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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ∆εκέµβριο του 2002 στην Κοπεγχάγη η Πορτογαλία ζήτησε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο να αναλάβει δράση σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Βερολίνου του Μαρτίου του 1999 όπου αναφέρεται ότι το
Συµβούλιο “λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της πορτογαλικής γεωργίας
αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της αναλογίας των ενισχύσεων που χορηγούνται
στη γεωργία µε τη λήψη µέτρων αγροτικής ανάπτυξης που θα χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων”.
Το Συµβούλιο επεσήµανε επίσης το γεγονός ότι η Πορτογαλία θεωρεί ότι
εξακολουθεί να υπάρχει ένα ειδικό πρόβληµα το οποίο οφείλεται στον τρόπο µε τον
οποίο εφαρµόζεται προς το παρόν η ΚΓΠ στην πορτογαλική γεωργία. Για το λόγο
αυτό το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να του παρουσιάσει µια σχετική αναλυτική
έκθεση.
Η έκθεση αυτή αποτελεί απάντηση στο αίτηµα του Συµβουλίου προς την Επιτροπή
να παρουσιάσει µια έκθεση η οποία θα αναλύει την κατάσταση της πορτογαλικής
γεωργίας1.

2.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2.1.

Οικονοµικό αποτέλεσµα, παραγωγή και κατανάλωση
Κατά την περίοδο 1986-1995 η γεωργική παραγωγή στην Πορτογαλία µειωνόταν σε
πραγµατικούς όρους κατά 3,1% ετησίως. Ο αριθµός µείωσης της γεωργικής
παραγωγής στην Πορτογαλία περιορίστηκε κατά την περίοδο 1995-2001 στο 1,6%
ετησίως, που είναι µικρότερο από το µέσο όρο της ΕΕ (2,2% ετησίως). Κατά
συνέπεια το ποσοστό της πορτογαλικής γεωργικής παραγωγής στη συνολική
γεωργική παραγωγή της ΕΕ αυξήθηκε ελαφρώς από 2% το 1995 στο 2,2% το 2001.
Εντούτοις, παρόλο ότι πρόκειται για µια αναπτυσσόµενη εθνική οικονοµία, το
ποσοστό της πορτογαλικής γεωργίας στο ΑΕΠ µειώθηκε από το 5,1% περίπου το
1990 στο 2,8% το 2001.
Αφότου έγινε η προσχώρηση η βασική τάση στην πορτογαλική γεωργία υπήρξε η
µείωση των αροτραίων καλλιεργειών και η αύξηση της ζωικής παραγωγής, γεγονός
που αντανακλάται στη σηµαντική αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας χορτονοµών.
Κατά την περίοδο 1990-2001 ο όγκος των φυτικών προϊόντων µειωνόταν κατά 0,3%
ετησίως ενώ ο όγκος της τελικής ζωικής παραγωγής αυξανόταν κατά 1,5% κατά µέσο
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Τα βασικότερα συµπεράσµατα αυτής της έκθεσης βασίζονται σε επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν
στην Eurostat και στις δηµοσιονοµικές εκθέσεις του ΕΓΤΠΕ. Επιπλέον σε ορισµένες περιπτώσεις έγινε
λεπτοµερέστερη ανάλυση της πορτογαλικής κατάστασης µε τη χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων
∆ΓΛΠ.
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όρο. Οι οίνοι, τα νωπά φρούτα και τα νωπά λαχανικά είναι τα τρία σηµαντικότερα
φυτικά προϊόντα και αποτελούν κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής αξίας
της γεωργικής παραγωγής. Εντούτοις, η φυτική παραγωγή παρουσίασε µεγαλύτερες
διακυµάνσεις απ’ό,τι η ζωική παραγωγή στην Πορτογαλία λόγω της εξάρτησης των
σηµαντικότερων φυτικών προϊόντων, ειδικότερα των οίνων, από τις καιρικές
συνθήκες. Στους τοµείς των νωπών φρούτων και λαχανικών εντούτοις έχουν
παρατηρηθεί ανοδικές τάσεις όσον αφορά τον όγκο των εσπεριδοειδών και σε
µικρότερο βαθµό της ντοµάτας.
