου’’ (D. Swann, 1979).

Προηγουμένως αναφέρθηκαν οι στόχοι της ΚΑΠ. Ωστόσο, δοσμένων των δυσκολιών 
και των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν την υπερεθνική αγροτική πολιτική το αρχικό 
ερώτημα που τίθεται είναι το γιατί ήταν' αναγκαία η ανάπτυξη αυτής; Όχι μόνο η αγροτική 
πολιτική αλλά η ίδρυση της Κοινότητας στο σύνολό της στην Συμφωνία της Ρώμης 
αποτέλεσε μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων. Από την μία 
πλευρά, οι βιομηχανικές χώρες (ειδικά η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) 
επιδίωκε την αποκόμιση κερδών με την εισαγωγή του ελεύθερου εμπορίου στα βιομηχανικά 
αγαθά, ιδιαίτερα με το άνοιγμά της προς την Γαλλική αγορά. Από την άλλη, οι χώρες που 
επικρατούσαν σε αγροτικά προϊόντα και ιδίως η Γαλλία, επιδίωκαν' την ανάπτυξη ενός 
παρόμοιου καθεστώτος απελευθέρωσης για τα αγροτικά προϊόντα με σκοπό να επιτευχθεί η 
πρόσβασή τους σε αγορές υψηλών τιμών (όπως αυτή της Γερμανίας). Γι’ αυτό, μια 
απελευθέρωση του εμπορίου των βιομηχανικών προϊόντων χωρίς μια παρόμοια πολιτική για 
τα αγροτικά προϊόντα ήταν εντελώς εκτός συζήτησης σαν ένας πολιτικά αποδεκτός 
συμβιβασμός για τα εθνικά ενδιαφέροντα (D.R. Harvey, 1982).

Επιπλέον, τα διαφορετικά επίπεδα των τιμών στα είδη διατροφής και στην στήριξη των 
τιμών σ’ αυτά αντανακλούνταν στους μισθούς και στα επίπεδα μισθών των χωρών, οπότε 
είναι λογικό, μια κοηή πολιτική στην' γεωργία και στα είδη διατροφής να είναι απαραίτητη 
εάν επρόκειτο να υλοποιηθεί το ελεύθερο εμπόριο και η ολοκλήρωση των εθνικών 
οικονομιών. Επιπρόσθετα, οι αγροτικές βιομηχανίες των ιδρυτικών μελών ήταν οικονομικά, 
πολιτικά και κοινωνικά σημαντικές. Το 1955, το 26% του συνολικού εργατικού πληθυσμού 
απασχολούνταν στην γεωργία στις έξι συνυπογράφοντες χώρες της Συμφωνίας της Ρώμης, 
περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Παρόλλο που μια πτωτική τάση ήδη είχε αρχίσει να 
παρατηρείται, ακόμη και το 1960 το ποσοστό ήταν' 21%, δηλαδή 16 εκατομμύρια περίπου. 
Ήταν φανερό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια που θα έκανε την Κοινότητα να προχωρήσει προς 
την οικονομική ολοκήρωση και την πολιτική ενοποίηση, χωρίς να ασχοληθεί για την πολιτική
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συνοχή που απαιτούσε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τα προβλήματα ενός τόσο 
σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού (D. Swann. J.S. Marsh και P.J. Swanney. 1980 - 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκώλ' Κοινοτήτων: Ετήσιες Αναφορές σχετικά με την κατάσταση της 
γεωργία στην Κοινότητα μαζί με τις ετήσιες Γενικές Αναφορές για τις δραστηριότητες των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Όπως η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει πρόσφατα 
επισημάνει "η αγροτική πολιτική και το ελεύθερο εμπόριο στα βιομηχανικά προϊόντα 
παραμένουν αδιάρρηκτα συνδεδεμένα και μαζί αποτελούν την βάση της Κοινότητας” 
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκώλ' Κοίλ’οτήτων: Αντανακλάσεις στην Κοι\ή Αγροτική Πολιτική, 
Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 1980).

Ωστόσο ακόμα, ο βαθμός στον οποίο οι χώρες-μέλη επιθυμούλ· να υποτάξουν τα εθνικά 
συμφέρο\'τα στα συμφέροντα της Κοινότητας είλ’αι στο σύνολό τους περιορισμένος. Υπό τις 
παρούσες συ\’θήκες όπου οι ρυθμοί οικολΌμικής αλ'άπτυςης πέφτουλ’ και τα επίπεδα α\'εργίας 
αυξάνονται. με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε χώρα-μέλος, οι πιέσεις που αναπτύσσονται 
από τις προσπάθειες για προστασία των εθνικών συμφερόντων με καθόλου ή πολύ μικρή 
συλ’εισφορά στα συμφέροντα των άλλων, θέτου\’ μια σοβαρή πίεση στην ΚΑΠ και στη\’ 
Κοινότητα συ\'ολικά. Τα εθνικά συμφέροντα είναι ουσιαστικά για την ΚΑΠ και η 
ταυτόχροιη ικανοποίηση αυτών στο μέγιστο εφικτό βαθμό αποτελεί βασικό στόχο για τη\' 
επιβίωση αλλά και τη\' περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής της. Ο βαθμός στον οποίο τα εθλ’ΐκά 
συμφέρο\τα δεν ικανοποιούνται από την παρούσα πολιτική λειτουργεί σαν ένας βασικός 
δείκτης τω\· περιοχών οι οποίες πιθαλ’ότατα θα δημιουργήσουν πολιτική, αν όχι οικολ’ομική, 
πίεση για αλ’αθεώρηση (D.R. Harvey, 1982).

4.2 Υπερεθνική Πολιτική

Υπάρχει μια διπλή σχέση μεταξύ της ΚΑΠ και των εθνικών συμφερόντων των χωρών - 
μελών σχετικά με την αγροτική πολιτική. Πρώτον, η ΚΑΠ είναι μια υπερεθνική πολιτική που 
λειτουργεί βάσει των αρχών της κοινοτικής προτίμησης και της κοινής οικονομικής ευθύνης, 
με σκοπό την αναδιαν'ομή των υποχρεώσεων και των κερδών των μηχανισμών στήριξης της 
γεωργίας, μεταξύ των χωρών-μελών. Σε διεθνές επίπεδο, οι καθαρές μεταβιβάσεις που 
οφείλονται στην Κοινή Πολιτική που αντιτίθεται στις ισοδύναμες εθνικές πολιτικές είναι 
σημαντικές. Μια πρόσφατη ανάλυση αυτού του είδους των μεταβιβάσεων έχει γίνει από τους 
Τ.Ε. Josling και D. Hammway (1972) στην εργασία τους περί της κατανομής του κόστους και 
των ωφελειών της αγροτικής πολιτικής. Πιο πρόσφατη σχετική έρευνα είναι αυτή των J. 
Rollo και Warwick (1979). Εντούτοις, σε όρους της ικανότητας της ΚΑΠ να συνδυάσει 
εθνικούς στόχους στον αγροτικό τομέα, η λειτουργία της και η στήριξη που παρέχει στην 
γεωργία δημιουργούν υποχρεώσεις και οφέλη σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι σημαντικά.

Δεύτερον, και πάλι η ΚΑΠ, σαν υπερεθνική πολιτική πάντοτε, θα αποτελεί ένα είδος 
συμβιβασμού μεταξύ των εθνικών επιδιώξεων και των επιθυμητών αντιδράσεων στα 
αγροτικά προβλήματα. Εξαιτίας των μεγάλων διαφορών στις επιδιώξεις και αντιδράσεις 
μεταξύ των χωρών-μελών, η συναίνεση που πετυχαίνεται είναι μάλλον απίθανο να είναι 
αρμονική αλλά μάλλον ατελής, αφήνοντας σημαντικά τμήματα του αγροτικού χώρου εκτός 
του κοινού πλαισίου. Θα αποτελούσε ευτύχημα εάν τα εθνικά συμφέροντα και υποχρεώσεις 
μέσα στην ΚΑΠ ταυτίζονταν με τις εθνικές εκτιμήσεις όσον αφορά την αναδιανομή των 
υποχρεώσεων και των κερδών στο εσωτερικό των εθνικών περιοχών. Εκτενής ανάλυση των 
επιδράσεων αυτών των εθνικών εκτιμήσεων διαπιστώνει ότι ένα τέτοιο ευτύχημα δεν 
συμβαίνει και ούτε πρόκειται στο μέλλον να παρατηρηθεί (D.R. Harvey, 1982).

4.3 Εθνικές υποχρεώσεις και οφέλη στην ΚΑΠ

Από τότε που η πολιτική στήριξε σε γενικό επίπεδο τις αγροτικές τιμές σε υψηλότερα 
επίπεδα από αυτά που ήταν παλιότερα (μέσω της παρέμβασης και της επιβολής δασμών στις 
εισαγωγές), οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές από πριν. Τα κέρδη από αυτές τις
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υψηλότερες τιμές περιέρχονται στους εγχώριους παραγωγούς των εγχώρια παραγομένων 
προϊόντων, στους παραγωγούς των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. μέσω των ενδοκοινοτικών 
εισαγωγών (εξαιτίας του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των χωρών στις τιμές στήριξης) και 
στον Κοινοτικό προϋπολογισμό στην περίπτωση που γίνονται εισαγωγές από τον υπόλοιπο 
κόσμο, εφόσον οι επιβαλλόμενοι δασμοί αντιμετωπίζονται σαν έσοδα της Κοινότητας παρά 
σαν εθνικά δημόσια έσοδα. Γι' αυτό και χώρες που εισάγουν στηριζόμενα αγροτικά προϊόντα 
από την Ε.Ε. ή από τον υπόλοιπο κόσμο υποφέρουν από αυτήν την εκροή πόρων προς τις 
άλλες χώρες-μέλη σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Από την άλλη, οι καθαρά 
εξαγωγικές χώρες οφελούνται από μια εισροή πόρων που οφείλεται είτε στις απ' ευθείας 
υψηλότερες τιμές των προϊόντων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, είτε από την δαπάνη του 
Κοινοτικού προϋπολογισμού για τα αποθηκευμένα πλεονάσματα (πληρωμές παρέμβασης), 
είτε τέλος, από τις εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο (εξαγωγικές επιστροφές). Επιπλέον, 
εφόσον τα έσοδα από την επιβολή δασμών είναι ανίκανα να καλύψουν τις δαπάνες του 
FEOGA. οι χώρες-μέλη θα πρέπει να καλύψουν την διαφορά μέσω γενικών συνεισφορών 
στον Κοινοτικό προϋπολογισμό (D.R. Harvey, 1982).

Οι εθνικές υποχρεώσεις και τα οφέλη γι' αυτούς τους λόγους, διαφέρουν μεταξύ των 
χωρών-μελών όχι μόνο εξαιτίας των διαφορών στα επίπεδα στήριξης κάθε χώρας που 
συνδέονται με τον συσχετισμό των προϊόντων, αλλά και εξαιτίας των διαφορών στις 
ισορροπίες μεταξύ καταναλωτών, παραγωγών και φορολογουμένων. Η κοινή χρηματοδότηση 
της πολιτικής σημαίνει ότι είναι ανεπαρκές να εξεταστεί μόνο η διανομή των δαπανών της 
ΚΑΠ μεταξύ των χωρών-μελών. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σχετικά με τα οφέλη 
που αποκομίζουν οι χώρες αυτές. Επιπλέον, οι προτιμήσεις της Κοινότητας και το ελεύθερο 
εμπόριο αγροτικών προϊόντων στις κοινές τιμές σημαίνει ότι ακόμη και μια ολοκληρωμένη 
ανάλυση της ροής του προϋπολογισμού είναι ανεπαρκής για να απομονωθούν οι εθνικές 
υποχρεώσεις και τα οφέλη από την ΚΑΠ.

Η εκτίμηση αυτών των υποχρεώσεων και των οφελών θα απαιτούσε και τον ακριβή 
προσδιορισμό της εναλλακτικής πολιτικής βάσει της οποίας πρόκειται να συγκριθεί η ΚΑΠ. 
Μια τέτοια συμβατική πολιτική βάσει της οποίας θα μπορούσαν να μετρηθούν τα 
αποτελέσματα της παρέμβασης, βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο βάσει των διεθνών τιμών. 
Αν και μια τέτοια εκδοχή δεν μπορεί κανονικά να θεωρηθεί σαν πολιτικώς εφικτή και γι’ 
αυτό ίσως να είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος, αρκεί να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε ότι ”στόχος της Κοινότητας θα πρέπει να αποτελεί η βαθμιαία 
ευθυγράμμιση των τιμών εγγύησης προς αυτές που εξασφαλίζουν μια καλύτερα οργανωμένη 
διεθνή αγορά'" (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1981). Αν και το ελεύθερο εμπόριο 
με τον υπόλοιπο κόσμο (και αποδοχή των προκυπτόμενων τιμών που ισχύουν στις διεθνείς 
αγορές ως να είναι δίκαιες και λογικές για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές της 
Κοινότητας) δεν’ είναι, αναμφισβήτητα, αυτό που είχε υπ' όψιν της η Επιτροπή, ωστόσο δίνει 
μια σαφή ιδέα έναντι της οποίας μπορούν να μετρηθούν οι επιδράσεις της ΚΑΠ.

4.4 Παράγοντες διαμόρφωσης των εθνικών συμφερόντων

Έχει αναφερθεί ότι μία από τις βασικότερες επιδιώξεις της αγροτικής πολιτικής είναι η 
επίτευξη ενός λογικού επιπέδου αγροτικών τιμών που είναι πολιτικά αποδεκτές και συνεπείς 
με τον κύριο στόχο τέτοιων πολιτικών τη διατήρηση δηλαδή, ή ακόμα και τη βελτίωση, του 
επιπέδου των αγροτικών εισοδημάτων. Σε κάθε χώρα-μέλος υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία 
που συμμετέχουν στον καθορισμό συνεπών και πολιτικά αποδεκτών επιπέδων των τιμών:

• η αγροτική διάρθρωση
• το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και
• το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον
Εκτενής ανάλυση αυτών των στοιχείων αρκεί για να δείξει ότι τα εθνικά ενδιαφέροντα 

στην αγροτική πολιτική είναι πιθανόν να είναι σε μεγάλο βαθμό, διαφορετικά γι' αυτό και θα 
αναλυθούν κάπως αναλυτικότερα.
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4.4.1 Αγροτική Διάρθρωση

Ξεκινώντας από την διάρθρωση της γεωργίας μπορεί να πει κάποιος ότι το μέγεθος του 
επονομαζόμενου "προβλήματος του αγροτικού εισοδήματος" εξαρτάται από την δομή της 
αγροτικής παραγωγής. Έχουν γίνει μελέτες που παρέχουν λεπτομέρειες για την κατανομή των 
μεγεθών των αγροκτημάτων και την αναλογία των ομάδων μεγέθους στο συνολικό 
παραγόμενο προϊόν Διαπιστώθηκε ότι το 44% των αγροκτημάτων της Κοινότητας έχουν 
μέγεθος μικρότερο από 2 Ευρωπαϊκές Μονάδες Μεγέθους (ESl^) ενώ το 24% υποπίπτει 
στην κατηγορία των μεγάλων αγροκτημάτων της τάξης των 8 ESL^ και άνω. Ελ'ώ οι πιο 
μικρές αγροτικές μονάδες παράγουν μόλις το 6,5% του συνολικού προϊόντος, οι μεγάλες 
παράγουν σχεδόν το 75% του προϊόντος. Οι μετρήσεις που έγιναν με αυτή την λογική, 
έδειξαν ότι η κατανομή των αγροκτημάτων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στις χώρες μέλη. Τα 
μικρά αγροκτήματα απασχολούν μόλις το 5,33% του συνολικού πληθυσμού στην Ολλανδία 
συγκρινόμενο με το 66% που είναι στην Ιταλία, ενώ τα μεγάλα απασχολούν το 70% και το 
7% για τις δύο αυτές χώρες, αντίστοιχα (D.R. Harvey, 1982).

Τα επίπεδα των τιμών στήριξης που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστούν λογικά 
αγροτικά εισοδήματα για τον αγροτικό πληθυσμό, θα έπρεπε να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των χωρών-μελών εξαιτίας αυτής της διάρθρωσης. Εντούτοις, στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
το αγροτικό εισόδημα συμπληρώνεται από το εισόδημα άλλων πόρων, τότε, το απαραίτητο 
επίπεδο στήριξης αγροτικών τιμών μπορεί να μειωθεί ανάλογα. Σχετικές μετρήσεις που 
έγιναν, έδειξαν ότι μόνο το 36% των αγροκτημάτων της Κοινότητας εξασφαλίζουν πλήρη 
απασχόληση στους αγρότες, ενώ το 43,5% δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν 
ημιαπασχόληση. Στο σύνολο της Κοινότητας, σχεδόν μόνο οι μισοί από αυτούς τους μερικώς 
απασχολούμενους αγρότες έχουν κάποιο άλλο μη αγροτικό εισόδημα. Από άλλες μετρήσεις 
που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι υποαπασχολούμενοι αγρότες εργάζονταν κυρίως στα 
μικρά αγροκτήματα ενώ και πάλι η κατανομή αυτών μεταξύ των χωρών-μελών διέφερε σε 
μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα της ημιαπασχόλησης παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
Ιταλία ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτο στην Μεγάλη Βρετανία. Οι ίδιες στατιστικές έδειξαν ότι 
σε εκείνες τις περιοχές με τα υψηλότερα εισοδήματα επικρατούσαν οι αγρότες με πλήρη 
απασχόληση ενώ οι περιοχές με τα χαμηλότερα εισοδήματα είχαν’ πολύ μεγάλο ποσοστό 
ημιαπασχολούμενων αγροτών (D.R. Harvey, 1982).

Τα κύρια προβλήματα της ΚΑΠ είναι η διατήρηση του εισοδήματος στους κλάδους της 
γεωργίας και ο έλεγχος των πλεονασμάτων παραγωγής και των σχετικών δαπανών του 
προϋπολογισμού. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την πλειοψηφία των αγροτών με μικρό μέγεθος 
παραγωγής. Αυτό συμβαίνει γιατί το εισόδημα αυτών των αγροτών μπορεί πολύ εύκολα να 
μειωθεί σε δραματικό βαθμό εξαιτίας μιας μείωσης των τιμών εφόσον’ λόγω των’ 
περιορισμένων δυνατοτήτων τους δεν μπορούν να αυξομειώνσυν την παραγωγή τους στα 
επίπεδα που απαιτούνται ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους από μια τέτοια μείωση. 
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά κυρίως τις πλήρους απασχόλησης μεγάλες επιχειρήσεις των 
οποίων το ύψος παραγωγής είναι μεγάλο και είναι πραγματικό πρόβλημα η διάθεση των 
τυχόν πλεονασμάτων τους καθώς και το ύψος των δαπανών τους. Υπό αυτή την έννοια, η 
Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και σε μικρότερο βαθμό η Γαλλία, το Βέλγιο και η Δανία 
αναμένεται να ενδιαφερθούν περισσότερο για μέτρα σχετικά με την γαλακτοκομική 
παραγωγή μέσω συγκεκριμένων τιμών και προστίμων στα εισοδήματα. Αλλά για την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ιταλία, την Ιρλανδία αλλά ακόμη και την 
Γαλλία, μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για μέτρα που αφορούν βελτιώσεις στα χαμηλά ή 
μέσα αγροτικά εισοδήματα. Κάτι τέτοιο προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των χωρών που έχουν 
"μειονεκτικές" περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά το είδος των 
καλλιεργειών που μπορούν να εφαρμοστούν, την δυνατότητα εκμηχάνισης αυτών των 
καλλιεργειών κτλ. όπου τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά.

Το σύνολο των προϊόντων που παράγονται από μια χώρα προφανώς επηρεάζει τις 
εθνικές επιδιώξεις για την πολιτική. Γενικά, όσο πιο σημαντικό είναι ένα συγκεκριμένο



προιον στην συνο/.ικα αγροτική παραγωγή μιας χωράς, τοσο περισσότερό α\'αμε\’εται οτι οι 
πολιτικές κατευθύνσεις θα στοχεύουν προς αυτό το προϊόν. Μετρήσεις που έγιναν σχετικά με 
τα ποσοστά των χωρών-μελών στο συνολικό αγροτικό προϊόν της Κοινότητας έδειξαν' ότι 
όντως υπάρχουν τέτοια συγκεκριμένα συμφέροντα. Για παράδειγμα αναμένεται η Μεγάλη 
Βρετανία να ενδιαφέρεται για τα αιγοπρόβεια προϊόντα και τις πατάτες, η Γαλλία για τα 
αιγοπρόβεια προϊόντα, η Δανία για το χοιρινό, κ.τ.λ. Επόμενο είναι να αναπτυχθούν 
συγκρούσεις μεταξύ των χωρών οι οποίες προσπαθούν να επιτύχουν την στήριξη των 
βασικών προϊόντων τους μέσω των τιμών, όταν η κατανομή της παραγωγής των προϊόντων 
δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ τους.

4.4.2 Γενικό Οικονομικό Πεμιβά/j.ov

Το εθνικό ενδιαφέρον για τα εισοδήματα των ασχολούμενων στη γεωργία εξαρτάται 
από τη σχέση μεταξύ αγροτικών εισοδημάτων και αυτών της υπόλοιπης κοινωνίας. 
Μετρήσεις έχουλ' γίνει πάνω στα επίπεδα και στους ρυθμούς αλλαγών των εισοδημάτων 
αυτών που απασχολούνται στο αγροτικό τομέα σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα μιας 
οικονομίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλες τις περιπτώσεις, το αγροτικό εισόδημα 
ήταν χαμηλότερο των υπόλοιπων εισοδημάτων της οικονομίας σαν σύνολο. Η διαφορά είναι 
μεγαλύτερη στην Γερμανία, ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία και μετά είναι η Δανία.