Όσον αφορά τα σιτηρά παρατηρούνται τάσεις µείωσης της παραγωγής για πολλά
προϊόντα µε εξαίρεση τις θετικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν για το καλαµπόκι και
το σκληρό σίτο. Όσον αφορά το σκληρό σίτο, δυστυχώς η αύξηση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων και της παραγωγής δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς από τη
βιοµηχανία τροφίµων. Άλλες σηµαντικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε σχέση µε το ρύζι
και τον καπνό, των οποίων αυξήθηκε σηµαντικά η παραγωγή, ενώ η αύξηση που
παρουσίασαν τα ζαχαρότευτλα, ξεκινώντας από πολύ χαµηλά επίπεδα, ήταν από τις
µεγαλύτερες µεταξύ των λιγότερο σηµαντικών φυτικών προϊόντων στην Πορτογαλία.
Σε σχέση µε τα όρια παραγωγής της ΚΓΠ στον τοµέα των αροτραίων καλλιεργειών
κατά την περίοδο 2002/03 οι εκτάσεις για τις οποίες ζητήθηκαν ενισχύσεις
εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω του ανώτατου επιπέδου για τις βασικές εκτάσεις
καθώς και για τις αρδευόµενες βασικές εκτάσεις. Επιπλέον, δεδοµένου ότι δεν έχει
χρησιµοποιηθεί ακόµη το αποθεµατικό των 60 000 εκταρίων που δηµιουργήθηκε στο
Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 για τις νέες αρδευόµενες εκτάσεις, θα πρέπει να βγει το
συµπέρασµα ότι δεν είναι δεσµευτικά προς το παρόν αυτά τα ανώτατα όρια. Το
αντίθετο είναι αλήθεια στην περίπτωση του σκληρού σίτου, για τον οποίο, παρά τον
πενταπλασιασµό των επιλέξιµων εκτάσεων στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000,
παρατηρείται κατά 60% υπέρβαση στις αιτήσεις για ενισχύσεις.
Εντούτοις οι µειώσεις του όγκου της παραγωγής δεν σηµαίνει ότι έχει µειωθεί η αξία
των φυτικών προϊόντων σε σχέση µε τη συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής.
Αντίθετα, επειδή η πραγµατική αξία της παραγωγής έχει µειωθεί περισσότερο στους
τοµείς των γεωργικών προϊόντων, 3,5% κατά µέσο όρο έναντι 2,6% που ήταν η
µείωση της πραγµατικής αξίας των φυτικών προϊόντων κατά την περίοδο 1990-2001,
το ποσοστό της τελικής φυτικής παραγωγής στην αξία της γεωργικής παραγωγής
είναι µεγαλύτερο σήµερα απ’ό,τι πριν µία δεκαετία.
Στον τοµέα των ζωικών προϊόντων η παραγωγή γάλακτος, χοίρων, πουλερικών και
βοοειδών είναι, κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες. Ο
όγκος της παραγωγής χοίρων έχει αυξηθεί πολύ ενώ µε µεγάλη ταχύτητα αυξάνεται
και η παραγωγή πουλερικών εις βάρος της παραγωγής βοοειδών. Εξάλλου, η αγορά
βοοειδών κατά το 2001 δεν έδειχνε ακόµη κάποια σηµεία σηµαντικής ανάκαµψης
µετά την κρίση της ΣΕΒ, η οποία επηρέασε σηµαντικά την πορτογαλική παραγωγή.
Πράγµατι, παρά την κάποια υπέρβαση στις αιτήσεις όσον αφορά τις θηλάζουσες
αγελάδες και την ειδική πριµοδότηση για τα βοοειδή, η µείωση της παραγωγής
βοοειδών υπήρξε η σηµαντικότερη αιτία της συνακόλουθης µείωσης του ποσοστού
της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής στην Πορτογαλία.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ζήτηση χοιρινού κρέατος συνέχισε να αυξάνεται
κατά τα τελευταία έτη γεγονός που είχε ως συνέπεια την αύξηση των πραγµατικών
τιµών παραγωγού. Όσον αφορά το κρέας των πουλερικών, παρά τις µακροχρόνιες
θετικές τάσεις, η αύξηση των πραγµατικών τιµών υπήρξε λιγότερο ευνοϊκή µε
συνέπεια την πτώση του επιπέδου της πραγµατικής αξίας της παραγωγής. Κατά την
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περίοδο 1993-2001 η κατανάλωση κρέατος πουλερικών αυξήθηκε κατά 37% και η
κατανάλωση χοιρινού κρέατος κατά 29%.
Η επέκταση της βιοµηχανίας παραγωγής χοιρινού κρέατος είχε ως συνέπεια να
αυξηθεί η ζήτηση για ζωοτροφές. Επειδή ο πορτογαλικός τοµέας φυτικών προϊόντων
δεν µπόρεσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση, χρειάστηκε να γίνουν εισαγωγές µε
συνέπεια να µειωθεί το ποσοστό επάρκειας για σιτηρά κατά 5% από τις αρχές του
1990. Εξάλλου, ο βαθµός επάρκειας όσον αφορά όλα τα βασικά είδη κρέατος έχει
επίσης µειωθεί µε συνέπεια να πέσει κάτω από το 100% κατά τα τελευταία έτη.
Όσον αφορά το γάλα κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί µία σταθερή
αύξηση του όγκου της παραγωγής, παρά το γεγονός ότι η κρίση της ΣΕΒ προκάλεσε
κάποιες διαταραχές στην παραγωγή κατά τα δύο τελευταία έτη. Ενώ δεν έχει αυξηθεί
σηµαντικά η παραγωγή γάλακτος, παρά την αύξηση των τιµών κατά τα τελευταία
έτη, το γάλα είναι ένας από τους λίγους τοµείς που έχει αυξήσει το ποσοστό του στο
σύνολο της πορτογαλικής γεωργικής παραγωγής.
Ο ρόλος του γαλακτοκοµικού τοµέα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στις Αζόρες όπου η
ετήσια παραγωγή διπλασιάστηκε σχεδόν κατά την τελευταία δεκαετία φτάνοντας στις
500 000 τόνους, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της πορτογαλικής παραγωγής.
Όµως, η µεγάλη πυκνότητα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής έχει επιβαρύνει το
περιβάλλον και έχει δηµιουργήσει προβλήµατα για τους άλλους γεωργικούς τοµείς.
Ειδικότερα, η αύξηση του αριθµού των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής έχει
προκαλέσει υπερπροσφορά βόειου κρέατος στην τοπική αγορά µε συνέπεια να µην
µπορεί να πουληθεί. Εξάλλου, το γεγονός ότι η αρόσιµη γη έχει µετατραπεί σε
βοσκότοπους για την παραγωγή γάλακτος έχει προκαλέσει προβλήµατα εφοδιασµού
στην τοπική βιοµηχανία ζάχαρης.
2.2.

Χρησιµοποίηση της γης
Το 1999 το ένα τρίτο (3,35 εκατ. εκτάρια) της συνολικής έκτασης της Πορτογαλίας
καλυπτόταν από δάση. Το 42% περίπου της έκτασης (3,86 εκατ. εκτάρια) αποτελεί
τη Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ), το 86% της οποίας αποτελείται από
µειονεκτικές περιοχές. Η αρόσιµη γη αποτελούσε το 46% των ΧΓΕ οι µόνιµοι
βοσκότοποι το 36% και οι µόνιµες καλλιέργειες το 18%.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-1999 η ΧΓΕ µειώθηκε κατά 130 000 εκτάρια
περίπου ενώ η αρόσιµη γη και οι µόνιµες καλλιέργειες µειώθηκαν κατά 600 000
εκτάρια και κατά 80 000 εκτάρια αντιστοίχως και οι µόνιµοι βοσκότοποι αυξήθηκαν
κατά 550 000 εκτάρια. Κατά την ίδια περίοδο οι αρδευόµενες εκτάσεις αυξήθηκαν
κατά 85 000 εκτάρια και έφτασαν τις 800 000 εκτάρια, που είναι το 21% της ΧΓΕ. Η
πορτογαλική ΧΓΕ αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 3% της συνολικής ΧΓΕ της
ΕΕ.