Μέσα στην Κοινότητα, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση της Ολλανδίας, η 
συνολική προστιθέμενη αξία στην γεωργία αυξήθηκε αλλά με μικρότερο ρυθμό απ' ότι οι 
οικονομίες στο σύνολό τους, κατά την περίοδο 1973-78. Εξαιτίας όμως της συνεχούς μείωσης 
του ποσοστού του πληθυσμού που απασχολείται στη γεωργία σε όλες τις χώρες που έγιναν οι 
μετρήσεις, παρουσιάζεται μια αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην κατά κεφαλήν εργασία 
με ρυθμούς μεγαλύτερους από τους μέσους όρους, με εξαίρεση τις χώρες της Γαλλίας και της 
Βρετανίας1 Αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στον αγροτικό τομέα 
σχετίζεται με τις αυξήσεις στους μισθούς εκείνων που ασχολούνται στα αγροκτήματα. Οι 
αυξήσεις αυτές ήταν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στους άλλους κλάδους της οικονομίας 
εκτός των χωρών της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Κάτι τέτοιο μείωσε τη διαφορά μεταξύ 
αγροτικών και μη, εισοδημάτων. Ομως, το πιο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηρίζεται από 
λιγότερο θεαματικές αυξήσεις στις αγροτικές τιμές απ' ότι στα μέσα της δεκαετίας του 70 
καθώς και από υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σε όλες τις χώρες-μέλη. Αποτέλεσμα της 
κατάστασης αυτής ήταν ότι η σχετική βελτίωση στα αγροτικά εισοδήματα που συνέβη στα 
μέσα της δεκαετίας του 70 δεν διατηρήθηκε και στις αρχές της δεκαετίας του '80 (D.R. 
Harvey. 1982).

Οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων πληθωρισμού μεταξύ των χωρών-μελών οδήγησαν 
με την σειρά τους στην διαφοροποίηση των ρυθμών αλλαγής των αγροτικών τιμών. Από 
καθαρά αγροτική άποψη, οι γρήγορες αυξήσεις στο γενικό επίπεδο τιμών συνήθως 
αντικατοπτρίζονται σε αυξήσεις του κόστους για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκαλώντας 
εκτός της μείωσης της αγοραστικής δύναμής τους μια επιπλέον συμπίεση των αγροτικών 
εισοδημάτων. Γι' αυτό και κάποιος θα περίμενε ότι οι χώρες με υψηλό πληθωρισμό θα 
συμφωνούσαν σε σχετικά γρήγορους ρυθμούς αύξησης των αγροτικών τιμών. Ωστόσο, η 
κατάσταση γίνεται αρκετά πολύπλοκη εξαιτίας της επίδρασης και της πολιτικής 
σπουδαιότητας των αυξήσεων των αγροτικών τιμών με τον γενικό ρυθμό πληθωρισμού, 
καθώς και εξαιτίας του πολιτικού μηχανισμού ο οποίος μέσω των "πράσινων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών" επέτρεπε μια επιπλέον ελευθερία στις χώρες-μέλη να αλλάζουν 
τις εγχώριες αγροτικές τιμές ανεξάρτητα από τις αλλαγές στις κοινές τιμές.

'Η περίπτωση της Βρετανίας θα πρέπει να εξεταστεί με επιφύλαξη επειδή τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων βασίστηκαν κυρίως στις περιόδους ξηρασίας 1975 και 1976.
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4.4.3 Πολιτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον

Οι εθνικές απόψεις και αντιδράσεις στην ανάγκη για στήριξη της γεωργίας εξαρτώνται 
εκτός των οικονομικών παραγόντων και από το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σαν 
βασική ένδειξη της πολιτικής σπουδαιότητας αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το ποσοστό 
του εργατικού πληθυσμού που απασχολείται στην γεωργία παρουσιάζει μεγάλες 
διακυμάνσεις μέσα στην Κοινότητα, ξεκινώντας από 2,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
φτάνοντας στο 21% στην Ιρλανδία. Έτσι, είναι φυσικό κάποιος να περιμένει ότι οι πολιτικές 
που αφορούν τις αγροτικές τιμές να είναι υψηλότερης σπουδαιότητας σε χώρες όπως η 
Ιρλανδία, η Γαλλία, η Δανία και η Γερμανία σε σχέση με την υπόλοιπη Κοινότητα. Παρόλλα 
αυτά, ο διαχωρισμός της συνολικής αγροτικής εργατικής δύναμης μεταξύ 
αυτοαπασχολούμενων αγροτών και της επί πληρωμεί εργατικής δύναμης επηρεάζει την φύση 
και τον βαθμό της αγροτικής πολιτικής πίεσης. Η σπουδαιότητα της μισθωτής εργασίας στην 
συνολική αγροτική εργατική δύναμη στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στην Βρετανία είναι 
πιθανό να μειώσει την δύναμη και την επιρροή των ομάδων των αγροτών που θα περίμενε 
κανείς βάσει των αναλογιών που αυτοί έχουν στην συνολική εργατική δύναμη. Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι εργάτες επηρεάζονται άμεσα από τυχόν δυσμενείς 
εξελίξεις στην στήριξη της γεωργίας ενώ οι μισθωτοί εργάτες επηρεάζονται πιο έμμεσα. Ως 
εκ τούτου, οι τελευταίοι δεν αντιδρούν στον ίδιο βαθμό απέναντι σε κάποιες δυσάρεστες 
εξελίξεις που έχουν σχέση με την αγροτική στήριξη.

Σε κάθε χώρα ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ιδιαίτερα στις 
χώρες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου. Με την πρώτη ματιά αυτή η μείωση θα 
μπορούσε να προκαλέσει ανάλογη μείωση των πολιτικών πιέσεων από τις ομάδες των 
αγροτών και των συμμαχιών. Όμως, η δύναμη αυτών των ομάδων δεν εξαρτάται μόνο από το 
μέγεθος της άμεσα απασχολούμενης εργατικής δύναμης αλλά και από την συμπάθεια και 
κατανόηση του υπόλοιπου πληθυσμού της κοινωνίας γι' αυτούς. Σε πολλές χώρες-μέλη, 
ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Ιταλία, την Ιρλανδία και την Γερμανία ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού έχει οικογενειακές ή ιστορικές διασυνδέσεις με την γεωργία και γι' αυτό υπάρχει 
μια συμπάθεια απέναντι στις φιλοδοξίες των αγροτών έστω και αν’ δεν υπάρχει άμεσο 
ενδιαφέρον για την τύχη των αγροτικής εργασίας (D.R. Harvey, 1982).

Μια διαφορετική, ωστόσο, άποψη μπορεί κάποιος να πάρει από τις επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται στον αγροτικό χώρο καθώς και τις βοηθητικές τους όπως και από τις ομάδες 
πίεσης μιας και αυτές ενδιαφέροντα! κυρίως για την ευημερία και τις προοπτικές ανάπτυξης 
των εμπορικών ή βιομηχανικών αγροκτημάτων. Και πάλι ο βαθμός της εκμηχάνισης του 
αγροτικού τομέα ποικίλει πολύ στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Οι αντιλήψεις και οι πολιτικές μπορεί επίσης να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από 
το ιστορικό της αγροτικής πολιτικής. Για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να 
ακολουθεί μια μάλλον άτυπη πολιτική υπέρ του αγροτικού τομέα συγκρινόμενη με τις 
υπόλ.ουτες ηπειρωτικές χώρες τις Κοινότητας. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν 
μακρά ιστορία αυτών που λέγονται "προστατευτικών" πολιτικών, τις οποίες πετύχαιναν μέσω 
της επιβολής δασμών στο εμπόριο και περιορισμών. Από την άλλη, η Βρετανία 
χαρακτηρίζεται κυρίως από μια πολιτική ελεύθερου εμπορίου στα αγροτικά προϊόντα όπου οι 
παραγωγοί υποστηρίζονταν από τα έξοδα των φορολογούμενων και όχι των καταναλωτών'.

Γεγονός πάντως είναι ότι η παραδοσιακή μέθοδος στήριξης της γεωργίας μπορεί να 
διαμορφώσει τις κοινωνικές και πολιτικές απόψεις υπέρ του κατεστημένου καθεστώτος, για 
το τι θεωρείται αποδεκτή πολιτική. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει σχετικά μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός προς μια πολιτική στήριξης του αγροτικού τομέα βάσει των εξόδων των 
καταναλωτών στην Βρετανία παρά στην Γερμανία αφού, όπως προαναφέρθηκε, η τελευταία 
επιδίωξε την προστασία μέσω της επιβολής δασμών και περιορισμών και όχι 
χρησιμοποιπώντας τα έξοδα μιας άλλης ομάδας της κοινωνίας όπως έκανε η πρώτη.
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4.5 Η ελαστικότητα της ΚΑΠ απέναντι τα εθνικά συμφέροντα

Προφανώς δεν θα αποτελούσε έκπληξη, διαπιστώνοντας την μεγάλη διαφοροποίηση 
των εθνικών συμφερόντων σχετικά με την αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ να επιδιώκει 
συμβιβαστικές λύσεις για κάποια θέματα κοινού ενδιαφέρονος μεταξύ των χωρών-μελών και 
παράλληλα να επιτρέπει μια σχετική εθνική αυτονομία στην αγροτική στήριξη η οποία συχνά 
παραλείπεται στις συζητήσεις για την αγροτική πολιτική. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες των χωρών-μελών στην γεωργία κάτω από τις 
εθνικές πολιτικές είναι τουλάχιστον ίσες με την συνολική μεικτή δαπάνη υπό το καθεστώς 
της ΚΑΠ (D.R. Harvey 1982, και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1980). Το γεγονός 
αυτό δείχνει την μερική ανεξαρτησία που απολαμβάνουν οι χώρες-μέλη στην διαμόρφωση 
της αγροτικής τους πολιτικής.

Η πλειονότητα των εθνικών δαπανών αφορά την παραγωγική διαδικασία, την 
ανακούφιση από τους δασμούς καθώς και την κοινωνική ασφάλιση (με μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα προς τους αγρότες περιορισμένων δυνατοτήτων1). Μόνο μεταξύ των 
νεοεισελθόντων μελών της Κοινότητας, ο καταναλωτής χρήζει κάποιας κυβερνητικής 
συνδρομής γεγονός που αντανακλά εν μέρεμ την αποδοχή από τις ιδρυτικές χώρες της 
αγροτικής στήριξης που βασίζεται στα έξοδα των καταναλωτών. Η Γερμανία, η Γαλλία και η 
Ιταλία έδειξαν' ότι σημαντικό ποσοστό των δαπανών τους είχε κατεύθυνση την' κοινωνική 
ασφάλιση των αγροτών σε αντίθεση με την Βρετανία και την Ολλανδία, γεγονός που έρχεται 
σε συμφωνία με τις διαφορές που παρατηρούνται σ’ αυτές τις χώρες όσον αφορά την 
διάρθρωση της γεωργίας. Τα συνολικά επίπεδα των εθνικών δαπανών είναι σε συμφωνία με 
τα συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν προηγουμένως δεδομένου ότι η ΚΑΠ από μόνη της 
παρέχει σημαντικά επίπεδα στήριξης ειδικά για τους αγρότες που εμπορεύονται. Οι σχετικά 
υψηλές δαπάνες που παρατηρήθηκαν για κάποιες νεοεισελθείσες χώρες των αρχών της 
δεκαετίας του '80 (π.χ. Ελλάδα), μπορούν πιθανόν, να εξηγηθούν στην στήριξη μέσω του 
κοινού ταμείου που αποδέχτηκαν από παλιά οι χώρες αυτές..

Η ΚΑΠ από μόνη της, αποτελούμενη από ενέργειες για στήριξη της αγοράς και για 
στήριξη της διάρθρωσης, επιτρέπει την ανάπτυξη κάποιας διαφοροποίησης μεταξύ των 
χωρών-μελών όσον αφορά τα επίπεδα καθώς και τους συνδυασμούς των αγροτικών 
πολιτικών που εφαρμόζονται σε καθεμιά. Πρακτικά όμως, τα έξοδα που αφορούν την 
διάρθρωση αποτελούσαν μέχρι πριν λίγα χρόνια ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών 
δαπάνων της Κοινότητας για την γεωργία ενώ το κύριο τμήμα των εθνικών συμφερόντων που 
ανταγωνίζονται και συγκρούονται έχει να κάνει κυρίως με τους μηχανισμούς στήριξης των 
τιμών. ΓΓ αυτό και οι πράσινες συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και τα Monentary 
Compensatory Amounts (MCAs) είχαν αποκτήσει τόση σπουδαιότητα και είχαν αναλυθεί 
τόσο πολύ. Συμπερασματικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το MCA σύστημα επέτρεψε 
στις χώρες μέλη να ικανοποιήσουν αντιμαχόμενους στόχους για τις αγροτικές τιμές μέσω 
ενός, κατά τα άλλα, σκληρού και άκαμπτου συστήματος διαμόρφωσης των κοινών τιμών, 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την επιβίωση της ΚΑΠ. Ένα επιτυχές Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Σύστημα αναμένεται ώστε να μειωθεί η δυνατότητα να προσαρμόζονται οι 
εθνικές τιμές σε επίπεδα ανεξάρτητα των κοινών τιμών ώστε να ωθηθούν οι εθνικές διαφορές 
να συμβιβαστούν με το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις κοινές τιμές (D.R. Harvey. 1980).

4.6 Η ικανοποίηση των Εθνικών συμφερόντων μέσω της ΚΑΠ

Στην προηγούμενη ενότητα μελετήθηκαν κάποια χαρακτηριστικά της λειτουργίας της 
ΚΑΠ που αναπτύχθηκαν' με σκοπό την διατήρησή της δεδομένου ότι οι υπάρχουσες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των στόχων' και των μέτρων που λαμβάνονται ανάμεσα στις χώρες- 
μέλη της Κοινότητας με σκοπό την αγροτική στήριξη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και είναι 
αδύνατο να καταφέρουν' να ικανοποιηθούν όλα τα εθνικά συμφέροντα ταυτόχρονα. Γι’ αυτό
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και επιτρέπεται κάποια μερική ανεξαρτησία στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής από την 
κάθε χώρα χωριστά.

Στην παρούσα ενότητα θα μελετηθεί η ικανότητα των μέτρων της ΚΑΠ να μπορεί να 
συνδυάσει μαζί τις διαφορετικές επιδιώξεις μεταξύ των χωρών. Για το σκοπό αυτό έγιναν 
μετρήσεις στις οποίες επιδιώχτηκε να συσχετιστούν τα πραγματικά εθνικά συμφέροντα και 
στόχοι των χωρών-μελών όσον αφορά την αγροτική πολιτική με την ικανότητα των 
μηχανισμών τιμών εγγύησης της ΚΑΠ να μπορέσει σε συνδυάσει αυτούς τους στόχους. Ως 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των εθνικών στόχων θεωρήθηκε η βελτίωση του αγροτικού 
εισοδήματος, το κόστος των καταναλωτών ή το κόστος λειτουργίας της αγροτικής στήριξης 
καθώς και το κόστος των φορολογουμένων. Βέβαια, σε μια τέτοια απλοποιημένη προσπάθεια 
ήταν αναμενόμενο να παραλήφθηκαν και άλλα στοιχεία όσον αφορά τους στόχους και τις 
επιδιώξεις της αγροτικής πολιτικής με διαφορετική σπουδαιότητα το καθένα. Ωστόσο 
υποτέθηκε ότι οι στόχοι αυτοί που δεν αναφέρονται εκτενώς συμβάλλουν, σε τελική 
ανάλυση, στην συνολική πίεση για βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος ή για μείωση των 
επιβαρύνσεων των καταναλωτών ή των φορολογουμένων που προέρχεται από την αγροτική 
στήριξη.

Αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι εξαιτίας των οποίων και κάτω από μια 
ιδεατή πολιτική, ο βαθμός προστασίας που παρέχεται από την πολιτική δεν συσχετίζεται 
στενά με την τρέχουσα διαφορά μεταξύ αγροτικών και μη εισοδημάτων, κάποιος θα περίμενε 
ότι μια τέτοια αποτελεσματική υπερεθνική πολιτική για βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος 
θα ήταν περισσότερο κατάλληλη και εφαρμόσιμη για τις περιοχές (ή κράτη) όπου η 
ανομοιομορφία μεταξύ των δύο εισοδημάτων είναι υψηλότερη. Παρόλλα αυτά, οι μετρήσεις 
που έγιναν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος στήριξης τιμών της ΚΑΠ 
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας σε κάθε χώρα-μέλος, έδειξαν ότι όσο 
ισχυρότερο είναι το εθνικό ενδιαφέρον για την βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος τόσο 
λιγότερο αποτελεσματική είναι η ΚΑΠ και αντίστροφα (D.R. Harvey, 1982).

Κατ' αναλογία διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των εθνικών ενδιαφερόντων για τα κόστη 
των καταναλωτών και των φορολογούμενων που υφίστανται εξαιτίας της αγροτικής 
στήριξης, δεν είναι ανάλογο με τις επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των αυξήσεων των αγροτικών τιμών σε νέα υψηλότερα επίπεδα. Και εδώ η αντιστοίχιση 
είναι η αντίθετη από την προσδοκώμενη. Η σχέση δεν βελτιώνεται σημαντικά αν σαν ένδειξη 
του εθνικού ενδιαφέροντος για τον καταναλωτή χρησιμοποιηθεί το ποσοστό της δαπάνης για 
είδη διατροφής σε κάθε χώρα και όχι σαν το σχετικό μέγεθος του μη αγροτικού πληθυσμού.

Η πιο απλή υπόθεση για να εξηγηθεί το εθνικό ενδιαφέρον για τις επιβαρύνσεις των 
φορολογουμένων είναι ότι οι πλσυσιώτερες χώρες-μέλη (σε όρους του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος) ενδιαφέρονται λιγότερο για το δημόσιο κόστος απ’ ότι οι φτωχότερες χώρες. Σε 
αυτή τη βάση το ενδιαφέρον των χωρών-μελών είναι κάπως μεγαλύτερο για τις επιπτώσεις 
της ΚΑΠ στο κόστος των φορολογσυμένων. Διαπιστώθηκε όμως ότι η συσχέτιση αυτή στο 
σύνολο της Κοινότητας είναι τόσο μικρή ώστε να μην μπορεί στατιστικά να θεωρηθεί 
διάφορη του μηδενός. Μια εναλλακτική μέτρηση όσον αφορά την εθνική αποδοχή της 
υπερεθνικής πρσοστασίας είναι το σχετικό μερίδιο του GDP που προορίζεται για τα έξοδα της 
κυβέρ\ησης σε κάθε χώρα-μέλος. Ομως και σ' αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα ήταν 
ακόμη χειρότερα όσον αφορά την αντιστοίχιση μεταξύ αυτής της μέτρησης και των 
επιπτώσεων από την λειτουργία της ΚΑΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν υπερασπιστής του Ευρωπαϊκού ιδεώδους, έχει σθεναρά 
αμυνθεί υπέρ της ΚΑΠ. Ειπώθηκαν χαρακτηριστικά τα εξής (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Αναφορά του Mandate):

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έγινε στηριζόμενη στην αλληλεγγύη και 
στην οικονομική ολοκλήρωση ... έχει αναπτυχθεί στην βάση ... μιας κοινής αγροτικής 
πολιτικής που θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων (Αναφορά του 
Mandate, σελ. 3)
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Η Επιτροπή θεωρεί ... ότι οι τρεις αλληλοσυσχετιζόμενες αρχές πάνω στις οποίες 
βασίστηκε η κοινή αγροτική πολιτική - ενιαία αγορά, προτίμηση στην Κοιλότητα και 
χρηματοδοτική αλληλεγγύη - παραμένουν βασικές. Δεν είναι πιθανό αλλά ούτε και επιθυμητό 
να απορριφθούν οι μηχανισμοί της κοινής αγροτικής πολιτικής (Αναφορά του Mandate, σελ. 
12)

Ωστόσο όμως, συγκρίνοντας τα συμφέροντα των χωρών-μελών με τις επιδιώξεις της 
ΚΑΠ όχι μόνο δεν διαπιστώνεται ταύτιση απόψεων αλλά αποδεικνύεται ότι η ενοποίηση και 
η ολοκλήρωση των χωρών-μελών δεν εξυπηρετείται από την ΚΑΠ.

Σε αντίθεση με την ικανότητα της ΚΑΠ να μπορέσει να συμβιβάσει τα εθνικά 
συμφέροντα, οι εκτιμήσεις που έγιναν για τα αποτελέσματα που είχε σε κάθε χώρα η 
λειτουργία της ΚΑΠ. μπορούν να αποτελέσουν έναν δείκτη της συμπάθειας των χωρών 
απένταντι στην ΚΑΠ (ή αλλιώς, ένα δείκτη αποδοχής της ΚΑΠ από τις χώρες). Ααμβάνοντας 
υπ" όψιν την δύναμη των διαφόρων εθνικών συμφερόντων και την ικανότητα της ΚΑΠ να 
ικανοποιήσει αυτά τα συμφέροντα, διαπιστώθηκε ότι οι χώρες της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Ιταλίας θεωρούσαν' την πολιτική της ΚΑΠ τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
'80. σαν μη αποδεκτή υπό την σημερινή μορφή της. Από την άλλη, οι χώρες της Γερμανίας, 
της Γαλλίας και της Ολλανδίας φαίνεται να ικανοποιούσαν σε αρκετό βαθμό τους στόχους 
τους μέσω της ΚΑΠ και γΓ αυτό την θεωρούσαν συνεπή και αποδεκτή. Το γεγονός αυτό 
σημαίνει ότι παρόλη την έλλειψη της ομοφωνίας στο εσωτερικό της Κοινότητας ήταν πιθανό 
να υπήρχε μικρή πολιτική πίεση για κάποια μεταρύθμιση της ΚΑΠ, δεδομένου μάλιστα ότι 
κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μια νέα κατάσταση με οφελούμενους και ζημιωμένους.

4.7 Συμπεράσματα

Η ανάλυση που έγινε έδειξε ότι τα εθνικά ενδιαφέροντα, όσον αφορά την αγροτική 
πολιτική, δεν είναι τα ίδια διεθνώς και συμβιβάζονται μέσα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
Επιπλέον, τα εθνικά ενδιαφέροντα αλλάζουν μορφή από την ΚΑΠ και τους μηχανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι παραμορφώσεις αυτές σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες 
που αναφέρονται παρακάτω ήταν τα αίτια για την προσπάθεια αναθεώρησης της ΚΑΠ.

Πιθανόν, μια αύξηση στις αποκλίσεις των εθνικών ενδιαφερόντων, να προκαλούσε την 
αύξηση ενεργειών στήριξης οι οποίες δεν συγχρονιζόταν μεταξύ τους αλλά μάλλον είχαν 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα γεγονός που θα απειλούσε την ΚΑΠ από χρηματοδοτικής πλευράς. 
Η ανάπτυξη τέτοιων αποκλίνοντων συμφερόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας θα 
μπορούσε να προκαλέσει τον σκεπτικισμό μερικών χωρών γι' αυτήν ακόμη την συμμετοχή 
τους στην Κοινότητα. ΓΓ αυτό και η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων απαιτούσε ιδιαίτερη 
προσοχή. Οι υπάρχουσες πολιτικές πιέσεις για μεταρύθμιση της ΚΑΠ συγχέονταν σε μεγάλο 
βαθμό αν δεν αντικρούονταν. Ενδεχομένως να χρειαζόταν μια πιο καλά μελετημένη και 
εύκαμπτη μορφή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έτσι ώστε να μπορούσαν να ικανοποιηθούν 
ταυτόχρονα διαφορετικά εθνικά συμφέροντα. Τέτοιου είδους καταστάσεις αποτέλεσαν αιτίες 
της μεταρύθμισης της ΚΑΠ όπως θα δούμε παρακάτω.



42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

5.1 Εισαγωγή

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 μπορεί να θεωρηθεί σαν 
ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Οι κυριότερες 
αλλαγές είναι, βασικά, η καθιέρωση αντισταθμιστικών πληρωμών (compensatory payments) 
και ο καθορισμός των επιπέδων των τιμών στήριξης σε επίπεδα κοντά με τα προσδοκόμενα 
επίπεδα των διεθνών τιμών. Οι αλλαγές αυτές εφαρμόστηκαν βασικά στον χώρο των σιτηρών 
και σε μικρότερο βαθμό στα προϊόντα του κρέατος.

Εντούτοις, έμεινε ένα σημαντικό "ανολοκλήρωτο τμήμα εργασίας"' όσον αφορά την 
μεταρύθμιση του 1992 που έχει να κάνει με την αναποτελεσματική χρήση της γης, τις 
περιβαλλοντικές εξωτερικότητες (environmental externalities) και τις συνέπειες για την 
ανακατανομή του εισοδήματος εξαιτίας της νέας μορφής της ΚΑΠ. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η 
αναθεώρηση αυτή καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές για τις αλλαγές που πρόκειται να 
γίνουν μετά το 1992.

Η ανάλυση αυτή χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο, περιγράφεται εν συντομία η 
μεταρύθμιση του 1992 και υπογραμμίζονται οι διαφορές της με αυτήν του 1984 που είχε 
διαφορετική κατεύθυνση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην συνεισφορά της συλλογικής δράσης 
σε διεθνές επίπεδο καθώς και τα τελικά αποτελέσματα που είχαν τέτοιου είδους κινήσεις. Το 
δεύτερο τμήμα που είναι και το πιο σημαντικό, εξετάζει τα αποτελέσματα της μεταρύθμισης 
καθώς και την' φύση τους από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικονομίας όπου εθνικά συμφέροντα 
και ομάδες πίεσης συνδυάζονται για να επιτύχουν ευνοϊκή μεταχείριση για μερικούς, 
στηριζόμενοι σε μια μικρή κατά κεφαλήν επιβάρυνση στους υπόλοιπους που είναι οι 
περισσότεροι.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεταρύθμιση του 1992 ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων 
που ασκήθηκαν στην Ε.Ε. ύστερα από τον Γύρο της Ουρουγουάης και είχαν σκοπό την 
αλλαγή της Πολιτικής Οικονομίας της ΚΑΠ. Ωστόσο, ήταν απίθανη μια επιπλέον 
μεταρύθμιση της ΚΑΠ δίχως την συμβολή και επιπρόσθετων παραγόντων εκτός του 
αγροτικού χώρου όπως η ανεργία, οι δημοσιονομικές και οι υπόλοιπες δαπάνες του 
προϋπολογισμού.

5.2 Η Μεταρύθμιση της ΚΑΠ το 1992

Η μεταρύθμιση του 1992 αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη διαρθρωτική 
προσαρμογή" της Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Στη φύση των κυριότερων προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε, μέχρι εκείνη την στιγμή, η Ε.Ε. περιλαμβάνονταν (Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
1992):

• η ανησυχία ορισμένων χωρών-μελών για το καθαρό συνολικό κόστος του 
προϋπολογισμού

• η ανάγκη για διαχείριση είτε μεγάλων ποσοτήτων πλεονασμάτων της παραγωγής, 
είτε επιδοτούμενων εξαγωγών ώστε οι εσωτερικές αγορές να "καθαρίσουν"

• η κακή διανομή των προγραμματισμένων κερδών
• αυξανόμενες περιβαλλοντικές εξωτερικότητες
Εκτός της τελευταίας αναφοράς, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν εξαιτίας των 

υψηλών τιμών στήριξης χωρίς να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί στο μέγεθος και τις 
τεχνικές παραγωγής, απασχολούσαν την Κοινότητα από την αρχή της λειτουργίας της ΚΑΠ 
κατά την δεκαετία του 1960. Ωστόσο, μέχρι και το 1984 δεν είχαν γίνει ουσιαστικές αλλαγές

Ο φόρος συ\υπευθυνότητας (co-responsibility levy) για το γάλα πρωτοεφαρμόστηκε το 
1977 αλλά ήταν ουσιαστικά μια συμβολική ενέργεια και τελικά αποδείχτηκε 
αναποτελεσματική. Όμως, το 1980, η Επιτροπή δήλωσε ότι "'δεν είναι οικονομικά ούτε
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χρηματοδοτικά εφικτό να εξασφαλιστούν τιμές εγγύησης για απεριόριστες ποσότητες" 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1980). Αλλά και πάλι μικρή αλλαγή σημειώθηκε κυρίως εξαιτίας της 
μείωσης της πίεσης που παρατηρήθηκε λόγω των υψηλών διεθνών τιμών που επιτεύχθηκαν, 
σε τιμές ECU. την περίοδο των ετών 1981 και 1982. Η καθιέρωση των ορίων στην παραγωγή 
γάλακτος την χρονιά του 1984 δίνει μια καλή ευκαιρία να μελετηθούν οι δυνάμεις εκείνες 
που ώθησαν την ΚΑΠ προς μεταρύθμιση.

Το 1983. η κρίση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ επανεμφανίσθηκε. Οι 
δαπάνες για τα γαλακτοκομικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά το ένα-τρίτο και η διαμάχη για την 
συνεισφορά της Μεγάλης Βρετανίας στον προϋπολογισμό ήταν μεγάλη. Από την άλλη, η 
είσοδος στην Κοινότητα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας δημιούργησαν την αίσθηση της 
"επείγουσας κατάστασης": Έτσι, στην σύσκεψη της Στουτγγάρδης (Ιούνιος 1993) δόθηκε 
εντολή στην Επιτροπή να δώσει μέχρι τον Αύγουστο "συγκεκριμένα βήματα, συμβατά με τις
συνθήκες τις αγοράς.....  ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των αγροτικών
δαπανών".

Τα μέτρα που εισηγήθηκε η Επιτροπή ήταν:
• συνέχιση της εφαρμογής της αρχής τιμών εγγύησης
• εισαγωγή ξεχωριστών ορίων για το γάλα
• καταναλωτικοί φόροι για τα φυτικά λίπη και έλαια
• επανεξέταση της σχετικής προστασίας μεταξύ των αγροτικών προϊόντων
• αυτόματη κατάργηση των νομισματικών εξισωτικών ποσών (ΜΟΑς)
Αν και οι Υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν στις αρχές του Μάρτη να εισαχθούν όρια 

στα γαλακτοκομικά προϊόντα, να λυθεί το καθεστώς των ΜΟΑς και να επιδιωχτούν σχεδόν 
σταθερές ονομαστικές τιμές, η επόμενη συνάντηση απέτυχε να φτάσει σε μια συμφωνία, 
εξαιτίας κυρίως της διαμάχης σχετικά με την μείωση του προϋπολογισμού προς την 
Βρετανία.

Τελικά, έπειτα από τον συμβιβασμό που έγινε με την Βρετανία γι' αυτή την μείωση 
του προϋπολογισμού προς την ίδια, ρυθμίστηκε και το αγροτικό ζήτημα στις 31 Μαρτίου. 
Στις τελικές αποφάσεις περιλαμβάνονταν:

• διάλυση των θετικών ΜΟΑς και δημιουργία του switch-over μηχανισμού ο οποίος θα 
απέτρεπε τις Γερμανικές τιμές από πτώση

• επιβολή ορίων στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
• επαναπροσδιορισμό των μη-δεσμευτικών στόχων όπως η επέκταση του καθεστώτος 

των τιμών εγγύησης και μια απόφαση η οποία έδινε στην Επιτροπή το δικαίωμα να 
διαπραγματεύεται τα όρια των υποκατάστατων των δημητριακών.

Τα γεγονότα αυτά είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τα αίτια και τις δυνάμεις που 
υπήρχαν πίσω από την μεταρύθμιση της ΚΑΠ στην πολιτική των σιτηρών το 1992. Πρώτο 
είναι οι αμοιβαίες υποχωρήσεις που έγιναν μεταξύ των χωρών εξαιτίας των διαφορετικών 
εθνικών συμφερόντων. Για παράδειγμα η Γερμανία προτιμούσε την επιβολή ορίων στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ προσπαθούσε να αποφύγει την μείωση των τιμών. Η Γαλλία 
επιθυμούσε τόσο το υπάρχον κατεστημένο για τα γαλακτοκομικά όσο και την επιβολή φόρων 
στα λίπη κάτι το οποίο έρχονταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Βρετανίας, της 
Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας που όλες είναι σχετικά μεγάλοι καταναλωτές στα 
φυτικά έλαια. Δεύτερο, επιδιώχτηκε οι αλλαγές τις ακολουθούμενης πολιτικής να είναι 
αποδεκτές έτσι ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα 
ούτε πολλών χωρών-μελών της Κοινότητας, ούτε και ξένων χωρών που είχαν’ συμφέροντα 
από το εμπόριο, όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, η εφαρμογή ορίων στην 
παραγωγή γαλακτοκομικών αγαθών χωρίς την μείωση των τιμών ήταν κάτι αποδεκτό από 
τους Ευρωπαίους αγρότες, ενώ από την άλλη οι ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Νέα 
Ζηλανδία, είχαν μικρή σχετικά δύναμη ώστε να πιέσουν την Κοινότητα να υιοθετήσει πιο 
περιοριστικές πολιτικές. Τρίτο, η συγκέντρωση των εσόδων και η διανομή του κόστους θα 
έπρεπε να γίνουν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην προκαλέσσυν την αντίδραση των 
κατανωλωτών για να αλλάξουν την πολιτική που εφαρμοζόταν’. Τέταρτο, όλες ο χώρες-μέλη
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είχαν την τάση να διατηρούν τέτοιες θέσεις που εξαιτίας των ανιτικρουόμενων συμφερόντων 
τους προκαλούσαν την αποδυνάμωση των μακροχρόνιων στόχων τους (ελεύθερο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο, κοινοτικές προτιμήσεις και κοινή χρηματοδότηση). Η Γαλλία για 
παράδειγμα, επιθυμούσε την επιβολή φόρων στα λίπη (fat tax) για να επιλύσει το πρόβλημα 
που παρουσιάστηκε στον προϋπολογισμό, αλλά ήταν απρόθυμη να επιτρέψει σε μια άλλη 
χώρα να αυξήσει τους εγχώριους φόρους της. Αντιτίθονταν στην επιβολή ορίων στα 
γαλακτοκομικά καθώς και στην μείωση των τιμών. Η Γερμανία ήταν σθεναρά αντίθετη προς 
οποιαδήποτε μείωση των τιμών των προϊόντων που παρήγαγε. Η Ολλανδία ήταν υπέρ της 
μείωσης του κόστους και των πλεονασμάτων και επιθυμούσε να αποφύγει πολιτικές που θα 
μπορούσαν να κάλ'ουν διάκριση κατά των επιχειρήσεων που απαιτούσαν μεγάλες εισροές 
(input intensive enterprises). Τέλος, η Βρετανία ήταν υπέρ των αμοιβών για το κρέας μιας και 
επωφελούνταν στο μεγαλύτερο βαθμό ενώ δεν ήθελε την σπατάλη των εσόδων σε 
προγράμματα που αφορούσαν’ άλλους κλάδους της γεωργίας.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην 
Κοινότητα να είναι πολύπλοκη και γεμάτη από συγκρούσεις και αντιθέσεις. Το γεγονός αυτό 
είχε συνέπεια η ασκούμενη πολιτική να είναι πιο δύσκολο να αμυνθεί στο ευρύτερο διεθνές 
σκηνικό που υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ άλλων χωρών ή ομάδων χωρών (όπως η χώρες 
που ανήκαν στην CAIRNS στον Γύρο της Ουρουγουάης). Οι αντιθέσεις που παρατηρήθηκαν 
ανάμεσα στους στόχους του Καναδά και στις υπόλοιπες χώρες της συμμαχίας CAIRNS για 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι marketing boards της Αυστραλίας αποτελούν 
παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Οι αντιθέσεις μεταξύ των χωρών-μελών έκαναν την 
προσπάθεια ευθυγράμμισης των γενικών αρχών προς συγκεκριμένες θέσεις που προήλθαν 
έπειτα από συζητήσεις, ακόμα πιο δύσκολη.

Οπως με τα γαλακτοκομικά έτσι και στο τομέα των σιτηρών, παρόμοιες ήταν και οι 
ανησυχίες των ασκούντων πολιτική προς το τέλος της δεκαετίας του '80. Οι ανησυχίες αυτές 
οφείλονταν κυρίως στους εξής /-άγους:

• τον υψηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγής σιτηρών σε σχέση με την συνολική 
εγχώρια ζήτησή τους (η χρήση των σιτηρών ως συστατικά διαφόρων τροφών και 
ζωοτροφών μειώθηκε εξαιτίας του συναγωνισμού τους από υποκατάστατα)

• στην αύξηση των επιδοτήσεων εξαγωγών και των αποθηκευμένων ποσοτήτων 
εξαιτίας της ύπαρξης πλεονασμάτων και

• στην αύξηση του κόστους του προγράμματος για τα σιτηρά καθώς και την τάση που 
το διέκρινε να οφελεί κυρίως τους ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων

Εντούτοις, τον Μαϊο του 1992 το Συμβούλιο των Υπουργών έκανε αποδεκτή χωρίς 
πολλές αλλαγές την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση (Commision Project Reform of 
July 1991). Αυτό ήταν κάτι εξαιρετικά γρήγορα σε σχέση με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις 
που έγιναν μέχρι τότε. Η πολιτική για σιτηρά άλλαξε με δραματικό τρόπο:

• οι τιμές-στόχοι κατέβηκαν από 155 στις 110 ECU/τόνο
• περιελήφθηκε η πλήρης αποζημίωση εξαιτίας της μείωσης των τιμών (γεγονός που 

αποδεικνύει την σκληρή μάχη που δόθηκε για να επιτευχθεί αποζημίωση)
• ένα ανακυκλούμενο σύστημα αγρανάπαυσης (rotational set-aside) για το 15% της 

βάσης για τους καλλιεργητές που είχαν παραγωγή περισσότερη από 92 τόννους 
απαιτήθηκε. Τα σπορέλαια (oilseeds) και τα πρωτεϊνούχα προϊόντα (protein crops) 
συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο με την λογική ότι οι πληρωμές θα έπρεπε να ήταν 
τέτοιες ώστε να αποφευχθούν οι προκλήσεις για αλλαγές των τιμών που προέρχονταν 
από την κατάσταση πριν της μεταρύθμισης. Οι μειώσεις των τιμών εφαρμόσθηκαν 
επίσης για το βοδινό κρέας (-15%) και εισήχθησαν πριμς με ανώτερα όρια όσον 
αφορά το πλήθος των ζώων στην ζωική παραγωγή και με όρια εντατικοποίησης. 
Ουσιαστικά, η μεταρύθμιση ξεκαθάρισε την θέση που είχε η Ε.Ε. στις 
διαπραγματεύσεις που έγιναν κατά τα τελευταία στάδια του Γύρου της Ουρουγουάης.

Το ερώτημα που θα μπορούσε να διατυπωθεί είναι γιατί η Κοινότητα επέλεξε μια 
πολιτική για σιτηρά που ήταν εναρμονισμένη με την αγορά και άφησε τους άλλους κλάδους
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της γεωργίας σχεδόν ανεπηρέαστους; Ουσιαστικά, καθοριστικός παράγοντας ήταν η πίεση 
που δέχτηκε η Ε.Ε. στον Γύρο της Ουρουγουάης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους 
ανταγωνιστές.

Μέχρι το 1991 η Κοινότητα απέρριπτε τις διάφορες προτάσεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών Προτιμούσε να διαπραγματεύεται πάνω στη "συνολική δράση για στήριξη" παρά 
πάνω σε συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής.

Το 1991. ήταν ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε. βρέθηκε σε μια θέση όπου από τη μια είχε να 
αντιμετωπίσει τους διεθνείς ανταγωνιστές της στον τομέα των σιτηρών ενώ από την άλλη 
έπρεπε να "καταπραϋνει" τα ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα των χωρών-μελών. Σε μια εργασία 
σχετική με το μη-συνεργατικό αγροτικό παίγνιο μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένων Πολιτειών και 
χρησιμοποιώντας πολιτικές σταθμίσεις για τις ομάδες των παραγωγών οι Johnson. Mahe και 
Roe (Μ. Jonhson. L.P. Mahe και T.L. Roe, 1993) έδειξαν ότι υπήρχε η δυνατότητα για την 
επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αντιστοιχούσε στην μερική φιλελευθεροποίηση της ΚΑΠ 
και η οποία θα περιελάμβανε περιορισμούς στις εξαγωγικές επιστροφές και στις 
αποζημιώσεις των παραγωγών. Αυτό ήταν ευθυγραμμισμένο με την τελική συμφωνία της 
GATT που επέτρεπε γενναιόδωρες αποζημιώσεις για τις μειώσεις των τιμών στην Ε.Ε. και 
επίσης διατηρούσε την εγχώρια στήριξη που υπήρχε στις άλλες χώρες.

Η συλλογική δράση σε διεθνές επίπεδο βοηθά επίσης να εξηγηθεί γιατί και πως οι 
ποικίλες και συχνά αντικρσυόμενες δυνάμεις, που παρατηρήθηκαν' στο χώρο για το αγροτικό 
εμπόριο στον Γύρο, συνεισέφεραν στο σχηματισμό της τελικής συμφωνίας και στη φύση της 
μεταρύθμισης της ΚΑΠ. Σε κάθε χώρα, το αν τα κίνητρα για μεταρύθμιση είναι ικανά να 
προκαλέσουν δράση σε εθνικό επίπεδο εξαρτάται εν μέρει από τις προοπτικές που υπάρχουν 
σχετικά με το πόσο μπορεί η χώρα αυτή να εσωτερικοποιήσει τα οφέλη από μια τέτοια 
μεταρύθμιση. Η περισσότερο προτιμιθείσα αρχή από την πλευρά των χωρών στις συζητήσεις 
περί μεταρυθμίσεων. είναι οι παραχωρήσεις που θα κάνουν απέναντι σε κάποιο κοινό αγαθό. 
Όταν ένα μεγάλο πλήθος των χωρών εμπλέκονται και/ή έχουν περίπου τα ίδια μερίδια στη 
διεθνή αγορά για το εμπορεύσιμο προϊόν τότε τα κίνητρα είναι μειωμένα για μια μεμονωμένη 
χώρα να κάνει μια παραχώρηση σε αντάλλαγμα μιας άλλης παραχώρησης από μια άλλη 
χώρα, μιας και τα οφέλη που θα προέλθουν από τις αμοιβαίες αυτές παραχωρήσεις θα πρέπει 
να διανεμηθούν σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες οπότε εξαφανίζονται κατά ένα τρόπο (το 
πρόβλημα του free-rider για παράδειγμα). Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί και μια μερική 
εξήγηση για την αποτυχία των ανταγωνιζόμενων εξαγωγών χωρών στη ζάχαρη να πετύχουν 
μια μεταρρύθμιση των πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ε.Ε. στις σχετικές 
πολιτικές (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Η διαμόρφωση περιοχών ελεύθερου εμπορίου, οι διμερείς συμφωνίες εμπορίου και οι 
οργανώσεις εμπορίου μπορούν να θεωρηθούν σαν προσπάθειες για την διευθέτηση τόσο 
αυτού του εξωτερικού προβλήματος όσο και των πιέσεων που ασκούνται από εσωτερικές 
ομάδες που σχετίζονται άμεσα. Η ύπαρξη "μεγάλων παικτών” σ" αυτό το διεθνές παίγνιο 
βοηθά την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν κίνητρα να 
διαπραγματευτούν τυχόν αμοιβαίες παραχωρήσεις επειδή, αν και θα πρέπει να μοιραστούν 
την "μεταρυθμισμένη αγορά” με τους άλλους, το μέγεθος τους εξασφαλίζει ένα σημαντικό 
τμήμα των κερδών για τους ίδιους και τα κάνει απειλητικά ώστε να πιέσουν άλλους 
μικρότερους παίκτες να κινηθούν προς την κατεύθυνση που αυτοί επιδιώκουν. Φαίνεται ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και άλλες μεγάλες χώρες-εξαγωγείς έχουν τέτοια κίνητρα ειδικά 
στον τομέα των σιτηρών (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι εγχώριες και οι διεθνείς δυνάμεις 
εμφανίστηκαν αρκετά ισχυρές ώστε να δικαιολογούν γιατί η μεταρύθμιση υπό την GATT, 
στην ΚΑΠ έγινε στον τομέα των σιτηρών. Αν και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ωστόσο, πιέσεις 
από το εσωτερικό της ΚΑΠ που αναφέρθηκαν πιο πριν, το γεγονός ότι η πολιτική επιρροή 
στον τομέα των σιτηρών εμφανίστηκε μικρή σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε σε άλλους 
κλάδους όπως αυτόν της ζάχαρης και των γαλακτοκομικών, οι ισχυρές αλληλεξαρτήσεις που 
υπάρχουν μεταξύ των' πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ε.Ε. στον τομέα τον
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σιτηρών καθώς και τα σχετικά ασθενή κίνητρα των χωρών να μην κάνουν αμοιβαίες 
υποχωρήσεις στον τομέα των σιτηρών που είναι προϊόντα του κοινού εμπορίου, μαζί είναι οι 
κύριοι λόγοι εξαιτίας των. οποίων ασκήθηκαν πιέσεις για αλλαγή του καθεστώτος εμπορίου 
στον τομέα των σιτηρών (L.P. Mahe και T.L. Roe. 1996).