2.3.

Μέγεθος και κατανοµή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Οι πορτογαλικές
γεωργικές
εκµεταλλεύσεις
εξακολουθούν να είναι
κατακερµατισµένες. Κατά την περίοδο 1990-1995 ο αριθµός των πορτογαλικών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µειώθηκε µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ό,τι στο σύνολο της
ΕΕ των 12, κατά 5,5% ετησίως έναντι 2,7% που ήταν στην ΕΕ των 12. Κατά την
περίοδο 1995-2000 ο συνολικός αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην
Πορτογαλία µειώθηκε κατά 35 000, από 451 000 στις 416 000, δηλαδή κατά 1,6%
ετησίως ενώ η αντίστοιχη µείωση στην ΕΕ των 15 κατά το ίδιο διάστηµα ήταν 1,7%.
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Κατά συνέπεια κατά τα τελευταία έτη το ποσοστό των πορτογαλικών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στην ΕΕ των 15 παρέµεινε σταθερό (6,1% περίπου κατά το 2000)
ενώ, µε τη συνολική ΧΓΕ στην Πορτογαλία να παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη,
το µέγεθος των πορτογαλικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά µέσο όρο
από το 6,7 εκτάρια στα 9,3 εκτάρια.
Εντούτοις, το µέσο µέγεθος των πορτογαλικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
εξακολουθεί να είναι κατά 50% περίπου µικρότερο από το µέσο µέγεθος σε επίπεδο
ΕΕ (18,7 εκτάρια), τα δε µεγέθη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Πορτογαλία
παρουσιάζουν µεγάλες ανισότητες. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε έκταση
µικρότερη των 2 εκταρίων αντιπροσώπευαν το 54% όλων των εκµεταλλεύσεων κατά
το 2000 και κάλυπταν µόλις το 6% της ΧΓΕ, ενώ το 1,4% των εκµεταλλεύσεων είχαν
µέγεθος µεγαλύτερο των 100 εκταρίων και κάλυπταν το 53% του συνόλου της ΧΓΕ.
2.4.

Εργαζόµενοι στον τοµέα της γεωργίας
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2000, 1 064 000 άνθρωποι ασκούσαν γεωργική
δραστηριότητα στην Πορτογαλία, ποσό που αντιπροσώπευε 476 000 Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Μεταξύ 1995 και 2000 το σύνολο των εργαζοµένων στη
γεωργία µειωνόταν κατά 2,4% ετησίως στην Πορτογαλία ενώ στην υπόλοιπη ΕΕ των
15 η αντίστοιχη µείωση ήταν 3,1%.
Εποµένως το ποσοστό της Πορτογαλίας στο σύνολο του γεωργικού εργατικού
δυναµικού της ΕΕ των 15 αυξήθηκε ελαφρώς και παρέµεινε γύρω στο 8%.
∆εδοµένου ότι το ποσοστό των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίοι
έχουν επικερδή δραστηριότητα εκτός της γεωργίας είναι παρόµοιο (28%) µε αυτό της
ΕΕ κατά µέσο όρο, το υψηλό ποσοστό υποαπασχόλησης παραµένει ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της πορτογαλικής γεωργίας.
Πράγµατι, η µερική απασχόληση των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,
παρόλο ότι είναι σταθερό, είναι ιδιαίτερο υψηλό στην Πορτογαλία όπου το 83%
εργαζόταν µε µερική απασχόληση κατά το 2000 έναντι 76% στην ΕΕ των 15. Αυτό
το βασικό χαρακτηριστικό του πορτογαλικού εργατικού δυναµικού οφείλεται στο
γεγονός ότι είναι µεγαλύτερος ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µικρού µεγέθους.
Το 2000 το 90% των εργαζοµένων στη γεωργία το αποτελούσαν τα µέλη της
οικογένειας (έναντι 82% στην ΕΕ των 15). Ο αριθµός των εργαζοµένων σε τακτική
βάση στη γεωργία που δεν ανήκε στην οικογένεια ανερχόταν µόλις στις 47 000 ΕΜΕ,
που αντιστοιχεί στο 9% του συνολικού αριθµού. Μεταξύ του 1995 και του 2000, σε
αντίθεση µε την Ευρώπη όπου παρατηρήθηκε σταδιακή µείωση, το ποσοστό του
εργατικού δυναµικού στην Πορτογαλία που προερχόταν από την οικογένεια
παρέµεινε σταθερό.