Οι μεγάλες διαφορές στους τομείς της ζάχαρης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ε.Ε. 
αντανακλώνται στα εργαλεία του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται κάνοντας έτσι 
δύσκολή την αλλαγή τους. Και οι δύο, προστατεύουν τις αγορές ζάχαρης και δεν υπάρχει 
κάποιος μεγάλος εξαγωγέας που θα μπορούσε να αναλάβει το κόστος των πιέσεων που θα 
έπρεπε να ασκηθούν στις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. ώστε να αλλάξουν το καθεστώς τους στον 
τομέα αυτό. Επιπλέον, μερικές χώρες που είναι μικροί εξαγωγείς, προτιμούν αυτές τις 
προστατευόμενες αγορές μάλλον επειδή εξασφαλίζουν υψηλότερες τιμές αγοράς σ' αυτές (τα 
καθεστώτα προστασίας προκειμένου να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή επιβάλλουν 
υψηλές τιμές στα εισαγόμενα προϊόντα). Στον τομέα των γαλακτοκομικών επίσης, η 
υπάρχουσα θεσμική διάρθρωση των πολιτικών, οι προσδιορισμένες κλαδικά πηγές των 
γαλακτοκομικών (dairy 's sector-specific resources) καθώς και το σχετικά περιορισμένο 
εμπόριο στα γαλακτοκομικά μεταξύ των χωρών-παικτών της GATT κάνουν μάλλον απίθανη 
την μεταρύθμιση του τομέα αυτού.

Η διαδικασία της GATT έχει γι’ αυτό το λόγο, υποστηριχτεί κυρίως από χώρες που 
έχουν συμφέροντα από το εμπόριο αγαθών στον ευρύτερο διεθνή χώρο (όπως είναι τα 
σιτηρά). Η μεγάλη μείωση των τιμών της Ε.Ε. στα σιτηρά και στα σπορέλαια θα ήταν κάτι 
παράλογο εάν μόνο οι εσωτερικές δυνάμεις της Ε.Ε. ήταν το μοναδικό κίνητρο για αλλαγή, 
αν και η ύπαρξη μιας διεξόδου όσον αφορά την ελαστικότητα στις τιμές στην Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία τροφίμων και ο ανταγωνισμός από τα υποκατάστατα των σιτηρών βοήθησε την 
Επιτροπή να επιτύχει αποδοχή των προτάσεών της για αλλαγή με βάση την αγορά. Το 
γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο και έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή της επιβολής ορίων 
στην παραγωγή γαλακτοκομικών κατά την μεταρύθμιση της ΚΑΠ το 1984, μια μεταρύθμιση 
η οποία δεν ήταν στον ίδιο βαθμό προσανατολισμένη προς την αγορά.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς τα ιδιαίτερα συμφέροντα των παραγωγών 
στις χώρες με συγκριτικό πλεονέκτημα σχετίζονται με τα προσδοκόμενα οφέλη από το 
εμπόριο, γίνεται φανερό ότι τα συμφέροντα από το εμπόριο έχουν παίξει έναν σημαντικό 
ρόλο στον Γύρο της Ουρουγουάης καθώς και στην τελική διαμόρφωση της μεταρύθμισης της 
ΚΑΠ.

Καθώς όμως η μεταρύθμιση της ΚΑΠ το 1992 ήταν κυρίως μια απάντηση στην 
εξωτερική πίεση και έπρεπε να αποπληρωθεί εσωτερικά πλήρως και μερικές φορές με 
υπεραποζημίωση, μακροπρόθεσμα προβλήματα μένουν ακόμη άλυτα. Αυτά έχουν να κάνουν 
με την αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων στην γεωργία, την κατανομή του 
εισοδήματος καθώς και με περιβαλλοντικές εξωτερικότητες. Έτσι σε μεγάλο βαθμό, η 
μεταρύθμιση παραμένει μια ανολοκλήρωτη διαδικασία.

5.3 Αποτελέσματα της μεταρύθμισης του 1992

Η μεταρύθμιση του 1992 μείωσε τις απώλειες ευημερίας καθώς μετατόπισε την 
στήριξη από το χώρο των τιμών στον χώρο της καλλιέργειας (crop sector) με επίκεντρο πλέον 
τα ίδια τα αγροτικά εισοδήματα. Ωστόσο, η μεταρύθμιση και η υιοθέτηση νέων εργαλείων 
από την ΚΑΠ προκάλεσε ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα.

Πρώτον, οι αντισταθμιστικές πληρωμές (compensatory payments) στην 
πραγματικότητα δεν είναι πλήρως αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή αφού συνδέονται με 
τις καλλιεργούμενες εκτάσεις των σιτηρών, των ελαιούχων σπόρων και των πρωτεϊνούχων 
φυτών. Αφήνοντας προς στιγμή κατά μέρος τα στρεβλωτικά αποτελέσματα από τους 
διαφορετικούς ρυθμούς των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων στις διάφορες καλλιέργειες, το 
κύριο ενδιαφέρον παρέμενε ότι οι πληρωμές ανά εκτάριο προκαλούσαν αύξηση της 
ενοικίασης καλλιεργήσιμης γης σε σχέση με άλλες χρήσεις της γης (όπως ξύλα κτλ.)
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Επιπλέον, το μερίδιο της γης στο συνολικό κόστος δεν αναμένονταν να αυξήσει το σχετικό 
μερίδιο της εργασίας. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με έναν από τους βασικούς 
στόχους της μεταρύθμισης που στόχευε στο εισόδημα των εργαζομένων.

Δεύτερον, η μεταρύθμιση οδήγησε στην χρησιμοποίηση λιγότερο εντατικών τεχνικών 
και λιγότερες εισροές χρησιμοποιήθηκαν εφόσον οι μειώσεις των τιμών αποζημιώθηκαν με 
βάση την παραγωγή την περίοδο πριν της μεταρύθμισης και όχι με βάση τις τρέχουσες 
αποδόσεις. Από το 1991 μέχρι το 1994 η χρήση των χημικών ανά εκτάριο σιτηρών μειώθηκε 
κατά 11,1% και η χρήση των λιπασμάτων μειώθηκε κατά 9.4%. Ωστόσο η αγρανάπαυση 
αναμένεται να αυξήσει την σκιώδη τιμή της καλλιεργήσιμης γης γαι γι' αυτό αναμένεται η 
μείωση της χρήσης χημικών και λιπασμάτων να γίνεται με μικρότερο ρυθμό. Καλλιέργειες 
όπως το καλαμπόκι για ενσίρωση, όπου οι αγρότες χρησιμοποιούσαν εντατικά χημικά και 
φυτοφάρμακα, έχουν γίνει κατάλληλες για πληρωμές (payments) και συνδυάζονται με 
περιοχές κατάλληλες για στήριξη. Επίσης, αρδευόμενες καλλιέργειες απολαμβάνουν 
υψηλότερες αποζημειώσεις γεγονός που δημιουργεί κίνητρα για την διατήρηση της άρδευσης 
στις εκτάσεις (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Τρίτον, το καθεστώς της αγρανάπαυσης όπως τονίστηκε, σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε υπό την πίεση του τελευταίου Γύρου της GATT όπως αυτές αποτυπώθηκαν 
στην' Συμφωνία Dunkel (Dunkel Compromise). ΓΓ αυτό και το 15% των καλλιεργειών crop 
παραμερίστηκαν για να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί της GATT στις εξαγωγικές 
επιδοτήσεις.

Ουσιαστικά τα γνωστά προβλήματα παραμένουν ακόμα. Η μεταρύθμιση της ΚΑΠ δεν 
μείωσε τις δαπάνες του προϋπολογισμού, αλλά αυτό ήταν' κάτι αναμενόμενο. Από το 1994 
μέχρι το 1996 τα έξοδα του προϋπολογισμού για τις αρόσιμες καλλιέργειες αναμένονταν να 
αυξηθούν από 12,6 σε 15,2 δισεκατομμύρια ECU. Η κατανομή των πόρων δεν' βελτιώθηκε 
ριζικά, εκτός μιας περιορισμένης μείωσης της χρησιμοποίησης των εντατικών τεχνικών. Τα 
νέα εργαλεία φάνηκε να προκαλούν αύξηση της αξίας της γης που είναι κατάλληλη γΓ αυτού 
του είδους τις πληρωμές μέσω προγραμμάτων, και γΓ αυτό μπορεί να θεωρηθούν 
περισσότερο άδικα από τα προηγούμενα. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των νέων μεθόδων 
που αναπτύχθηκαν και των δυνατοτήτων που επέφεραν με σκοπό την απάτη, το κόστος 
διαχείρισής τους έγινε ακόμα υψηλότερο (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Όμως υπάρχουν δύο θετικά αποτελέσματα από την μεταρύθμιση τα οποία θα πρέπει να 
τονιστούν. Πρώτον, η μεταρύθμιση προσπάθησε προς το σταμάτημα της αύξησης των 
εκτάσεων που καλλιεργούνταν με αυξητικές τεχνικές και δεύτερον επειδή οι μεταβιβάσεις 
μέσω των προγραμμάτων γίνονταν πλέον με πιο διαφανείς τρόπους ελλατώθηκε η μέχρι τότε 
δυσανάλογα αυξημένη ισχύς ορισμένων ομάδων με ιδιαίτερα συμφέροντα στον χώρο της 
γεωργίας.

5.4 Το υπερεθνικό παίγνιο στην ΚΑΠ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια απλοποιημένη προσέγγιση σχετικά με 
το τρόπο διαμόρφωσης των αποφάσεων για τις τιμές στην ΚΑΠ. Στην παρούσα φάση, 
έχοντας ήδη πει κάποια πράγματα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπερεθνικού 
χαρακτήρα της ΚΑΠ θα γίνει μια προσπάθεια να μελετηθούν οι βασικές οικονομικές και 
πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την αγροτική πολιτική στην Ε.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση 
σ' αυτές τις πιέσεις που προκύπτουν από την υπερεθνική φύση της Ε.Ε..

Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης θα γίνει αναφορά στην εργασία των L.P. Mahe 
και T.L. Roe (1996), οι οποίοι προσπάθησαν να προσδιορίσουν κάτω από ποιές συνθήκες 
λαμβάνονται οι αποφάσεις της ΚΑΠ λαμβανομένου υπ' όψη αυτή τη φορά, του υπερεθνικού 
χαρακτήρα της. Στην εργασία των δύο ερευνητών θεωρήθηκε ότι οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. 
επιδιώκουν την μεγιστοποίηση του αλγεβρικού αθροίσματος των μεταβιβάσεων των 
αντίστοιχων δικών' τους παραγωγών, καταναλωτών και φορολογουμένων, που θα προκύψει 
από την λειτουργία της ΚΑΠ.
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Στην ανάλυσή τους, η κατάσταση που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Κοινότητας 
μοντελοποιήθηκε σαν ένα παίγνιο μεταξύ των χωρών-μελών. Για παράδειγμα θα μπορούσε 
να φανταστεί κάποιος μια κοινότητα με δύο μόνο χώρες, τις 1 και 2. όπου οι αποφάσεις 
παίρνονται με ομοφωνία. Αν και οι αποφάσεις μπορούν στην πραγματικότητα να ληφθούν με 
πλειοψηφικό τρόπο στο εσωτερικό της Ε.Ε. μερικές χώρες έχουν κατά περίσταση επικαλεστεί 
ένα "ζωτικό συμφέρον" (η επονομαζόμενη συμφωνία του Λουξεμβούργου) για να επιτύχουν 
κάποια απόφαση η οποία δεν επιθυμείται από την πλειοψηφία. Από "έθιμο" μπορεί μια χώρα 
να ζητήσει αποζημιώσεις για άλλες περιπτώσεις (π.χ. για προγράμματα σε άλλα προϊόντα) 
παρά να αντιταξει μια ισχυρή αντίθετη θέση από μόνη της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 
ας υποτεθεί ότι η Γαλλία (χώρα 1) παίζει "σιτηρά" ενώ το Η.Β. παίζει "μοσχαρίσιο και 
πρόβειο κρέας". Ας υποτεθεί επιπλέον ότι οι δύο στρατηγικές προκαλούν το ίδιο ποσό κερδών 
εξαιτίας των μεταβιβάσεων είτε για τα σιτηρά, είτε για το μοσχαρίσιο και το πρόβειο κρέας 
(π.χ. 5 μονάδες κέρδους) ενώ η απώλεια ευημερίας με την καθιέρωση οποιουδήποτε 
καθεστώτος στήριξης είναι και πάλι η ίδια (π.χ. 1 μονάδα). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
δειχθεί ότι το παίγνιο που αλ’απτύσσεται παίρνει την μορφή του "pnsonner's dilemma” (L.P. 
Mahe και T.L. Roe. 1996) όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1: Υπερεθνικό παίγνιο στην ΚΑΠ
Ηνωμένο Βασίλειο (Χώρα 2) Στρατηγική Κρέατος

Γαλλία (Χώρα 1) τό=0 τά>0
Στρατηγική Σιτηρών Η 0Q

II ο (0,0) (-5-1, 5-1)
tg>0 (5-1,-5-1) (-1-1,-1-1)

Σ' αυτή την περίπτωση το παίγνιο παίρνει μια μορφή που καλείται "τραπέζι του 
εστιατορίου" και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι κυρίαρχες στρατηγικές οδηγούν και τις 
δύο χώρες να τεθούν υπέρ της προστασίας των κλάδων εκείνων μέσα από τους οποίους 
μπορούν να αποκομίσουν εθνικά "οφέλη” (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996). Με άλλα λόγια 
και οι δύο χώρες στηρίζουν τις επιδιώξεις της άλλης.

5.5 Συνέπειες της δυναμικής της Ολοκλήρωσης Ε.Ε. στην μελλοντική ΚΑΠ

Το απλό στατικό παίγνιο που αναπτύσσεται στην εργασία των δύο ερευνητών δεν είναι 
αρκετό για να συμπεριληφθούν όλες οι πολυπλοκότητες των πολιτικών στην ΚΑΠ. 
Ειδικότερα, όλες οι χώρες-μέλη δεν’ φαίνεται να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά 
τους ή να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους (συνεισφορές στον προϋπολογισμό, τιμές των 
καταναλωτών, κτλ.) κατά την ολοκλήρωση της ΚΑΠ. Εξαιρετικές περιπτώσεις αποτελούν οι 
χώρες Ιταλία και Γερμανία που γενικώς, επιδιώκουν την αύξηση της στήριξης των τιμών. Η 
Γερμανία, αν και έχει σημαντικές και διαρκείς απώλειες στο ισοζύγιο πληρωμών, επιδιώκει 
ωστόσο την πολιτική των υψηλών τιμών και του ελέγχου της προσφοράς. Όμως ο αγροτικός 
τομέας είναι μειωμένης σημαντικότητας γι' αυτή την χώρα. Στην Γερμανία, οι πολιτικές που 
εφαρμόζονται για την γεωργία, είναι περισσότερο σημαντικές από τα οφέλη που επιφέρει η 
εφαρμογή της ΚΑΠ γι' αυτό και ο βασικός στόχος εδώ και πολύ καιρό, ήταν η αποφυγή των 
ονομαστικών μειώσεων των τιμών εξαιτίας του ισχυρού Γερμανικού μάρκου. Εντούτοις, το 
1984 η Γερμανία πέτυχε μια μειωμένη συνεισφορά για την αποζημείωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου εξαιτίας των απωλειών’ στις πληρωμές που οφείλονταν στην εφαρμογή της ΚΑΠ. 
Η Ιταλία επίσης, έχει υποστηρίξει τα Μεσογειακά προγράμματα μέσω των οποίων’ οφελείται 
σε μεγάλο βαθμό, μειώνοντας την καθαρή συνεισφορά της στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 
Η συνεισφορά της Βρετανίας αποτελεί την πιο προφανή απόδειξη ότι οι μεταβιβάσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω της ΚΑΠ, παίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό 
παίγνιο. Αλλες χώρες που επωφελούνται όπως η Γαλλία, η Δανία και ειδικά η Ιρλανδία,
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πάντοτε πίεζαν υπέρ των προγραμμάτων στήριξης των τιμών μέσω των οποίων αποκόμιζαν 
κέρδη.

Συνολικά, το υπερεθνικό παίγνιο είναι ακόμα σε ισχύ και υφίσταται πάνω σε πολλά 
γεγονότα που γίνονται στις Ευρωπαϊκές υποθέσεις του αγροτικού τομέα. Το ερώτημα που 
προκύπτει είναι εάν ένας συνδυασμός των πιέσεων· των ιδιαίτερων συμφερόντων σε εθνικό 
επίπεδο, το επαναλαμβανόμενο παίγνιο της ΚΑΤΙ καθώς και η μελλοντική εξέλιξη της 
Ευρώπης πρόκειται να μετατοπίσουν την πολιτική ισορροπία υπέρ των πολιτικών που 
στοχεύουν σε κοινά αγαθά έναντι των ιδιαίτερων συμφερόντων (L.P. Mahe και T.L. Roe, 
1996).

Στο ερώτημα αυτό διαπιστώθηκε από τους δύο ερευνητές ότι αν το 1992. τα πολιτικά 
βάρη στην μετά την μεταρύθμιση εποχή, δεν είχαν αλλάξει, τότε η δράση των ομάδων 
συμφερόντων αναμένονταν να σπρώξει το σύστημα λήψης αποφάσεων υπέρ της διατήρησης 
της προστασίας στους περισσότερους τομείς.

Όσον αφορά την φύση του παιγνίου, ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει σ' αυτό το 
σημείο είναι αν η πρόσφατη διεύρυνση προς τα βόρεια άλλαξε την κατάσταση. Αν είχε 
υποτεθεί ότι οι απώλειες εξαιτίας της διεύρυνσης σχετίζονται με την αρύθμιστη στήριξη των 
τιμών τότε μια επιπλέον απώλεια ευημερίας θα έπρεπε να προστεθεί επιπλέον. Επιπλέον, το 
κόστος διαχείρισης από την νέα ΚΑΠ αυξάνεται στις διάφορες χώρες-μέλη γεγονός που 
επιβαρύνει επιπλέον την απώλεια της ευημερίας. Ακόμη, οι αντισταθμιστικές πληρωμές 
έχουν γίνει πλέον πιο εμφανείς. Το γεγονός αυτό αναμένεται να προκαλέσει αλλαγή της 
υπάρχουσας πολιτικής ισορροπίας σε βάρος των αγροτών που είναι αυτοί που επωφελούνται 
περισσότερο από το τρέχον σύστημα. Όταν οι μεταβιβάσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 
ή μεταξύ των χωρών μπερδεύονται με το καθεστώς στήριξης στην αγορά, τότε οι 
προσπάθειες για επιρροή από τις ενώσεις των αγροτών, τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 
επιτυχία. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει περισσότερο αντιληπτό υπό τις παρούσες συνθήκες 
όπου οι διεθνείς τιμές των σιτηρών είναι υψηλές και τα εισοδήματα από τις καλλιέργειες 
έχουν αυξηθεί δραματικά ενώ από την άλλη ο κλάδος του μοσχαρίσιου κρέατος είναι σε 
κρίση σαν αποτέλεσμα του τρόμου BSE. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν μια μείωση των 
πολιτικών βαρών των παραγωγών. Υπάρχει ήδη μια διαφωνία που αναμένεται να συνεχιστεί, 
σχετικά με τα σταθερά άνω όρια των πληρωμών που πρέπει να απολαμβάνει ο καθένας (L.P. 
Mahe και T.L. Roe, 1996).

Εν όψει της επικείμενης διεύρυνσης της Ε.Ε. με τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία που θα πρέπει να αναφερθούν. 
Απλοποιώντας την ανάλυση, λαμβάνοντας υπ' όψιν μόνο το κόστος στον προϋπολογισμό και 
τις μεταβιβάσεις αν και υπάρχουν και πολιτικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν, η κύρια 
αλλαγή θα προκαλούνταν από το γεγονός ότι οι συνεισφορές των ανατολικών χωρών θα ήταν 
πολύ μικρές εξαιτίας των χαμηλών ΌΝΡς σε σχέση με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. ενώ θα 
αυξάνονταν η μικτή συνεισφορά των δυτικών χωρών εφόσον το άθροισμα θα αφορά 25 
πλέον μέλη και όχι δεκαπέντε όπως είναι σήμερα. Τα επιπλέον κόστη στον προϋπολογισμό 
εξαιτίας της επέκτασης της ΚΑΠ προς τα ανατολικά έχουν ερευνηθεί από διάφορους 
ερευνητές. Ακόμη και η ίδια η Επτροπή έχει ήδη επισημάνει την μεγάλη επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού που θα έχει η επέκταση αυτή. Είναι προφανές ότι τα τρέχοντα μέλη της 
ΚΑΠ που οφελούνται κυρίως από την παρούσα κατάσταση, θα προσπαθήσουν να διατηρηθεί 
αυτή ή τουλάχιστον η επέκταση να γίνει με όσο το δυνατόν ήπιο τρόπο. Ωστόσο, ακόμη και 
για τις χώρες που έχουν μεγάλα οφέλη θα διαπιστώσουν ότι οι συνεισφορές τους στον 
προϋπολογισμό θα αυξηθούν ενώ τα μεγάλα οφέλη που αποκόμιζαν θα χαθούν. Το 
φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο για τις μεγάλες χώρες που έχουν μεγάλο μερίδιο στον 
προϋπολογισμό.

Σε εκτιμήσεις που έγιναν για τις μεταβιβάσεις στις χώρες εξαιτίας της ΚΑΠ πρίν και 
μετά την μεταρύθμιση, διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των αρνητικών και των θετικών 
μεταβιβάσεων αυξήθηκε μετά το 1992. Έγινε μια εκτίμηση του κόστους της κάθε χώρας από 
μια επέκταση της Ε.Ε. προς τα ανατολικά υποθέτοντας ότι η αύξηση του προϋπολογισμού της
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Ε.Ε. είναι 12 δισεκατομμύρια ECU και η συνεισφορά των χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης που θα ενταχσύν στην Ε.Ε. θα είναι σχεδόν μηδενική. Το συμπέρασμα 
που προκύπτει είναι ότι οι. παρούσες χώρες μέλη δεν θα επιτύχουν θετικές μεταβιβάσεις προς 
όφελος τους εκτός των μικρών και σχετικά πλούσιων χωρών. Η κατάσταση αυτή καθώς και 
άλλοι διαχειριστικοί λόγοι είναι δυνατό να ωθήσουν τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να τεθούν υπέρ 
κάποιας βοήθειας και επανεθνικοποίησης κάποιων αγροτικών πολιτικών.

5.6 Συμπεράσματα

Η μεταρύθμιση της ΚΑΠ το 1992 ήταν προσανατολισμένη προς την αγορά και 
διαμορφώθηκε κάτω από ισχυρές πιέσεις εξαιτίας των υπαρχόντων συμφερόντων στο 
εμπόριο που οδήγησαν στην συλλογική δράση στον Γύρο της Ουρουγουάης. Αυτό, σε 
αντίθεση με τις αναπροσαρμογές τις ΚΑΠ το 1984. Οπως και στην περίπτωση των Η.Π.Α., 
οι μεταρυθμίσεις των αγροτικών πολιτικών συνέβη σαν κάτω από πιέσεις που προέρχονταν 
από άλλους χώρους ξένων χωρών των οποίων οι απώλειες είχαν φτάσει σε τέτοιο ύψος ώστε 
να προκαλέσουν την συλλογική δράση (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Ο υπερεθνικός χαρακτήρας και το πως τα εθνικά συμφέροντα εμπλέκονται στην 
διαμόρφωση των αποφάσεων της ΚΑΠ μπορούν σύμφωνα με τους L.P. Mahe και T.L. Roe 
να μοντελοποιηθούν μ' ένα παίγνιο. Η λύση του παιγνίου αυτού που αποτελεί σημαντικό 
συμπέρασμα είναι οτι οι διάφορες χώρες επιδιώκουν την στήριξη των κλάδων μέσω των 
οποίων θα αποκομίσουν τα περισσότερα οφέλη.

Ακόμη και σήμερα, το υπερεθνικό παίγνιο μεταξύ των χωρών για επίτευξη ευννοϊκής 
μεταχείρισης των διαφόρων ομάδων παραγωγών τους, είναι υπαρκτό και έχει ακόμα νόημα 
στον χώρο της Ε.Ε. με το πολιτικό ισοζύγιο να μετατοπίστηκε εις βάρος των αγροτών με την 
τελευταία διεύρυνση προς τα βόρεια και την επικείμενη επέκταση προς τα ανατολικά. 
Μελλοντικές αλλαγές όσον αφορά την ΚΑΠ αναμένεται να γίνουν στα ποσά καθώς και στις 
μεθόδους των αντισταθμιστικών πληρωμών στον τομέα των καλλιεργειών. Αλλαγές στον 
τομέα των γαλακτοκομικών είναι μάλλον απίθανες μιας και ο μεταποιητικός τομέας και οι 
διεθνείς ανταγωνιστές δεν φαίνονται να έχουν ισχυρά κίνητρα για να κινηθούν πέραν από την 
παρούσα κατάσταση. Ακόμα πιο απίθανο να βρεί λύση φαίνεται το πρόβλημα που υπάρχει 
στον τομέα της ζάχαρης (L.P. Mahe και T.L. Roe, 1996).

Η κυριότερη πρόκληση για τους τομείς των καλλιεργειών και του μοσχαρίσου κρέατος 
είναι ένας επανασχεδιασμός των πληρωμών ώστε αυτές να εξαρτώνται από την παραγωγή 
και να συμφωνούν’ με τα αγροτικά δημόσια αγαθά. Η αρχή των επικουρικών μπορεί να 
ευνοήσει αυτή την κίνηση. Η πραγματική πρόκληση είναι να διατηρηθεί ο διαχωρισμός 
μεταξύ της εμπορικής αγροτικής παραγωγής και κάποιων ιδιαίτερων τοπικών 
χαρακτηριστικών κάτι το οποίο είναι ευαίσθητο σημείο για την Ε.Ε. Μόνον τότε οι 
υποχρεώσεις που τίθονται εξαιτίας των Κοινοτικών προγραμμάτων θα μπορέσουν να 
διαχωριστούν από αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα από εθνικές ή τοπικές 
αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

6.1 Εισαγωγή

Όπως τονίστηκε στο τρίτο κεφάλαιο, η βασικότερη πολιτική στήριξης της ΚΑΠ ήταν η 
στήριξη των τιμών σε επίπεδα υψηλότερα από τα διεθνή. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια 
προσπάθεια να προσδιοριστεί το ύψος της προστασίας που παρέχεται στο εσωτερικό της 
Κοινότητας για ορισμένα αγροτικά προϊόντα μέσω αυτής της πολιτικής. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιηθούν και οι ανάλογοι δείκτες. Αυτοί είναι ο δείκτης ονομαστικής προστασίας 
(NPR). το ισοδύναμο επιδότησης παραγωγού (PSE) καθώς και ο λόγος των Συνολικών 
Δαπανών προς την Συνολική Αξία Παραγωγής.

Θεωρήθηκε σκόπιμο, να γίνει ο ταυτόχρονος προσδιορισμός (όπου αυτό ήταν εφικτό) 
και των τριών αυτών δεικτών προκειμένου τα συμπεράσματα της μελέτης να είναι όσο το 
δυνατόν τεκμηριωμένα και ασφαλή.

Όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, ο δείκτης NPR από μόνος του 
δεν αποτελεί μια εγγυημένη ένδειξη του ύψους και του είδους της προστασίας που 
εφαρμόζεται σε κάποιο συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε 
παράλληλα και ο δείκτης PSE όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν.

To PSE αποτελεί συνολική μέτρηση της στήριξης και αθροίζει τα αποτελέσματα μιας 
πληθώρας κυβερνητικών προγραμμάτων σ' ένα απλό νούμερο. Αποτελεί ουσιαστικά μια 
σύγκριση μεταξύ δύο καταστάσεων: της τρέχουσας κατάστασης με την κυβερνητική 
παρέμβαση και μιας υποθετικής κατάστασης χωρίς καθόλου παρέμβαση από την πλευρά της 
κυβέρνησης. To PSE μπορεί να υπολογιστεί με διαφορετικούς τρόπους με σκοπό να 
διευκολυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με την μέθοδο που υιοθετήθηκε 
σ" αυτή την εργασία, το PSE διαιρείται με την αξία των παραγωγών (value to producers) 
χωρίς το αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται με το εκατό (για να προκόψει το εκατοστιαίο 
PSE). Η σχέση που δίνει το σχετικό δείκτη είναι:

Συνολικές Μεταβιβάσεις Q * (Pd-Pw) + A
PSE = ------------------------------- = --------------------------------

Αξία Παραγωγής Q*Pd

οπού
Q είναι η ποσότητα που παράγεται
Pd είναι η τιμή παραγωγού σε εγχώριο νόμισμα
Ρνν είναι η διεθνής τιμής σε διαθνείς νομισματικές μονάδες
Α είναι οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις των τιμών των παραγωγών

Εκτός αυτών των δύο δεικτών, υπολογίστηκε και ο λόγος των Συνολικών Δαπανών 
που σπαταλώνται για κάθε προϊόν ετησίως προς την Συνολική Αξία Παραγωγής του 
προίοντος ώστε να εξακριβωθεί τι ποσοστό της τελευταίας αποτελούν οι συνολικές σπατάλες. 
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μετρήσεις για τα PSE κάποιων προϊόντων 
συγκρίνοντας την κατάσταση στην Ε.Ε. με τον υπόλοιπο κόσμο:
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7.2 Αποτελέσματα

Πίνακας 1: Σκληρό Σιτάρι
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(ΙΟΟΟτον.)

5350 7193 7392 7525 6981 7135 11042 9100 7069 7929 6881

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τοιη

298 284 245 250 270 253 240 229 217 177 184

Διεθιης
Τιμή
(ECU/τον)

185 133 144 183 160 127 105 118 120 na na

Ειτσχύσεις 
(εκ. ECU)

482 337 130 65 -24 105 57 -180 2371 17209 8906

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

1594 2042 1812 1881 1884 1805 2650 2084 1534 1403 1266

NPR 0.68 1.13 0.7 0,37 0,69 0,99 1,28 0,94 0,81
PSE 0,681 0,485 0,483 0,3 0,395 0,556 0,593 0,398

Πίνακας 2: Μαλακό Σιτάρι
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή
(ΙΟΟΟτον.)

60052 64821 64085 67799 72753 72966 74486 78682 77298 77474 80965

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

179 173 166 168 161 152 157 155 141 134 133

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

124 72 73 136 120 90 72 87 92 96 129

Ειασχύσει,1 - - - - - - - - 1932 2711 3643
Αςία
Παραγεογής 
(εκ. ECU)

10758 11228 10630 11386 11713 11091 11695 12196 11981 10381 10768

NPR 0,44 1,4 1,27 0,24 0,34 0,68 1,18 0,78 0,53 0,39 0,03
PSE 0,307 0,584 0,56 0,19 0,257 0,407 0,541 0,433 0,491 0,544 0,03

Πρόκειται για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για όλα τα σιτηρά από το 1993 κι έπειτα.

Πίνακας 3: Καλαμπόκι
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(1 ΟΟΟτον.)

22009 25432 25861 29064 27419 22080 27064 31070 31804 29508 29190

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

181 182 180 166 170 253 195 200 147 143 154

Διεθιής
Τιμή
(ECU/τον)

166 71 72 107 98 85 87 78 82 85 106

Ειισχύσεκ1 - - - - - - - - 795 1032 1313
Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

3988 4630 4465 4836 4671 5586 5277 6214 4675 4219 4495

NPR 0.56 1,56 1,5 0,55 0,73 1,97 1,24 1,56 0,79 0,68 0,45
PSE 0,359 0,609 0,6 0,355 0,423 0,664 0,554 0,61 0,612 0,65 0,603

Πρόκειται για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για όλα τα σιτηρά από το 1993 κι έπειτα.



Πίνακας 4: Σιτηρά (σύνολο)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

16340 17900 16906 17653 18262 18482 19622 20494 18190 16003 16529

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

2310 3391 4224 4429 3213 3856 5208 5599 10610 12644 15018

Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγή,

0.14 0,19 0,25 0,25 0,17 0,21 0,26 0,27 0,58 0.79 0,91

Πίνακας 5: Ρύά
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγοτγή
(ΙΟΟΟτον.)

1287 1963 1888 1924 1832 2374 2225 2173 1979 2126 2176

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

367 320 335 351 368 328 333 321 355 351 356

Διεθνής
Τιμή
(ECU/xov)

142 91 154 164 150 172 158 163 163 167 181

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

50 94 103 88 126 94 123 97 70 23 50

Ενισχύσεις 1 2 4 12 66 20 13 18 13 4 1
Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

472 628 632 675 675 778 741 697 702 746 774

NPR 1,58 2,5 1,17 1,14 1,45 0,9 1,11 0,97 1,17 1,1 0,94
PSE 0,62 0,71 0,54 0,54 0,68 0,47 0,52 0,49 1,17 1,1 0,96
Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,1 0,14 0,16 0,13 0,18 0,12 0,14 0,14 0,1 0,03 0,06

Πίνακας 6~: Ζαχαρότευτλα
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(1 ΟΟΟτον.)

94361 97574 95233 97416 103644 105013 101805 111597 110941 100842 105504

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

398 436 436 402 399 398 407 390 373 332 421

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

509 427 331 325 317 381 283 252 269 na na

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

37555 42542 41521 39161 41242 41795 41459 43522 41380 39530 44417

NPR -0,21 0,02 0,32 0,23 0,26 0,04 0,44 0,55 0,39



Πίνακας 7: Ζάχαρη
1985 1986 1987 1988 1989

Παραγωγή
ΠΟΟΟτον.)

12720 14096 13758 3915 14076

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

342 347 377 365 397

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

199 173 184 280 333

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

1804 1726 2036 2082 1980

Ε\ισχύσεις 12 16 51 87 107
Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

4350 4891 5021 5079 5588

NPR 0,72 1 1,05 1,03 0,19
PSE 0,421 0,505 0,532 0,250 0,18
Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,41 0,55 0,41 0,41 0,35

Πίνακας 8: Βαμβάκι
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή
(ΙΟΟΟτον.)

916 924 964 1074 1318 1454

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

958 958 1027 1014 1014 1063

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

380 275 286 362 490 420

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

540 488 742 831 830 797

Ενισχύσεις 540 488 742 831 830 797
Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

877 885 990 1089 1336 1545

NPR 1,52 2,48 2,59 1,8 1,07 1,5
PSE 0,603 0,713 0,72 0,642 0,516 0,604
Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,62 0,55 0,74 0,76 0,62 0,51

Σημείωση: Στην εγχώρια τιμή έχουν ενσωματωθεί και οι ενισχύσεις.



Πίνακα; 9: Ελαιόλαδο
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Παραγωγή 
(ΊΟΟΟτον.)

1466 1204 1794 1143 1512 1041 1729 1379 1491 1463

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

2307 2122 2017 2294 2405 2510 2508 1830 1980 2289

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

1532 ■ 1652 1631 1527 1929 2037 2028 1888 1891 na

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

692 604 1139 945 1465 1170 1874 1754 2768 1819

Ενισχύσεις 668 526 1055 795 1317 1059 1781 1663 2218 1723
Αςία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

3382 2554 3618 2622 3636 2612 4336 2523 2952 3348

NPR 0,5 0,28 0,24 0,5 0,25 0,23 0,24 -0,03 0,05
PSE 0,539 0,427 0,483 0,637 0,560 0,582 0,602 0,627 0,796
Συνολικές
Δαπάνες/
Αςία
Παραγοιγής

0,2 0,24 0.31 0,36 0,40 0,45 0,43 0,69 0,83 0,54

Πίνακας 10: Μήλα
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(1 ΟΟΟτον.)

7433 8281 7544 8730 7894 7812 5534 10881 8651 9052 8153

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

384 406 295 371 398 482 677 456 310 370 412

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

421 395 357 367 383 420 514 489 347 na na

Αςία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

2854 3362 2225 3238 3141 3765 3746 4961 2681 3949 3359

NPR -0,09 0,03 0,17 0,01 0,04 0,15 0,31 -0,06 -0,11

Πίνακας 11: Αχλάδια
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(ΙΟΟΟτον )

2578 2569 2599 2591 2389 2423 1868 3102 2520 2800 2675

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

346 480 427 459 459 548 457 408 367 384 372

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

421 395 356 367 383 420 513 489 346 na na

Αςία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

891 1233 1109 950 1096 1327 853 1265 924 1075 995

NPR -0,18 0,22 0,2 0,25 0,2 0,3 0,11 -0,17 0,06
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Πίνακας 12: Πορτοκάλια
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(ΙΟΟΟτον.)

5793 5407 5531 5962 4934 5634 3261

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον.)

266 305 314 257 227 223 253

Διεθιής
Τιμή
(ECU/τον)

384 366 423 447 392 na na

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

1540 1649 1736 1532 1120 1256 825

NPR -0,3 -0,17 -0.26 -0,42 -0,42

Πίνακας 13: Τομάτες
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(1 ΟΟΟτον.)

13271 10781 11253 11314 13233 12978 13210 12531 12640 13248 10194

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

280 288 321 364 407 458 410 415 Ο
Ο 394 387

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

802 421 326 764 998 986 906 998 692 na na

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

3715 3105 3612 4118 5385 5943 5416 5125 4828 5219 3945

NPR -0,65 -0,32 -0,02 -0,52 -0,59 -0,54 -0,54 -0,58 -0,44

Πίνακας 14: Οπωροκηπευτικά
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Αξία
Παραγωγής 
1 (εκ. ECU)

7460 7700 6946 8306 11162 12684 11751 12883 9553 10899 9125

Συνολικές
Δαπάνες
(ECU/τον)

1231 986 967 708 1019 1253 1107 1262 1664 1547 1833

Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,16 0,13 0,14 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,17 0,14 0,2

1: Περιλαμβάνονται οι αξίες παραγωγής των μήλων, των αχλαδιών, των τοματών και των πορτοκαλιών από το 
1989 κι έπειτα
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Πίνακας 15: Αιγοπρόβειο Κρέας
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(ΙΟΟΟτον.)

743 850 1004 1031 1081 1151 1221 1190 1173 1162 1181

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

3510 3320 3170 3000 3050 2759 2640 2660 2540 2740 3030

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

2411 2070 1885 2045 2111 2099 1873 2017 2345 2345 1937

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

502 617 574 1294 1454 1452 1707 1749 2267 1280 1781

Ενισχύσεις 
(εκ. ECU)

502 617 574 1293 1451 1451 1638 1747 2258 1278 1781

Αςία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

2607 2822 3182 3093 3297 3175 3223 3165 2979 3183 3578

NPR 0,45 0.6 0.68 0,46 0,44 0,31 0,41 0,32 0,08 0,17 0,56
PSE 0,5 0,595 0,586 0,736 0.773 0,631 0,799 0,794 0,834 0,551 0,859
Συνολικές
Δαπάνες/
Αςία
Παραγωγής

0,19 0.21 0,18 0,41 0,44 0,45 0,52 0,55 0,76 0,4 0,49

Πίνακας 17:Βοδινό Κρέας
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή
(ΙΟΟΟτον.)

7386 7806 7920 7611 7307 7970 8725 8890 8240 7486 7967

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

3217 3071 3040 3177 3354 4441 4302 4645 4734 4820 4539

Διεθνής
Τιμή
(ECU/τον)

1553 2035 2067 2231 2043 2233 2293 2076 2240 1974 1480

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

2746 3482 2149 2475 2589 2833 2326 4413 4124 3366 4021

Ενισχύσεις 
(εκ. ECU)

197 164 201 419 553 693 757 891 1058 1571 2472

Αςία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

23760 23972 24076 24180 24507 35394 37534 41205 39008 36082 36162

NPR 1,07 0,51 0,47 0,42 0,64 0,98 0,87 1,23 1,11 1,44 2,07
PSE 0,526 0,344 0,328 0,315 0,413 0,516 0,529 0,573 0,553 0,634 0,742
Συνολικές
Δαπάνες/
Αςία
Παραγωγής

0,12 0,14 0,08 0,1 0,1 0,08 0,06 0,1 0,1 0,1 0,11
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Πίνακας 18: Χοιρινο Κρέας
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγωγή 
(1 ΟΟΟτον.)

11823 12419 12787 13311 13131 13509 1433
6

1524
7

1606
2

1603
6

1595
9

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/τον)

1658 1310 1211 1342 1647 1112 1400 1498 1410 1233 1385

Διεθνής
Τιμή
(ECU/tov)

1434 924 769 1104 1370 1281 1237 977 na na na

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

165 151 158 215 237 247 280 141 271 416 143

Ενισχύσεις 
(εκ. ECU)

- - * - - - 0,2 63 - *

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

19602 19268 15485 17863 21626 15011 2007
0

2284
0

2264
7

1977
2

2210
3

NPR 0,15 0,41 0,57 0,21 0,20 -0,13 0,13 0,53
PSE 0,135 0,295 0,365 0,177 0,168 -0,152 0,131 0,347
Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,008 0,009 0,01 0,012 0,01 0,016 0,013 0,006 0,011 0,021 0,006

Πίνακας 19:Γάλα
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Παραγοιγή 
(1 ΟΟΟτον.)

108376 117570 113125 110125 109900 108993 114955 112292 111952 120058 121098

Εγχώρια
Τιμή
(ECU/tov)

264 268 269 286 303 264 276 279 283 283 291

Διεθνής
Τιμή
(ECU/tov)

148 95 74 110 231 179 155 141 na na na

Συνολικές 
Δαπάνες 
(εκ. ECU)

5933 5405 5182 5983 4908 4971 5670 4069 5279 4248 4028

Ενισχύσεις 
(εκ. ECU)

1891 1743 1657 1516 1142 1209 1664 1528 2556 1639 1468

Αξία
Παραγωγής 
(εκ. ECU)

28611 31508 30237 31495 33299 28774 31727 31329 31682 33976 35239

NPR 0,78 1,82 2,63 1,6 0,31 0,47 0,78 0,97
PSE 0,646 0,7 0,77 0,66 0,272 0,363 0,491 0,543
Συνολικές
Δαπάνες/
Αξία
Παραγωγής

0,2 0,17 0,17 0,19 0,15 0,17 0,17 0,13 0,17 0,13 0,11
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7.3 Συμπεράσματα

• Οσον αφορά τα φυτικά αγροτικά προϊόντα μπορούμε να πούμε τα εξής:
Σύμφωνα με αποτελέσματα των πινάκων φαίνεται ότι το σκληρό σιτάρι έχει σημαντική 

στήριξη δεδομένου ότι ο NPR είναι πάντοτε θετικός και σχεδόν πάντοτε μεγαλύτερος του 0.5. 
Το θετικό πρόσημο του PSE και οι μεγάλες σχετικά τιμές του συμφωνούν με αυτό το 
συμπέρασμα.

Όσον αφορά το μαλακό σιτάρι τα αποτελέσματα κι εδώ είναι παρόμοια. Οι δύο δείκτες. 
NPR και PSE, είναι θετικοί και έχουν σχετικά υψηλές τιμές γεγονός που υποδηλώνει την 
ισχυρή στήριξη και αυτού του προϊόντος.

Τα ίδια ισχύουν και για το καλαμπόκι μιας και γι' αυτό ο NPR είναι μεγαλύτερος του 
0.5 και ο PSE είναι και αυτός υψηλός.

Εξετάζοντας τον λόγο των Συνολικών Δαπανών προς τον λόγο της Συνολικής Αξίας 
Παραγωγής αυτών των τριών προϊόντων (πίνακας 4) βλέπουμε πως και σαν σύνολο, ένα 
σημαντικό ποσοστό της αξίας παραγωγής αποτελούν οι συνολικές δαπάνες.