Ένα χαρακτηριστικό των εργαζοµένων στη γεωργία στην Πορτογαλία είναι ότι µόνο
το 1% των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων δηλώνει ότι έχει πλήρη γεωργική
εκπαίδευση ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρώπη των 15 είναι 5%. Ένα άλλο
σηµαντικό στοιχείο είναι το µεγάλο ποσοστό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που
ανήκει σε γεωργούς µεγάλης ηλικίας. Το 2000 το ποσοστό του γεωργικού εργατικού
δυναµικού στην Πορτογαλία άνω των 55 ετών ανερχόταν στο 65%, που είναι
σηµαντικά µεγαλύτερο από το µέσο όρο της ΕΕ των 15 (53%).
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2.5.

Εµπόριο
Το 1978, σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την προσχώρηση της
Πορτογαλίας, το εµπορικό ισοζύγιο όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα είχε θεωρηθεί
ως ένα από τα βασικά προβλήµατα. Πράγµατι, αφότου έγινε η προσχώρηση το
ποσοστό των γεωργικών προϊόντων στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου έχει
αυξηθεί ελαφρώς, από 17% κατά την περίοδο 1988-1990 στο 18% κατά την περίοδο
2000-2002. Όταν οι διεθνείς τιµές έφτασαν στο κατακόρυφο κατά την περίοδο
1995-1998 το έλλειµµα του ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων αντιπροσώπευε ακόµη
µεγαλύτερο ποσοστό (26%) στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της Πορτογαλίας.
Κατά την περίοδο 2000-2002 το συνολικό έλλειµµα του ισοζυγίου γεωργικών
προϊόντων (εντός και εκτός της ΕΕ των 15) σταθεροποιήθηκε γύρω στα 2 800 εκατ. €
ετησίως περίπου. Παρά το γεγονός ότι η γενική τάση εξακολουθεί να δείχνει αύξηση
του ελλείµµατος σε απόλυτους όρους, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αυξάνονται
µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ό,τι οι εισαγωγές από τα µέσα της δεκαετίας του ’90.
Το εµπόριο εντός της ΕΕ αυξάνεται ως ποσοστό του συνολικού εµπορίου γεωργικών
ειδών διατροφής στην Πορτογαλία και έτσι σήµερα το εµπόριο γεωργικών ειδών
διατροφής εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 78% περίπου. Το εµπόριο βιοµηχανικών
προϊόντων εντός της ΕΕ εξακολουθεί να είναι σηµαντικότερο βέβαια αλλά κατά τα
τελευταία χρόνια η διαφορά αυτή παρουσιάζει τάσεις µείωσης. Κατ’αυτόν τον τρόπο
το εµπόριο γεωργικών ειδών διατροφής εντός της ΕΕ αρχίζει να αποκτά την ίδια
σηµασία µε το εµπόριο βιοµηχανικών ειδών διατροφής εντός της ΕΕ όσον αφορά την
Πορτογαλία.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η προσχώρηση στην ΕΕ επηρέασε σηµαντικά το εµπόριο
µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου όσον αφορά τα
γεωργικά είδη διατροφής εντός της ΕΕ. Ενώ το εµπορικό ισοζύγιο της Πορτογαλίας
όσον αφορά τα γεωργικά είδη διατροφής εκτός της ΕΕ βελτιώθηκε για όλες σχεδόν
τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ορισµένα νωπά τροπικά φρούτα και τη
ζάχαρη, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου γεωργικών ειδών διατροφής εντός της
ΕΕ αντιστάθµισε µε το παραπάνω τα θετικά αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν στο
εµπόριο εκτός της ΕΕ µε συνέπεια να αυξηθεί το γενικό έλλειµµα του εµπορικού
ισοζυγίου.