Το ρύζι έχει και αυτό υψηλές τιμές του δείκτη NPR και ανάλογα υψηλές τιμές για το 
PSE οπότε και αυτό φαίνεται να απολαμβάνει υψηλή προστασία. Σε συμφωνία με αυτά τα 
αποτελέσματα είναι και ο λόγος των Συνολικών Δαπανών προς την Αξία Παραγωγής.

Τα ζαχαρότευτλα από την άλλη δεν φαίνεται να απολαμβάνουν τόσο υψηλή προστασία 
(μάλιστα ο NPR του 1985 είναι αρνητικός γεγονός που σημαίνει ότι εκείνη την χρονιά το 
προϊόν αυτό υποτιμήθηκε στο εσωτερικό της Κοινότητας σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα). Η 
ζάχαρη ωστόσο, αν και τα σχετικά δεδομένα ήταν περιορισμένα, φαίνεται ότι είχε καλύτερη 
αντιμετώπιση δεδομένου των υψηλότερων τιμών του NPR και του PSE για τα αντίστοιχα 
χρόνια.

Το βαμβάκι έχει όπως φαίνεται πολύ υψηλή στήριξη τα τελευταία χρόνια όπως 
τονίζουν' και οι τρεις δείκτες ταυτόχρονα.

Το ελαιόλαδο σε γενικές γραμμές και αυτό στηρίζεται αρκετά ικανοποιητικά. Αξίζει 
μάλιστα να σημειωθεί ο υψηλός λόγος Συνολικών Δαπανών προς την Συνολική Αξία 
Παραγωγής γι’ αυτό το προϊόν.

Τα μήλα, τα αχλάδια, τα πορτοκάλια και οι τομάτες και εν γένει τα οπορωκηπευτικά 
δεν στηρίζονται ικανοποιητικά στην Ε.Ε. δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι NPRς που 
υπολογίστηκαν είχαν αρνητικό πρόσημο και δεδομένου του πολύ μικρού λόγου Συνολικών 
Δαπανών προς την Συνολική Αξία Παραγωγής των οπωροκηπευτικών στις περισσότερες των 
περιπτώσεων.

• Για τα προϊόντα ζωικής προελεύσεως θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:
Το αιγοπρόβειο κρέας φαίνεται να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσα στην Κοινότητα. 

Αυτό δείχνουν οι υψηλές τιμές του NPR, του PSE και του λόγου των Συνολικών Δαπανών 
προς την Συνολική Αξία Παραγωγής

Το βοδινό κρέας έχει και αυτό υψηλή στήριξη έστω και αν ο τρίτος δείκτης (ο λόγος 
Συνολικών Δαπανών προς την Συνολική Αξία Παραγωγής έχει μικρότερες τιμές) αρκεί να 
δοθεί προσοχή στο μέγεθος των ενισχύσεων που ο κλάδος αυτός απορροφά ετησίως σε σχέση 
με τους υπόλοιπους κλάδους.

Το χοιρινό κρέας από την άλλη δεν φαίνεται να στηρίζεται στον ίδιο βαθμό δεδομένων 
των μικρών NPR, PSE και του πολύ μικρού λόγου Συνολικών Δαπανών προς Αξία 
Παραγωγής.

Τέλος το γάλα απολαμβάνει υψηλή στήριξη βάσει των δεικτών οι οποίοι είναι σχεδόν 
μονίμως σε υψηλά επίπεδα.

• Οσον αφορά την προστασία μεταξύ "βόρειων'' και "νότιων” προϊόντων
Αν θα θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα αγροτικά προϊόντα σε "βόρεια’’ και "νότια" 

ανάλογα με την σημασία που αυτά έχουν στις αντίστοιχες χώρες της Κοιλότητας θα
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μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια σχόλια για το πως κατανέμονται οι ενισχύσεις μεταξύ 
των δύο ευρύτερων περιοχών της Ε.Ε. Ο πίνακας που ακολουθεί θα μας βοηθήσει στην 
εξαγωγής και κάποιων άλλων συμπερασμάτων:

Πίνακας 20: Στήριξη ανάμεσα στα βόρεια και στα νότια προϊόντα (για το έτος 1995)
Δαπάνες (εκ. ECU) Αξία Παραγωγής (εκ. 

ECU)
Συνολικές Δαπάνες/ 
Αξία Παραγωγής

Δημητριακά και
άλλες αροτραίες
καλλιέργειες

15018 20454 0.734

Ζάχαρη 1831 5042 0.363
Γάλα 4013 37840 0,106
Κρέας (βοδινό και 
μοσχαρίσιο)

4091 26291 0,155

Κρέας Χοιρινό 143 21690 0.0065
Πουλερικά 201 10036+5143 0,0132
Σύνολο «βόρειων» 
προϊόντων

25397 126496 0,1999

Ρύζι 50 802 0,06
Ελαιόλαδο 807 3242 0.24
Κρασί 850 10559 0.08
Φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά

1826 30899 0,059

Καπνός 993 994 0.998
Βαμβάκι 813 1382 0.588
Αιγοπρόβειο Κρέας 2204 3888 0,566
Σύνολο «νότιων»
προϊόντων

7543 51766 0.145

Όπως δείχνει και ο παραπάνω πίνακας, θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί όταν 
στηριζόμαστε σε κάποιους δείκτες για την εξαγωγή του ύψους της στήριξης μεταξύ κάποιων 
προϊόντων. Το σημαντικό που διαπιστώνεται είναι ότι για μεν τα βόρεια προϊόντα, αν και ο 
λόγος των Συνολικών Δαπανών προς την Αξία Παραγωγής του καθενός προϊόντος είναι 
αρκετές φορές μικρότερος σε σχέση με αυτούς των νότιων, εν τσύτοις αν δούμε τα απόλυτα 
μεγέθη των ενισχύσεων που κατευθύνονται προς αυτά τα προϊόντα θα δούμε ότι είναι 
μεγαλύτερα από τα αυτά για τα νότια. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην 
αποτελεσματικότερη οργάνωση και επιρροή που πετυχαίνουν οι μικρότερου πλήθους, 
μεγαλύτερου μεγέθους και άρα καλύτερης οργάνωσης ομάδες των αγροτών των βόρειων 
χωρών σε αντίθεση με τις πολυπληθείς, και λιγότερο οργανωμένες ομάδες των αγροτών στις 
νότιες χώρες της Κοινότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

7.1 Εισαγωγή

Ειπώθηκε ότι η ΚΑΠ της Ε.Ε. έχει επικριθεί από πολλούς θεωρώντας ότι οι 
επιδοτήσεις που παρέχονται στους γεωργούς αντανακλούν την δύναμη των αγροτικών 
ομάδων επιρροής (R. Fennel. 1985). Εξετάζοντας τα δεδομένα εδώ και μια δεκαετία, 
διαπιστώνεται ότι η ΚΑΠ επιβάρυνε του καταναλωτές και τους φορολογούμενους, αύξησε τα 
πλεονάσματα στην παραγωγή και προκάλεσε παραμορφώσεις στο εμπόριο αγροτικών 
προϊόντων σε διεθνές επίπεδο (D. Demekas. 1988). Με το πέρασμα του χρόνου, η πολιτική 
εξισορρόπηση κερδών και απωλειών, που οδήγησε στην τελική αποδοχή αυτών των 
οικονομικών επιπτώσεων εμφανίζεται να δέχεται μια ολοένα αυξανόμε\η κριτική. Εκτός 
αυτού, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης που ασχολείται με την γεωργία 
παρουσιάζει μείωση από 21% το 1961 στο 7% το 1990 και το αγροτικό προϊόν, σαν ποσοστό 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, παρουσιάζει μείωση από 4,8% το 1973 στο 2,4% το 
1990 (Β. Hervieu. 1993). Ωστόσο, μέχρι το 1990, οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών που 
διαμόρφωναν από κοινού την μορφή της ΚΑΠ, επέτρεπαν το ύψος των δαπανών της να 
αποτελεί σχεδόν το 60% των δαπανών της Ε.Ε., να επηρεάζει τις τιμές στα είδη διατροφής 
μέχρι και 7% (ενώ σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, επηρέαζε και τις τιμές των μη αγροτικών 
προϊόντων περίπου κατά 3,8%) πάνω από το επίπεδο στο οποίο θα έφταναν αυτές εάν 
εξαλείφονταν οι επιδοτήσεις, και τέλος, να εμποδίζεται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων 
της GATT.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι αξιοπρόσεκτα δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την 
τελευταία δεκαετία υπήρξαν πολλές προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια πίεση για μια 
περισσότερο φιλελεύθερη (π.χ. μείωση κόστους, μείωση επιδοτήσεων) μεταρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Τα πλεονάσματα στον αγροτικό τομέα αυξήθηκαν σε 
τέτοιο βαθμό κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '80, ώστε οι δαπάνες της ΚΑΠ αυξήθηκαν 
περισσότερο από δύο φορές. Ειδικότερα στους τομείς των σιτηρών και των γαλακτοκομικών 
όπως αναφέρθηκε, τα πλεονάσματα άρχισαν να αποτελούν ένα είδος "ωρολογιακής βόμβας” 
που επιβάρυνε τον κοινό προϋπολογισμό και δημιουργούσε ένταση στις σχέσεις των χωρών- 
μελών ενώ απειλούσε να χρεωκοπήσει την ΚΑΠ (S.R. Libby, 1992). Η γενική οικονομική 
στασιμότητα ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση, από πλευράς των χωρών, 
για ευημερία δημιούργησε ένα κλίμα το οποίο έκανε ολοένα και περισσότερο δύσκολο για τις 
κυβερνήσεις της Ε.Ε. να δεσμεύσουν και άλλους πόρους για λογαριασμό της ΚΑΠ. Τα 
ελλείμματα του προϋπολογισμού και οι απαιτήσεις για επιπλέον πόρους στην Γαλλία και την 
Γερμανία έκαναν και αυτούς τους παραδοσιακά σταθερούς υποστηρικτές της ΚΑΠ 
περισσότερο ανοιχτούς απέναντι στην πιθανότητα μεταρύθμισης της ΚΑΠ υπό το φως της 
μιας μείωσης του κόστους εφαρμογής των μέτρων που αυτή επέβαλλε (T.S. Keeler. 1987).

Την ίδια στιγμή, το κύμα της ολοκλήρωσης στα μέσα της δεκαετίας του '80 προκάλεσε 
την ανάπτυξη νέων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το ταμείο 
συνοχής (cohesion funds) για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και η έρευνα που 
αναπτύχθηκε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις εναλλακτικές χρήσεις 
των πόρων της Ε.Ε. Το πλήθος των κριτικών για την ΚΑΠ ενισχύθηκε από την αυξανόμενη 
επιρροή των οικολογικών κινήσεων που απαιτούσαν μια συνετή και συνεσταλμέιη ΚΑΠ. 
μιας και η ενθάρρυνση για ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή εξαιτίας των κιχήτρων στην 
γεωργία από την ΚΑΠ δεν είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα την παραγωγή ανεπιθύμητων 
πλεονασμάτων αλλά και την χρησιμοποίηση επιπλέον ρυπογόνων χημικών και 
λιπασμάτων(Ρ. Jonhson 1989, D R. Harvey και K.J. Thomson 1985, Tarditi 1992).

Η πίεση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων που τίθονταν εναντίον της ανεξέλεγκτης 
ανάπτυξης των αγροτικών επιδοτήσεων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80 και από την πίεση ενάντια στην ΚΑΠ που ασκούνταν από το εξωτερικό 
περιβάλλον της Κοινότητας και ιδίως από τις Η.Π.Α. Έχοντας διαψευστεί από την αποτυχία
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ίων παλαιότερων προσπαθειών να πεισθεί η Κοινότητα να μειώσει τις εξαγωγικές 
επιδοτήσεις της ΚΑΠ (κάτι το οποίο βοήθησε τις προσπάθειες της Ε.Ε. να εισχωρήσουν σε 
παραδοσιακά Αμερικανικές αγορές) οι Ηνωμένες Πολιτείες την χρονιά του 1985 ξεκίνησαν 
ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Εξαγωγών (Export Enhancement Program) το οποίο 
αποσκοπούσε ακριβώς στο να "αυξήσει το χρηματοδοτικό βάρος" που τίθονταν από την ΚΑΠ 
"σ' ενα πολιτικά, μη αποδεκτό επίπεδο". Το 1990, η Αμερικανική Γραμματεία Γεωργίας 
δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προετοιμασμένες "να χρεοκοπήσουν την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα με έναν εμπορικό πόλεμο” εάν η Κοινότητα αρνούνταν κατά τις συζητήσεις του 
Γύρου της Ουρουγουάης, να διαπραγματευτεί μειώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων (R.T. 
Libby. 1992). Η Αμερικανική επιμονή για μεταρύθμιση της ΚΑΠ ως συνθήκη της συμφωνίας 
της GATT φάνηκε μάλλον αποτελεσματική δεδομένης της επιθυμίας της Ε.Ε. να 
εξασφαλιστεί μέσω της GATT, μια προώθηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Αυτές οι αυξανόμενες πιέσεις για μεταρρύθμιση προκάλεσαν, κατά την δεκαετία του 
'80. πολλές φωνές για δράση αλλά όπως τονίστηκε, τίποτα περισσότερο από κάποιες "μικρές 
προσαρμογές" δεν έγινε, οπότε η ΚΑΠ έμεινε "ουσιαστικά αμετάβλητη” (R. Fennel, 1987). 
Ομως την χρονιά του 1992 έγιναν δύο σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, η συμφωνία του 
Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για μεταρύθμιση της ΚΑΠ και δεύτερον, η 
συμφωνία Ε.Ε.-Η.Π.Α. που αφορούσε το αγροτικό τμήμα της GATT. Και τα δύο αυτά 
βήματα θεωρήθηκαν σαν ενδείξεις ότι οι πολιτικοί τελικώς, αντιστάθηκαν απέναντι στο 
ισχυρό αγροτικό lobby . Η μεταρύθμιση της ΚΑΠ τον Μάιο του 1992 που εισήγαγε μείωση 
κατά 29% στις τιμές των δημητριακών μέσα σε τρία έτη σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες 
για περιριορισμό της παραγωγής, έγινε αποδεκτή παρά τις αντιδράσεις και την έντονα 
αντίθετη στάση των κυριοτέρων αγροτικών ενώσεων της Ε.Ε. Έξι μήνες αργότερα, οι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής που διαπραγματεύονταν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
όχι μόνο δεν πέτυχαν κάτι για το "δυσάρεστημένο” lobby των αγροτών, αλλά αποδέχτηκαν 
της συμφωνία της GATT μαζί με τις Η.Π.Α. σύμφωνα με την οποία, μεταξύ των άλλων, 
έπρεπε να πραγματοποιηθεί μείωση κατά 21% στον όγκο των επιδοτούμενων εξαγωγών 
σιτηρών.

Αν και οι συμφωνίες του 1992 δείχνουν μια διάβρωση της Ευρωπαϊκής αγροτικής 
δύναμης με τη μορφή των αυξανόμενων πιέσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης και έξω από 
αυτή, μια πιο προσεχτική έρευνα αυτών των γεγονότων αποκαλύπτει πόσο μεγάλη παραμένει 
ακόμα η αποτελεσματικότητα του αγροτικού lobby. Ο Επίτροπος της Ε.Ε. Ray Macsharry 
σκιαγράφησε την μεταρύθμιση της ΚΑΠ σαν μια ριζική προσπάθεια που αντανακλούσε την 
"ολοκληρωτικά διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που υπήρχε εδώ και τριάντα χρόνια", αλλά 
το (περιοδικό) Economist εκτίμησε τις προτεινόμενες αλλαγές σαν "ελάχιστες απέναντι στην 
ζημιά που προκάλεσε η ΚΑΠ” (D. Gardner, 1992). Ένας συντάκτης των Financial Times 
χαρακτήρισε την μεταρύθμιση της ΚΑΠ σαν σημαντική αλλαγή αλλά τόνισε ότι άφησε τις 
τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανίκανα να εμποδίσουν τα πλεονάσματα παραγωγής, και 
σκόρπισε απευθείας εισοδηματικές πληρωμές (με τις αποζημειώσεις στους αγρότες εξαιτίας 
των μειώσεων των τιμών) σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Σαν αποτέλεσμα, η μεταρύθμιση αύξησε 
το κόστος λειτουργίας της ΚΑΠ βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν ήταν σε θέση να διαμορφώσει 
χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90.

Όσο για την προσωρινή συμφωνία της GATT, η κατάστασή της ήταν κάτι το ασαφές 
και μετέωρο από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, το Νοέμβριο του 1992. Η Γαλλική 
Σοσιαλιστική κυβέρνηση ισχυρίστηκε αμέσως, ότι οι διαπραγματευτές της Ε.Ε. είχαν κάνει 
τόσο υπέρμετρες παραχωρήσεις ώστε το όλο πακέτο να είναι απορριπτέο. Όταν αυτή η 
κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία της τον Μάρτιο του 1991 στις εθνικές εκλογές, η νέα 
κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Edouard Balladur εξέφρασσε και αυτή ακόμα περισσότερο 
την αντίθεσή της. Μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων φαίνονταν' ακόμη εφικτή, αλλά 
χωρίς αμφιβολία θα περιελάμβανε μια νέα σειρά ρυθμίσεων γύρω από τα Ευρωπαϊκά ή τα 
εθνικά μέτρα για τους αγρότες (Argiculture Magazine, Μάϊος 1993).
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Βραχυχρόνια, η δύναμη του Ευρωπαϊκού αγροτικού lobby παρέμενε, καθαρά ακόμα, 
μεγάλη. Αυτό φαίνεται με τη φράση που γράφτηκε στην έκδοση του περιοδικού Economist, 
τον Δεκέμβριο του 1992. σύμφωνα με την οποία πρόκειται για "ένα παράδοξο στην καρδιά 
της αγροτικής προστασίας. Οι επιδοτήσεις ... έχουν μεγαλώσει με τα χρόνια έστω και αν η 
συνεισφορά των αγροτών στο συνολικό προϊόν καθώς και το μερίδιο των ψήφων τους έχουν
μειωθεί.... Πώς καταφέρνει μια ολοένα συρρικνωθείσα μειοψηφία να έχει στην διάθεσή της
τόση δύναμη;"

Έχοντας όλα αυτά υπ' όψιν. στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να 
πραγματοποιηθεί μια όσο γίνεται συγκεντρωτική καταγραφή των κυριοτέρων λόγων που είναι 
υπεύθυνοι για την δύναμη του αγροτικού lobby θέλοντας να δειχτεί ότι στην πραγματικότητα 
οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται αυτή η δύναμη είναι τόσο στερεές ώστε οποιαδήποτε κύηση 
αλλαγής των καταστάσεων εις βάρος των αγροτών να είναι πολύ δύσκολο να έχει 
αποτέλεσμα. Γι' αυτό και στο μέλλον αναμένεται ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξουν 
αποτελεσματικές κινήσεις ενάντια στην προστασία του αγροτικού κλάδου.

7.2 Οι πολιτικές βάσεις της Ευρωπαϊκής αγροτικής δύναμης

Όπως είπε και John Fitzmaurice (J. Fitzmaurice, 1983) πολλές αναλύσεις για την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι σε μεγάλο βαθμό "Ε.Ε.-κεντρικές". Εστιάζουν σε 
πολύ μεφάλο βαθμό στους θεσμούς της Ε.Ε.. στις διαμάχες μεταξύ των κυβερνήσεων στο 
Συμβούλιο των Υπουργών, στο ρόλο της Επιτροπής καθώς και στις προσπάθειες των ομάδων 
επιρροής που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ε.Ε. Το πρόβλημα με τέτοιου είδους 
προσεγγίσεις είναι ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους το γεγονός ότι "η διαδικασία λήψης 
πολιτικών αποφάσεων στην Ε.Ε. εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εσωτερικές 
πολιτικές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο”. Ακολουθώντας μια τέτοια λογική είναι αδύνατο να 
εξηγηθεί η δύναμη των αγροτών στην Ε.Ε. αν η ανάλυση δεν προχωρήσει σε επίπεδα 
χαμηλότερα από αυτό των Βρυξελλών. Οι αγροτικές οργανώσεις στο επίπεδο της Ε.Ε. (όπως 
οι COPA. κτλ.) αποτελούν τμήμα του όλου σκηνικού αλλά το σημείο από το οποίο θα έπρεπε 
να ξεκινούν οι αναλύσεις είναι οι βάσεις της αγροτικής δύναμης στα εθνικά πολιτικά 
συστήματα των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Υπάρχουν έξι βασικά στοιχεία που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την αγροτική ισχύ σε 
εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά θα αναλυθούν κάπως περισσότερο παρακάτω:

1. Το μέγεθος του αγροακού πληθυσμού: Αν και έχει διαπιστωθεί μια συνεχής μείωση 
του πληθυσμού των αγροτών με το πέρασμα του χρόνου, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέγεθος 
αυτού του κλάδου δεν είναι πια υπολογίσιμο. Για παράδειγμα, στην Γαλλία, μόνο τρεις άλλες 
ομάδες εργαζομένων έχουν συνολικό ποσοστό πάνω από 6,4% που είναι το ποσοστό των 
αγροτών. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι, οι επαγγελματίες στον τομέα υγείας και οι εργάτες 
μεταφορών (Β. Hervieu, 1990). Μια σχεδόν παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και σε άλλες 
πέντε χώρες-μέλη τις Ε.Ε. (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία) όπου οι 
αγρότες αποτελούν ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχουν οι Γάλλοι συνάδελφοί 
τους.