Μία ανάλυση µε βάση το προϊόν δείχνει ότι η Πορτογαλία παρουσιάζει αρνητικές
τάσεις όσον αφορά τη µεγάλη πλειοψηφία των γεωργικών προϊόντων,
περιλαµβανοµένων και ορισµένων δυναµικών τοµέων της πορτογαλικής γεωργίας
όπως τα νωπά φρούτα και το χοιρινό κρέας. Επιπλέον, από τις αρχές της δεκαετίας
του ’90 η Πορτογαλία είναι ένας καθαρός εισαγωγέας γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Εξάλλου η µείωση των καθαρών εισαγωγών όσον αφορά τα ζωντανά βοοειδή
οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις που είχε η ΣΕΒ στη ζήτηση. Η Πορτογαλία
διατήρησε, για να µην πούµε ενίσχυσε, το παραδοσιακό πλεόνασµα του εµπορικού
της ισοζυγίου στον τοµέα του οίνου. Το ίδιο θετική είναι η εικόνα και στο εµπόριο
της ζάχαρης όπου µειώνονται οι εισαγωγές.
Όσον αφορά την τωρινή ΚΓΠ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα τελικά προϊόντα που
εξάγει η Πορτογαλία είναι προϊόντα “υψηλής ποιότητας” και µεταποιηµένα προϊόντα
όπως ο οίνος, τα νωπά φρούτα και τα νωπά λαχανικά, ενώ τα προϊόντα που εισάγει
είναι αυτά που λαµβάνουν µεγάλες επιδοτήσεις όπως το γάλα, το βοδινό κρέας και τα
σιτηρά.
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3.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3.1.

Παραγωγικότητα
Σε µακροοικονοµικούς όρους η γεωργική παραγωγή ανά εκτάριο στην Πορτογαλία
υπολογίζεται σε 1 642 €/εκτάριο ΧΓΕ, που ισοδυναµεί µε τα τρία τέταρτα του µέσου
όρου της ΕΕ (2 205 €/εκτάριο ΧΓΕ).
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο όταν η παραγωγικότητα
εκφράζεται σε µονάδες εργασίες. Εάν ληφθεί υπόψη το σχετικά υψηλό ποσοστό
γεωργικού εργατικού δυναµικού στην Πορτογαλία σε σχέση µε το σύνολο της ΕΕ, η
γεωργική παραγωγή ανά µονάδα εργασίας στην Πορτογαλία ανέρχεται σε
13 298 €/ΕΜΕ, δηλαδή στο 28% του µέσου όρου της ΕΕ (47 218 €/ΕΜΕ).
Εάν εκφραστεί σε όρους Καθαρής Προστιθέµενης Αξίας στις βασικές τιµές ανά
εκτάριο και ανά ΕΜΕ η κατάσταση στην Πορτογαλία είναι ελαφρώς πιο θετική. Το
2001 η Καθαρή Προστιθέµενη Αξία ανά εκτάριο ανερχόταν σε 636 €/εκτάριο,
δηλαδή στο 71% περίπου του µέσου όρου της ΕΕ και η Καθαρή Προστιθέµενη Αξία
ανά ΕΜΕ ήταν 5 149 €/ΕΜΕ που αντιστοιχούσε στο 27% του µέσου όρου της ΕΕ.

3.2.

Εισροές
Προς το παρόν η ενδιάµεση κατανάλωση στην Πορτογαλία ανέρχεται στο 50%
περίπου της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Το ποσοστό της ενδιάµεσης
κατανάλωσης στην Πορτογαλία σε σχέση µε την ΕΕ ισούται σχεδόν µε το ποσοστό
της πορτογαλικής γεωργικής παραγωγής, που ανέρχεται στο 2,3%.
Κατά την τελευταία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσοστό της
ενδιάµεσης πορτογαλικής κατανάλωσης σπόρων, φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, το
ποσοστό αυτών των εισροών παρέµεινε κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ. Αντίθετα, το
ποσοστό των ζωοτροφών παρέµεινε πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ παρά το γεγονός
ότι µειώθηκε το ποσοστό της ενδιάµεσης κατανάλωσης στην Πορτογαλία.