Το πλήθος των "ενεργών αγροτών” είναι σχετικά μικρότερο στους πολιτικούς 
υπολογισμούς από το μέγεθος του συνόλου που αποκαλείται "αγροτική κοινότητα"'. Ομως, 
δεν είναι μόνο οι "ενεργοί αγρότες” το μοναδικό τμήμα του πληθυσμού που επιδεικνύει μια 
ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα θέματα που αφορούν τους αγρότες. Στην περίπτωση της 
Γαλλίας, οι "ενεργοί αγρότες” αποτελούν το 4% του εκλεκτορικού σώματος, αλλά ένας 
επιστήμονας (scholar) υπολόγισε ότι το 17% του σώματος αυτού κατέχουν κάποιο "ισχυρό 
αγροτικό χαρακτηριστικό”: ενεργοί αγρότες, συνταξιούχοι αγρότες, σύζυγοι αγροτών, παιδιά 
αγροτών σε ηλικία ψήφου καθώς και άνθρωποι ποι ήταν παλιότερα αγρότες και τώρα 
απασχολούνται αλλού. Αν και τα ακριβή νούμερα διαφέρουν στις περιπτώσεις των άλλων
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χωρών, ro αποτέλεσμα αυτού του δημογραφικού πολλαπλασιαστή είναι, προφανώς, σχετικό 
στα εσωτερικά πολιτικά της Κοινότητας.

2. Η εκλογική δύναμη των αγροτών: Δύο φαίνεται να είναι οι παράγοντες εκείνοι που 
δίνουν στους αγρότες ή αλλιώς στην μεγάλη "αγροτική κοινότητα", μεγαλύτερο βαθμό 
εκλεκτικής δύναμης από αυτόν που θα περίμενε κανείς να έχουν βάσει του πληθυσμού τους. 
Πρώτον, το γεγονός ότι οι αγροτικές οργανώσεις είναι διασκορπισμένες και οι περισσότεροι 
αγρότες αυτών έχουν την τάση να κατανέμονται μεταξύ πολλών πολίτικων συστημάτων και 
να καταφέρνουν να εκλέξουν περισσότερουν αντιπροσώπους απ' ότι οι συγκεντρωμένες 
αστικές οργανώσεις. Δεύτερον, τουλάχιστον στην περίπτωση της Γαλλίας, έρευνες που 
έγιναν έδειξαν ότι οι αγρότες έχουν τάση να λαμβάνουν μέρος σε εκλεκτορικές διαδικασίες 
σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό των υπόλοιπων ομάδων.

3. Τα μη-αγροτικά στοιχεία του αγροτικού lobby: Για να εκτιμήσουμε καλύτερα το 
πραγματικό βάρος του αγροτικού lobby θα έπρεπε να ληφθούν υπ" όψιν οι μη-αγρότες (εκτός 
αυτών που περιλαμβάνονται στην αγροτική κοινότητα) και οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση 
με την κατάσταση της αγροτικής οικονομίας. Οι κάτοικοι των περιοχών της υπαίθρου είναι 
βασικά η μόνη ομάδα που φαίνεται να έχει κοινά συμφέροντα με αυτά των αγροτών. Η 
μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων για παράδειγμα, θα προκαλούσε μια αλυσιδωτή 
αντίδραση που θα επηρέαζε τις επιχειρήσεις των εμπόρων της υπαίθρου, χαμηλώνοντας έτσι 
την ποιότητα ζωής εκεί. Για τους ίδιους λόγους και οι ιδιοκτήτες αγροτικής γης έχουν άμεσο 
ενδιαφέρον για την κατάσταση που διαμορφώνεται κάθε φορά στον αγροτικό τομέα μέσω της 
ΚΑΠ. Μια δραματική μείωση των τιμών στήριξης θα είχε ως συνέπεια να επηρεαστούν 
αρνητικά οι αξίες των αγροκτημάτων. Τέλος, οι έμποροι και αυτοί που αποθηκεύουν και 
ασχολούνται με την διακίνηση ειδών διατροφής έχουν άμεσα συμφέροντα όπως και οι 
αγρότες (S. Tarditi, 1989). Όπως πολύ ζωηρά περιγράφεται σε μια οικονομική εργασία, το
αγροτικό εμπόριο είναι πλέον "μια βιομηχανία...... τόσο μεγάλη όσο και ίδια η γεωργία" και
δίνουν την δυνατότητα για αξιόλογες αστικές πολιτικές συμμαχίες για τους αγρότες 
δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις εμπορικές δουλειές τους είναι στις πόλεις και τις 
κωμοπόλεις.

4. Η δημόσια συμπάθεια για τους αγρότες: Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλλε 
στην πολιτική επιτυχία των Ευρωπαίων αγροτών στην προσπάθεια υπεράσπισης των 
συμφερόντων τους, αποτελεί όπως έχει ήδη αναφερθεί, και το γεγονός ότι η φύση της 
εργασίας τους καθώς και η δημογραφική μείωσή τους έχουν προκαλέσει τη δημόσια 
συμπάθεια. "Η υποστήριξη για την γεωργία έχει γίνει αποδεκτή με αξιοθαύμαστη 
συμμόρφωση από το ευρύ κοινό" σημειώθηκε σε κάποια κριτική για την ΚΑΠ, "εξαιτίας 
κυρίως διότι πολλοί άνθρωποι έχουν αγροτική καταγωγή ή εν γένει προέρχονται από την 
ύπαιθρο και του γεγονότος ότι η παραγωγή των ειδών διατροφής θεωρείται σαν μια ζωτική 
δραστηριότητα". Επιπλέον, συνεχίζει η ίδια κριτική "οι αγρότες έχουν πλήρη επίγνωση αυτής 
της δημόσιας συμπάθειας και έχουν υπερασπιστεί με επιδεξιότητα τα δικά τους θέματα" (R. 
Fennel. 1987). Αν κάποιος θεωρούσε αυτούς σαν "συνήγορσυς υπερασπίσεως" (apologists) ή 
καλύτερα, αποτελεσματικούς υποστηρικτές, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες 
έχουν πράγματι, κερδίσει την υποστήριξη των πολιτών για συνέχιση των επιδοτήσεων 
προωθώντας παράγοντες που τονίζουν τον "πράσινο” ρόλο τους ως "φρουροί του 
περιβάλλοντος" απέναντι στην ανεργία που μαστίζει αυτούς που μένουν στις πόλεις (S. 
Tarditi, 1993).

5. Η ασνμμετρία των συμφερόντων μεταξύ αγροτών και καταναλ.ωτών: Η συμπάθεια δεν 
είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν δείξει μια σχετική "υπακοή" 
απέναντι στην ΚΑΠ η οποία αύξησε τις τιμές των καταναλωτών με σκοπό να αυξηθεί το 
αγροτικό εισόδημα. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει μελετώντας την πολιτική
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των ομάδων πίεσης είναι ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες τον ίδιο βαθμό οργάνωσης. Για 
παράδειγμα, η μεγαλύτερη ομάδα ψηφοφόρων που επηρεάζονται από τον προστατευτισμό 
είναι οι καταναλωτές, ωστόσο εμφανίζονται πολύ αδύναμοι όσον αφορά τις πολιτικές 
συζητήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο κάθε καταναλωτής επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό 
από κάθε ενέργεια προστατευτισμού - τόσο μικρή που να μην είναι ικανή να προκαλέσει την 
αντίδρασή του - ειδικά όταν φαίνεται στον καθένα ότι δεν είναι η δίκη του ψήφος ή δράση 
από μόνη της η κρίσιμη για να λεχθεί αν όντως η διαμαρτυρία είναι επιτυχής. Το λεγόμενο 
"free rider" πρόβλημα αυτό ακριβώς υποδηλώνει, ότι δηλαδή συχνά ευρέα αλλά αδύναμα 
συμφέροντα, ''χάνουν"’ από περιορισμένα αλλά ισχυρά. Για το λόγο αυτό, πιο 
αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στον προστατευτισμό θα αναμένονταν από την 
πλευρά των βιομηχάνων που διαπιστώνουν μια αύξηση του κόστους τους, ή από την πλευρά 
των εξαγωγέων των οποίων οι αγορές απειλούνται, παρά από τις ομάδες των κατανωλωτών 
(Winters. 1987).

Αυτοί που απορούν με την ανικανότητα των καταναλωτών να αντιτάξουν μια 
αποτελεσματική υπολογίσιμη δύναμη απέναντι στις προσπάθειες των αγροτών για 
προνομιούχα μεταχείριση θα έπρεπε να λάβουν υπ" όψιν τους δύο πράγματα: Πρώτον, τα 
συμφέροντα των αγροτών από την διατήρηση των επιδοτήσεων μέσω της ΚΑΠ είναι 
μεγαλύτερα από αυτά των καταναλωτών στην περίπτωση που αυτές οι επιδοτήσεις 
διακόπτονταν. Είχε υπολογιστεί ότι στην περίπτωση που σταματούσε η στήριξη των τιμών, οι 
“καθαρές απώλειες για κάθε εργαζόμενο αγρότη θα ήταν εννιά φορές περισσότερες από τα 
κέρδη που θα αποκόμιζαν οι μη-αγρότες εργαζόμενοι” (S. Tarditi, 1993). Δεύτερον, ο 
"πληθωρισμός” των τιμών στα είδη διατροφής εξαιτίας της ΚΑΠ είναι, σχετικά, λίγο 
εμφα\ής στα μάτια του τυπικού καταναλωτή. Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν 
αυξήσει το εισόδημά τους τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι δαπάνες στα είδη διατροφής 
αποτελούν ένα ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού το οποίο συνεχώς μειώνεται. 
Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. σπαταλούν σήμερα το 21% των εσόδων τους για 
είδη διατροφής, ενώ πρίν δύο δεκαετίες το ποσοστό αυτό ήταν 28%. Επιπλέον, η αύξηση της 
παραγωγικότητας σημαίνει ότι οι πραγματικές τιμές των ειδών αυτών ουσιαστικά, μειώθηκαν 
(S. Tarditi, 1993).

Όσον αφορά την φιλελεύθερη μεταρύθμιση της ΚΑΠ το 1992, η ψήφος της κοινής 
γνώμης δίνει μια ζωηρή απεικόνιση της ασυμμετρίας μεταξύ των αγροτικών και των 
καταναλωτικών συμφερόντων, και πιθανόν, μια επιτυχία των αγροτών να διαμορφώνουν 
απόψεις για ενέργειες που τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Διαπιστώθηκε ότι οι καθαρές 
δαπάνες της ΚΑΠ ανά χώρα, οι δαπάνες ανά αγρότη καθώς και το συνολικό αγροτικό 
εισόδημα που θα χανόταν σε περίπτωση διακοπής των επιδοτήσεων σχετίζονται στενά και 
είναι ανάλογες με το ποσοστό του πληθυσμού της κάθε χώρας, το οποίο πιστεύει ότι μια 
μεταρύθμιση της ΚΑΠ είναι “κακό πράγμα”. Αντίθετα, υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ 
του ποσού των χρημάτων που οι φορολογούμενοι ή οι καταναλωτές θα διατηρούσαν και των 
καθαρών κατά κεφαλήν κερδών που θα επιτυγχάνονταν στην περίπτωση που διακόπτονταν οι 
επιδοτήσεις της ΚΑΠ με το ποσοστό του πληθυσμού της κάθε χώρας που πιστεύει ότι η 
μεταρύθμιση της ΚΑΠ θα ήταν “καλό πράγμα”, έστω και αν κάτι τέτοιο φαίνεται παράλογο.

Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις της Γερμανίας και τις Γαλλίας είναι 
αντιπροσωπευτικές όσον αφορά την δυναμική που αναπτύσσεται στον πολιτικό χώρο και που 
αντανακλά αυτές ακριβώς τις εκτιμήσεις που προαναφέρθηκαν. Υπολογίστηκε ότι οι 
Γερμανοί αγρότες και οι "προμηθευτές"’ αγροτικών προϊόντων θα έρχονταν δεύτεροι μετά 
τους Γάλλους συναδέλφους τους, όσον αφορά τις απώλειες (13,9 δισεκατομμύρια ECU) που 
θα είχε η διακοπή των επιδοτήσεων της ΚΑΠ. Από την άλλη, οι καταναλωτές και οι 
φορολογούμενοι της χώρας αυτής, θα ήταν πρώτοι όσον αφορά τα οφέλη (6,1 και 13.2 
δισεκατομμύρια ECU αντίστοιχα), ενώ τα συνολικά κατά κεφαλήν οφέλη της χώρας θα ήταν 
τα μεγαλύτερα από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε. (88 ECU). Το δείγμα που μελετήθηκε στην 
χώρα της Γερμανίας είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (17%) που θεωρούσε ότι η 
μεταρύθμιση της ΚΑΠ ήταν "κακό πράγμα” και επίσης έδωσε το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό
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όσον αφορά την στήριξή του στην μεταρύθμιση (31% περισσότεροι είπαν ότι η μεταρύθμιση 
ήταν καλό από αυτούς που είπαν ότι ήταν κακό). Όσο για την Γαλλία, υπολογίστηκε ότι οι 
Γάλλοι αγρότες θα ήταν οι πρώτοι σε απώλειες (16,3 δισεκατομμύρια ECU) από μια διακοπή 
των επιδοτήσεων αλλά οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι θα ήταν δεύτεροι σε οφέλη 
(12.8 και 5 δισεκατομμύρια ECU αντίστοιχα) μετά από μια τέτοια κύηση. Το δείγμα στην 
Γαλλία είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (20%) που υποστήριξε ότι η μεταρύθμιση της 
ΚΑΠ ήταν "κακό πράγμα" και έδωσε τον δεύτερο χαμηλότερο βαθμό στήριξης στην 
μεταρύθμιση (28% περισσότεροι είπαν ότι η μεταρύθμιση ήταν καλό από αυτούς που είπαν 
ότι ήταν κακό) (S. Tarditi. 1989).

6. Δεσμοί μεταξύ ομάδων και πολιτικών στις κύριες χώρες-μέλη της Ε.Ε.: Ένας ακόμη 
λόγος που εξηγεί την δύναμη των αγροτών στην Ε.Ε. είναι η οφέλεια πολιτικής φύσης, που 
παρέχουν οι διάφοροι δεσμοί μεταξύ των ομάδων των αγροτών και των πολιτικών στις χώρες 
της Γαλλίας και της Γερμανίας. Στη Γαλλία για παράδειγμα, το βάρος των αγροτών 
ψηφοφόρων καθώς και το σύστημα των προεδρικών εκλογών (ένα σύστημα που απαιτεί 
διπλή ψηφοφορία στο οποίο όπως αποδείχτηκε τις χρονιές 1974 και 1981 μπορεί το 1% ή και 
λιγότερο να καθορίσει το αποτέλεσμα) έκαναν αδύνατο, για οποιαδήποτε πολιτική παράταξη, 
να αγνοήσει το αγροτικά συμφέροντα. Σ' αυτή τη χώρα, τουλάχιστον τα δύο τρίτα των 
αγροτών στηρίζουν τις παρατάξεις ή τους υποψήφιους για την προεδρία που προέρχονται από 
την Δεξιά, ειδικά το κίνημα RPR και τον ηγέτη του, Jacques Chirac στην Γαλλία. Εκτιμήθηκε 
ότι το 20-25% των ψήφων που πήρε ο Chirac κατά την πρώτη ψηφοφορία, προέρχονταν από 
τους αγρότες. Ίσως η πιο δραματική απόδειξη της καλής σχέσης μεταξύ του αγροτικού lobby 
και της Δεξιάς αποτελεί το γεγονός ότι ο Chirac ένιωσε υποχρεωμένος, κατά το 1986, να 
διορίσει τον πρόεδρο της κυριότερης οργάνωσης των αγροτών (FNSEA) ως Υπουργό 
Γεωργίας. Μόνο πρίν από επτά χρόνια, ο πρόεδρος Valery’ Giscerd D' Estaing (UDF) είχε 
διορίσει ένα φημισμένο πρώην πρόεδρο της FNSEA σαν Γραμματέα της Πολιτείας (Secretary 
of State) με την ευθύνη για τις βιομηχανίες επεξεργασίας ειδών διατροφής.

Στην περίπτωση της Γερμανίας αν και οι αγρότες αποτελούν ένα μικρότερο τμήμα του 
εκλογικού σώματος, η "Green Front" έχει κατορθώσει αξιοσημείωτη επιρροή δοθέντος ότι 
πρόκειται για την χώρα με την καλύτερη πιθανόν, οργάνωση του αγροτικού lobby και 
αποτελεί σημαντική δύναμη κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο μεταξύ των 
Χριστιανοδημοκρατών και των Ελεύθερων Δημοκρατών (Free Democrats).

Τρεις από τους τελευταίους Γερμανούς Υπουργούς Γεωργίας κατάγονταν από την 
Βαυαρία, την πολιτεία που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την γεωργία, και από 
αυτούς οι δύο ( Josef Ertl 1969-1983 και Ignar Kiechle 1983-1993) παρέμειναν στις θέσεις 
για περισσότερό από μια δεκαετία. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την αξιοθαύμαστη 
αυτονομία του Υπουργού στο υπουργικό συμβούλιο έχουν οδηγήσει σε μια σταθερή 
υπεράσπιση των αγροτικών συμφερόντων έστω και αν αυτά έρχονται σε σύγκρουση με τα 
συμφέροντα των Γερμανών φορολογούμενων και συχνά φαίνονται να είναι εξ' ολοκλήρου 
έξω από τα όρια της ευρύτερης Γερμανικής οικονομικής πολιτικής (S. Bulmer, 1989 και R.T. 
Libby, 1992).

7.3 Οι θεσμικές βάσεις της Ευρωπαϊκής αγροτικής δύναμης

Οι πολιτικοί παράγοντες που συζητήθηκαν προηγουμένως αποτελούν όλοι μαζί ένα 
μέρος της εξήγησης της διαρκούς ισχυρής δύναμης του Ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα έστω 
και αν’ το μέγεθος του τομέα αυτού μειώνεται συνεχώς. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν 
είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την μεγάλη αγροτική επιρροή. Εξίσου σημαντικά είναι τα 
μοναδικά θεσμικά χαρακτηριστικά του αγροτικού lobby. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:

1) Η αποτελεσματική ικανότητα οργάνωσης των αγροτικών ενώσεων,
2) Η νεοαναπτυχθείσα σχέση μεταξύ αυτών των ενώσεων και της πολιτείας στης χώρες 

της Γαλλίας, της Γερμανίας και των άλλων χωρών, και
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3) Τα θεσμικά εμπόδια απέναντι μιας πιο φιλελεύθερης μεταρύθμισης της ΚΑΠ στις 
Βρυξέλλες.

Παρακάτω θα γίνει μια λεπτομερέστερη ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών:

1. Η ικανότητα οργάνωσης των αγροτικών ενώσεων: Συγκρινόμενοι με τους 
καταναλωτές, του βιομηχανικούς εργάτες και με άλλα τμήματα της κοινωνίας των οποίων τα 
συμφέροντα έρχονται σε σύγκρουση ορισμένες φορές, οι αγρότες των χωρών-μελών της Ε.Ε. 
έχουν αμυνθεί μέσω των οργανώσεών τους μ' έναν αξιοθαύμαστο βαθμό ομοφωνίας και 
πυκνότητας συμμετοχής (membership density) (που ορίζεται σαν ο λόγος του πλήθους των 
ενεργών προς το πλήθος των δυ\ητικών μελών). Στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες της 
Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία) η μεγαλύτερη ένωση των αγροτών από μόνη 
της μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πυκνότητα συμμετοχής πολύ υψηλότερη από αυτήν όλων 
των άλλων εργατικών ενώσεων στο σύνολό τους. Πράγματι, κατά μέσο όρο η πυκνότητα 
συμμετοχής είναι στην πρώτη δύο φορές μεγαλύτερη απ' ότι στην τελευταία. Όπως έδειξαν 
πολλές εργασίες που ασχολήθηκαν με την αγροτική πολιτική, το γεγονός αυτό αποτελεί ένα 
από τα πιο σημαντικά "μυστικά'’ της δυσασανάλογης πίεσης που τίθεται από το αγροτικό 
lobby (T.S. Keeler, 1987).

Ένα ερώτημα που εύλογα θα μπορούσε να διατυπωθεί στο σημείο αυτό είναι πως 
μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ασυνήθιστη οργανωτική ικανότητα των Ευρωπαϊκών αγροτικών 
ενώσεων; Μέχρι ένα βαθμό, όπως επιβεβαίωσαν πολλές συγκριτικές μελέτες σε εθνικό 
επίπεδο, η απάντηση βρίσκεται στην ομοφωνία που αναπτύσσεται στον σταθερά φθίνοντα 
αγροτικό τομέα μέσα σε μια όλο και πιο βιομηχανοποιημένη κοινωνία όπου τα αστικά 
συμφέροντα κυριαρχούν όλο και περισσότερο. Αν και σε κάθε χώρα υπάρχουν και μικρές 
ενώσεις που διαφωνούν, οι ισχυροί αγροτικοί οργανισμοί όπως ο FNSEA στην Γαλλία, η 
Εθνική Ένωση Αγροτών στην Αγγλία και η Γερμανική Bauemverband, έχουν αυξήσει την 
δύναμή τους μέσω μιας συνεχούς έκκλησης για “αγροτικό φονταμενταλισμό" επιδιώκοντας 
την διατήρηση του μεγέθους τους και της συμμετοχής των μελών τους (Β. Hervieu, 1993. Β. 
Hervieu και R.M. Lagrane, 1992, T.S. Keeler, 1987).

Ένας άλλος λόγος στον οποίο οφείλεται η επιτυχία των αγροτικών οργανώσεων είναι 
ότι οι αγρότες έχουν ένα ευρύ πεδίο αναγκών στις οποίες οι ενώσεις μπορούν να 
ανταποκριθούν με την παροχή υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά σαν 
κίνητρα για την συμμετοχή των αγροτών στις ενώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι πολλαπλές 
δραστηριότητες των αγροτών που λειτουργεί σαν ένας μικρός επιχειρηματίας δημιουργούν 
ένα πεδίο από ανάγκες προς εξυπηρέτηση παρόμοιο με αυτό πολλών επιχειρηματιών. Ομως, 
ένας τυπικός αγρότης είναι, εν γένεμ λιγότερο εξοπλισμένος ώστε ν' ανταπεξέλθει σ' αυτές 
τις ανάγκες. Πολλοί αγρότες έχουν χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης και εισοδήματος, 
εργάζονται σ' ένα απομονωμένο περιβάλλον και απαιτείται ένας δύσκολος χρόνος 
προσαρμογής ώστε να κατευθύνουν κάθε φορά τις δράστηριότητές τους σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που αναφέρονται σ’ αυτές. Οι κυρίαρχες ενώσεις των αγροτών, των οποίων η 
οργάνωση συχνά στηρίζεται και στην στενή σχέση που αναπτύσσουν με συνεταιρισμούς 
και/ή ημι-δημόσιους οργανισμούς, τείνουν να επιτύχουν την συγκέντρωση νέων μελών 
παρέχοντας κυρίως αυτές τις βασικές υπηρεσίες (T.S. Keeler, 1987).

Το γεγονός ότι πολλοί αγρότες πληρώνουν κάποιο ποσό στην ένωση όπου ανήκουν για 
τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν, σημαίνει ότι ο ισχυρισμός των ενώσεων για 
"αντιπροσώπευση”- την μαζική υποστήριξη για τις κατευθυντήριες πολιτικές θέσεις - 
βασιζόμενη στις τιμές της πυκνότητας συμμετοχής είναι κάπως παραπλανητική. Παρόλα 
αυτά, οι εντυπωσιακές πυκνότητες συμμετοχής των αγροτικών ενώσεων είναι, όπως και να 
τεθεί το ζήτημα, σημαντικό πολιτικό προνόμιο. Επιπλέον, αντανακλούν μια γνήσια ικανότητα 
από την πλευρά των ενώσεων να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των μελών τους και ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της Γαλλίας, να κινητοποιούν αυτούς προς διαδηλώσεις που αποσκοπούν να 
στηρίξουν την διαπραγματευτική ισχύ των ενώσεων (T.S. Keeler, 1987).
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2. Νεοσυνεμγατισμός σε εθνικό επίπεδο: Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί 
τον πιο σημαντικό χώρο όπου διαπιστώνεται η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα μπορούσε 
κάποιος να θεωρήσει ότι οι σχέσεις μεταξύ των αγροτικών Ευρω-ομάδων όπως ο COPA και 
οι δημόσιοι αξιωματσύχοι (officials) στις Βρυξέλλες αποτελούν την πιο σημαντική 
συνεργατική δραστηριότητα για τους Ευρωπαίους αγρότες. Το γεγονός όμως είναι ότι οι 
"αγρότες λειτουργούν σε Κοινοτικό επίπεδο, συμπληρωματικά σε σχέση με τις ενέργειές τους 
στο εθνικό επίπεδο και όχι σε αντικατάσταση της εθνικής τους δράσης. Το εθνικό επίπεδο 
είναι ανώτερο για δύο κυρίως λόγους: 1) Είναι ο χώρος όπου οι κυβερνήσεις των χωρών- 
μελών καθορίζουν τις βασικές πολιτικές θέσεις τους, τις οποίες φέρνουν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και 2) Οι χώρες μέλη διατηρούν "ουσιαστική δράση 
κατά την εφαρμογή δικών τους αποφάσεων σε περιοχές της πολιτικής που δεν καλύπτονται 
από την ΚΑΓΓ, και οι δαπάνες από τέτοιου είδους εθνικά προγράμματα έφταναν παλιότερα 
σε ύψος δύο φορές περισσότερο από το σύνολο των δαπανών στην ΚΑΠ (J. Pearce, 1983).

Για την κατανόηση της φύσης της Ευρωπαϊκής αγροτο-δύναμης απαιτείται μια 
εκτίμηση της φύσης των' σχέσεων μεταξύ των υπουργών των χωρών και των βασικών 
ομάδων συμφερόντων του τομέα. Με συγκριτικούς όρους, οι σχέσεις αυτές είναι 
αξιοθαύμαστες και αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που οφείλεται η διαρκής 
δύναμη των αγροτών. Στο εσωτερικό της Κοινότητας (αλλά και πέραν αυτής), η γεωργία 
τείνει να γίνει "ο οικονομικός κλάδος στον οποίο η όσμωση μεταξύ πολιτείας και 
επαγγέλματος (profession) είναι η πιο δυνατή" (Β. Hervieu, 1993).

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η βασική αιτία γι' αυτή την τάση για 
συνεργασία είναι ότι η ανάγκη της πολιτείας να συνεργαστεί με μία ή περισσότερες 
προνομιούχες ομάδες εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη στον αγροτικό τομέα. Αυτό γιατί δεν είναι 
μόνο ο βαθμός παρέμβασης από την πλευρά της πολιτείας στην γεωργία ασυνήθιστα μεγάλος. 
Η παρέμβαση σ' αυτόν τον κλάδο θέτει επιπλέον τεράστια προβλήματα διαχείρισης εξαιτίας 
του γεγονότος ότι καμία άλλη παραγωγική διαδικασία δεν έχει τόσο ιδιαίτερα οικονομικά 
χαρακτηριστικά ανά μονάδα προϊόντος όπως το πλήθος, το μικρό μέγεθος και η ανικανότητα 
πρόσβασης σε κάθε τέτοια μονάδα. Οι δημόσιοι αξιωματσύχοι εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τους πελάτες τους, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται και που θα 
αποτελέσουν την βάση ανάπτυξης των πολιτικών. Το αποτέλεσμα από μια τέτοια κατάσταση 
είναι ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν αναπτυχθεί "νεοσυνεργατικές” σχέσεις μεταξύ 
πολιτείας και ομάδων εξαιτίας των οποίων ο υπουργός γεωργίας παρέχει αναγνώριση στις 
κυρίαρχες ομάδες των αγροτών, και σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχει την δυνατότητα 
πρόσβασης στις πολιτικές αποφάσεις της πολιτείας σε εθνικό επίπεδο. Συχνό είναι το 
φαινόμενο όπου ειδικές επιδοτήσεις έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την απόδοση των 
ενώσεων σ' αυτόν τον οιωνεί επίσημο (quasi-official) ρόλο τους. Με λίγα λόγια, οι κυρίαρχες 
ομάδες των αγροτών δεν επιδιώκουν απλά και μόνο κάποια προνομιακή μεταχείριση αλλά 
"συν-διευθύνσυν"’ τις υποθέσεις του κλάδου (T.S. Keeler, 1987)..

Οι νεοσυνεργατικοί δεσμοί μεταξύ της πολιτείας και των ''συνεταίρων” ενώσεων, δεν 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές πάντοτε θα αντανακλούν τα συμφέροντα των ενώσεων αυτών. 
Ωστόσο περιορίζουν την κυβέρνηση μ' έναν ουσιαστικό τρόπο. Οι αξιωματσύχοι του 
Υπουργείου αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν είναι δημοφιλείς στις 
ενώσεις και τα μέλη τους, μπορεί να προκαλέσουν όχι μόνο πολιτικό κόστος αλλά και τέτοια 
διαχειριστικά προβλήματα που είναι ικανά να κάνουν τα προγράμματα μη λειτουργικά.

Θα ήταν λογικό να υποτεθεί ότι η εξάρτηση της πολιτείας από τις "συνεταίρους'' 
ενώσεις τους θα μειώνονταν με το χρόνο καθώς μειώνεται και ο αγροτικός πληθυσμός και 
τελικά θα εξαφανίζονταν. Ωστόσο, η τάση που παρατηρείται στην πράξη, με την ανάπτυξη 
όλο και περισσότερο πολύπλοκων παρεμβατικών μέτρων, είναι αντίθετη προς αυτό το 
αναμενόμενο σενάριο. Ο όρος της αγρανάπαυσης στην μεταρύθμιση του 1992 για 
παράδειγμα, χαρακτηρίστηκε σαν σχεδόν μη λειτουργικός δεδομένου ότι απαιτούσε ακόμη 
μεγαλύτερη επίβλεψη των αγροτών. Τέτοιου είδους μεταρυθμίσεις είναι πιθανόν να 
μεγαλώσουν τη σχέση μεταξύ της πολιτείας και των ενώσεων όσον αφορά την συνεργασία
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τους στη διαχείριση κάνοντας τους δημόσιους αξιωματούχους ακόμη πιο "ευαίσθητους" στα 
συμφέροντα της οργανωμένης γεωργίας.

3. Εμπόδια κατά την μεταρύθμίση στο επίπεδο της Ε.Ε.: Στο επίπεδο των Βρυξελλών, 
που είναι και το ανώτερο από άποψης πολυπλοκότητας του πολιτικού συστήματος, υπάρχουν 
πέντε τουλάχιστον παράγοντες που αποτελούν εμπόδια σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
μεταρύθμισης της ΚΑΠ: α) το πολιτικό προηγούμενο της Ε.Ε. στο πρόσφατο παρελθόν, β) η 
σπουδαιότητα της γεωργίας για την Κοινότητα, γ) οι κανόνες απόφασης για την διαμόρφωση 
της πολιτικής στην Ε.Ε.. δ) η δυναμικές διαπραγματεύσεις που αναπτύσσονται κατά την 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ε) τα γραφεικρατικά συμφέροντα αυτών που διαμορφώνουν 
την αγροτική πολιτική, και στ) η δύναμη του αγροτικού lobby στο επίπεδο της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. Οι παράγοχτες αυτοί μαζί δημιουργούν έναν ακόμη εξαιρετικό φραγμό απέναντι 
σ' αυτούς που επιδιώκουν να τεθούν ενάντια στην Ευρωπαϊκή αγροτική δύναμη.

• Το πολιτικό προηγούμενο: Οι μελέτες που κάνουν το μέγεθος της δύναμης της ΚΑΠ 
να φαίνεται κάτι το αξιοπερίεργο, είναι εκείνες που διαπιστώνουν ότι αν και σημειώθηκε 
μείωση κατά τα δύο-τρίτα στο ποσοστό της εργατικής δύναμης που απασχολούνταν στη 
γεωργία από το 1958, οι αγροτικές δαπάνες ωστόσο δεν σημείωσαν σε καμία περίπτωση, 
ανάλογη μείωση. Αντίθετα, το συνολικό ποσοστό του προϋπολογισμού της Ε.Ε. που 
διατέθηκε για την ΚΑΠ, αυξήθηκε από 16,7 φορές το μερίδιο της γεωργίας στο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν που ήταν’ το 1973, σε 24,4, φορές αυτό το μερίδιο το 1990 (Β. Hervieu, 
1993).

Όσο περίεργη και αν φαίνεται μια τέτοια κατάσταση, στην πραγματικότητα μπορεί να 
εξηγηθεί αρκεί κάποιος να αναλογιστεί το πολιτικό προηγούμενο πάνω στο οποίο η παρούσα 
ΚΑΠ έχει βασιστεί. Χωρίς αμφιβολία, στην περίπτωση που η Κοινότητα άρχιζε σήμερα την 
ανάπτυξη μια αγροτικής πολιτικής από την αρχή, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα ήταν 
παρόμοιο με την πολιτική που διατηρείται ακόμη, ιδιαίτερα έπειτα από το γεγονός ότι 
σήμερα, μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στην γεωργία. Όμως είναι 
αδύνατο για την Κοινότητα να αρχίσει κάτι τέτοιο από την αρχή. Γενικά, όπως υποστηρίζουν 
οι αναλυτές, υπό το φως του "εξαρτώμενου καναλιού” (path dependence) οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε προηγούμενο χρόνο μπορεί να είναι τέτοιες ώστε να περιορίζουν’ τις 
μελλοντικές δυνατότητες κατευθύνοντας την πολιτική προς συγκεκριμένα κανάλια όπου οι 
ιδέες, τα συμφέροντα που υπάρχουν, οι θεσμοί και οι στρατηγικές προσαρμόζονται.

Μια τέτοια path-depedence προσέγγιση μπορεί να κάνει κατανοητό το βαθμό στον 
οποίο η μορφή της σημερινής ΚΑΠ αντανακλά όχι μόνο την ισορροπία των δυνάμεων, αλλά 
(ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό) και την ισοροπία των δυνάμεων στην Ε.Ε. τα πρώτα χρόνια 
της ίδρυσής της. Από τα τέλη της δεκαετίας του '50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του '60, 
όταν διαμορφώθηκαν οι βασικές αρχές της ΚΑΠ, οι αγρότες αντιπροσώπευαν το 25% του 
εργατικού δυναμικού και ο πιο σημαντικός υποστηρικτής μιας πιο φιλελεύθερης πολιτικής (η 
Μεγάλη Βρετανία) δεν ήταν ακόμη μέλος της Κοινότητας. Ουσιαστικά, η Γαλλία ήταν εκείχη 
που έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση του πολιτικού προηγούμενου πάνω 
στο οποίο βασίστηκε η ΚΑΠ.

• Η σπουδαιότητα της γεωργίας για την Κοινότητα: Συχνά τονίζεται ότι ένα σημαντικό 
τμήμα της πολιτικής κληρονομιάς της ΚΑΠ αποτελεί η ιδέα ότι αυτή δεν είναι κάτι το 
σημαντικό μόνο για τους αγρότες αλλά και για την Κοινότητα στο σύνολό της, σαν θεσμός. 
Εφόσον η γεωργία χαρακτηρίζονταν πάντοτε σαν ο χώρος όπου υπήρχε πλήρης ολοκλήρωση 
ή αλλιώς "κοινή” πολιτική στην Ε.Ε., οι υποστηρικτές της ήταν σε θέση να διατυπώνουν την 
άποψη ότι οποιαδήποτε κριτική της ΚΑΠ ήταν "non communitaire”, δηλαδή υπονόμευε την 
έννοια της "ενότητας” και γι' αυτό ισοδυναμούσε με μια επίθεση στην όλη προσπάθεια 
ολοκλήρωσης (Ν. Nugent, 1991)



70

• Κανόνες απόφασης στην Ε.Ε.: Μαζί με αυτό το πολιτικό προηγούμενο, οι κανόνες 
απόφασης στην Ε Ε εξασφάλισαν ότι "η πολιτική επιρροή και οι θεσμοί που εδραιώθηκαν 
όταν ο αγροτικός τομέας κυριαρχούσε έχουν αλλάξει συγκριτικά, σε μικρό βαθμό" (J. Pearce. 
1983). Καμιά ριζική αλλαγή στις παραδοσιακές κατευθύνσεις της ΚΑΠ δεν έχει την 
δυνατότητα να τύχει της αποδοχής του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας εν' όσω κάθε 
χώρα-μέλος. σύμφωνα με την Συμφωνία του Λουξεμβούργου το 1966, διατηρεί τι δικαίωμα 
να προβάλλει βέτο άπέναντι σε ενέργειες που θεωρούνται μεγίστου εθνικού συμφέροντος. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το συμπέρασμα του von Witzke (1994) ότι οι δυνάμεις που 
επηρεάζουν σε εθνικό επίπεδο τις αποφάσεις για την ακολουθούμενη αγροτική πολιτική 
επηρεάζουν και σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις για την ΚΑΠ μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι 
δύσκολο να ληφθούν από κοινού αποφάσεις που να αλλάξουν το υπάρχον κατεστημένο υπέρ 
του αγροτικού κλάδου δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αφ" ενός θα συναντούσε την αντίδραση ενός 
πολύ μεγάλου πλήθους των χωρών-μελών και αφετέρου θα απαιτούσε την κοινή συναίνεση 
πολλών επιμέρους παρατάξεων κάτι το οποίο όπως τονίστηκε είναι δύσκολο να γίνει.

• Η δυναμική των διαπραγματεύσεων: Δύο άλλα χαρακτηριστικά της πολιτικής 
διαδικασίας που διαμορφώνουν τις αγροτικές συμφωνίες στην Ε.Ε. λειτουργούν υπέρ των 
συμφερόντων των αγροτών. Η πολύπλοκη και τεχνική φύση πολλών στοιχείων στο πακέτο 
συμφωνιών της ΚΑΠ κάνουν πολύ δύσκολο για τους "έξωτερικούς" διαμορφωτές της 
πολιτικής με γενικότερα συμφέροντα όπως περιορισμό του κόστους, να αμφισβητήσουν 
κάποιες ιδιαίτερες αποφάσεις που λαμβάνονται από τους αγροτικούς εσωτερικούς. Δεύτερον, 
είναι κοινώς αποδεκτό ότι η διαμόρφωση της κοινής χρηματοδότησης (common financing) 
δίνει στους υπουργούς γεωργίας "μεγαλύτερη ελευθερία στο να παίρνουν αποφάσεις που 
έχουν μεγαλύτερο κόστος στον προϋπολογισμό από αυτό που θα μπορούσαν ... εάν η 
επιβάρυνση αυτή αφορούσε άμεσα μόνο τις εθνικές δαπάνες.” Το αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης είναι μια τάση προς όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση, κάτι που έχει 
χαρακτηριστεί και ως "σύνδρομο του Κινέζικου εστιατορίου'’: εφόσον ο λογαριασμός 
μοιράζεται, κάθε χώρα έχει ένα κίνητρο να επιδιώξει την μέγιστη προστασία για τα δικά της 
αγροτικά συμφέροντα εφόσον οι επιβαρύνσεις θα μοιραστούν σε όλες τις χώρες μέλη - καμιά 
δεν θέλει να "παραγγείλει ένα πιάτο και να πληρώσει για πέντε” (J. Pearce, 1983).

• Γραφειοκρατικά συμφέροντα: Η σπουδαιότητα της ΚΑΠ για την Κοινότητα έχει 
αυξήσει τη σπουδαιότητα των υπαλλήλων που σχετίζονται με τα γεωργικά ζητήματα. Ένας 
επιπλέον παράγοντας που εξηγούσε γιατί είναι απίθανη μια ριζική μείωση των δαπανών της 
ΚΑΠ είναι ότι, δεδομένων των περιοριστικών ορίων που υπάρχουν στην διαδικασία λήψης 
αγροτικών αποφάσεων, τα σχέδια για ένα τέτοιο βήμα θα έπρεπε να προετοιμαστούν και να 
εφαρμοστούν από τους υπαλλήλους εκείνους που ευννοούνται από την δυσανάλογη ανάπτυξη 
του κλάδου μέσα στην Κοινότητα. Προς το παρόν, οι Υπουργοί Γεωργίας συναντιόνται 
περισσότερο συχνά από οποιοόήποτε άλλο Συμβούλιο εκτός των Υπουργών Εξωτερικών. Το 
Αγροτικό Συμβούλιο είναι το μοναδικό του οποίου οι συναντήσεις προετοιμάζονται όχι από 
την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (Committee of Permanent Pepresentatives, 
COREPER) αλλά από μια Ειδική Επιτροπή για την Γεωργία (Special Committee on 
Agriculture). Η θέση του Γενικού Διευθυντή στην γεωργία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
ανάμεσα στις 23 θέσεις Γ.Δ. της Επιτροπής, ενώ οι εργαζόμενες ομάδες και συμβουλευτικοί 
όμιλοι που σχετίζονται με τα αγροτικά ζητήματα είναι οι περισσότερες από οποιοόήποτε άλλο 
χώρο ( R. Fennel, 1987).

• Η δύναμη του lobby: Ο τελευταίος παράγοντας που εξυπηρετεί την προστασία των 
αγροτών από μια επίθεση της ΚΑΠ είναι η δυσανάλογη δύναμη του αγροτικού lobby στο 
επίπεδο της Ε.Ε. Η οργάνωση COPA είναι η πιο φημισμένη οργάνωση των αγροτών σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απασχολεί πλήρως σαρανταπέντε υπαλλήλους, ενώ οι περισσότερες 
Ευρωπαϊκές ενώσεις διαθέτουν έναν’ ή το πολύ, δύο μόνο υπαλλήλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Συνεργασίας (COGECA) είναι ένας ισχυρός οργανισμός και συνδέεται με τον COPA μέσω 
ενός δικτύου από συσχετιζόμενες ειδικές επιτροπές. Επιπρόσθετα, και οι δύο ομάδες των 
παραγωγών και των εθνικών ενώσεων των αγροτών αντιπροσωπεύονται απ' ευθείας με 
γραφεία στην Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τα αγροτικά συμφέροντα υπερασπίζονται από 
περισσότερες από 150 διαφορετικές αγροτικές ενώσεις στο σύνολο της Ε.Ε., με καθαρό 
τελικό αποτέλεσμα, όχι μόνο την πίεση και προώθηση των στόχων του κλάδου αλλά και την 
συντριβή της ικανότητας που έχουν άλλα lobby όπως αυτά των καταναλωτών (των οποίων η 
κυριότερη οργάνωση έχει μέγεθος το ένα-έκτο του μεγέθους της COPA) και των 
περιβαντολλόγων (Ν. Nugent, 1991).

7.4 Συμπεράσματα

Όπως διαπιστώνεται, οι πολιτικές και θεσμικές βάσεις της Ευρωπαϊκής αγροτικής 
δύναμης είναι ποικίλες και όλες μαζί είναι αξιοθαύμαστες. Είναι αλήθεια ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια γίνει για μια πιο φιλελεύθερη μεταρύθμιση της ΚΑΠ θα είναι μάλλον· απίθανο να 
προκαλέσει ριζική αλλαγή.

Η πολύ δύσκολη αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης εξασφαλίζει ότι στο μέλλον δεν 
θα είναι διόλου εύκολη μια αλλαγή του κατεστημένου για μείωση της αγροτικής προστασίας. 
Οι αποφάσεις σε Κοινοτικό επίπεδο στην ΚΑΠ διαμορφώνονται με τέτοιον τρόπο που κάνουν 
πολύ μικρή την πιθανότητα επίτευξης μιας από κοινού συμφωνίας για μείωση της αγροτικής 
προστασίας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό από πολλές χώρες-μέλη και 
δεδομένης της αρχής της ομοφωνίας που είναι ακόμη σε ισχύ.

Η μεγάλη διείσδυση που έχουν καταφέρει οι αγροτικές οργανώσεις σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο απο παλιά, καθώς και η ανάπτυξη ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ αυτών και 
των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι επί σχετικών ζητημάτων ενισχύει την επιρροή του 
αγροτικού lobby.

Το γεγονός ότι ακόμα και αν τελικά υπάρξει συμφωνία σε μια αλλαγή πλεύσης των 
χωρών-μελών απέναντι στο καθεστώς προστασίας, δεν απολύτως σίγουρο ότι οι πολιτικές 
που θα εφαρμοστούν θα έχουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως έδειξε η μεταρύθμιση 
του 1992 αλλά και όπως διαπιστώθηκε στις εργασίες πολλών ερευνητών (π.χ. Η. de Gorter 
και J.F.M. Svvinnen, 1994) αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια μιας νέας 
μεταρύθμισης κατά της αγροτικής προστασίας.
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