Το ύψος των ενοικίων, τα επιτόκια και το κόστος της εργασίας έχουν µειωθεί.
Εντούτοις, το ποσοστό των ενοικίων σ’αυτά τα εξωτερικά κόστη είναι µικρότερο από
το µέσο όρο της ΕΕ, τα επιτόκια είναι σχεδόν τα ίδια, ενώ το κόστος της εργασίας
στην πορτογαλική γεωργία είναι σηµαντικότερο σε σχέση µε το σύνολο της ΕΕ. Το
κόστος των αποσβέσεων είναι σχετικά χαµηλότερο στην Πορτογαλία, γεγονός που
δείχνει ότι γίνονται λιγότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στο γεωργικό τοµέα.

3.3.

Εισόδηµα
Οι οικονοµικοί λογαριασµοί της Eurostat για τη γεωργία δείχνουν ότι µεταξύ 1986
και 1995 το γεωργικό εισόδηµα στην Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 30% περίπου, που
είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το µέσο όρο της ΕΕ, που ανήλθε στο 25%. Από το
1995 µέχρι το 2002 η αύξηση του εισοδήµατος στην Πορτογαλία ανήλθε στο 32%
που είναι το µεγαλύτερο στην ΕΕ υπερβαίνοντας κατά πολύ τη µέση αύξηση του
εισοδήµατος στην ΕΕ που ήταν 8%.
Εντούτοις, εάν χρησιµοποιήσουµε στοιχεία του ∆ΓΛΠ για τον υπολογισµό της
Καθαρής Προστιθέµενης Αξίας ανά ΕΜΕ σε πραγµατικούς όρους κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια, θα δούµε ότι το εισόδηµα στην Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 5,8%
ετησίως έναντι 2% στην ΕΕ, δηλαδή η συνολική αύξηση ανήλθε στο 48%.
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Παρά αυτό το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης, το γεωργικό εισόδηµα ανά ΕΜΕ στην
Πορτογαλία (4 200 €/ΕΜΕ), µε βάση τα στοιχεία του ∆ΓΛΠ, ανέρχονταν µόλις στο
27% του µέσου όρου της ΕΕ κατά το 2002 και υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές
εισοδήµατος ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες της Πορτογαλίας. Ο µέσος όρος
κατά την περίοδο 1999-2000 κυµάνθηκε από 2 400 € περίπου, στην περιφέρεια του
Algarve, µέχρι 10 900 €, στην περιφέρεια Alentejo.
Οι ασχολούµενοι µε ειδικές καλλιέργειες έχουν το µεγαλύτερο κατά κεφαλή
εισόδηµα (11 751 €/ΕΜΕ), και ακολουθούν οι παραγωγοί πουλερικών και χοιρινού
κρέατος (10 562 €/ΕΜΕ), οι παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων (7 879 €/ΕΜΕ
και οι παραγωγοί οίνου (5 923 €/ΕΜΕ).
Τέλος, η χαµηλή παραγωγικότητα και η µέση αποτελεσµατικότητα των
χρησιµοποιούµενων εισροών στην Πορτογαλία σηµαίνουν ότι το εισόδηµα ανά
εκτάριο ΕΜΕ, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι από τα χαµηλότερα στην ΕΕ
και ανέρχεται σε 416 €/εκτάριο ΕΜΕ, δηλαδή είναι το µισό του µέσου όρου της ΕΕ
(882 €/εκτάριο ΕΜΕ).
4.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Το 1978 στο πλαίσιο της αίτησης προσχώρησης της Πορτογαλίας στην ΕΕ η
Επιτροπή συνέταξε µία έκθεση η οποία τόνιζε τις µεγάλες διαρθρωτικές αδυναµίες
της πορτογαλικής γεωργίας και τη µεγάλη της εξάρτηση από τις εισαγωγές βασικών
ειδών διατροφής. Οι ιδιαιτερότητες αυτές καλύφθηκαν από µια σειρά µεταβατικών
ρυθµίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωργία, στο πλαίσιο του προενταξιακού
προγράµµατος της Πορτογαλίας, που καταρτίστηκε το 1981.
Μετά την προσχώρηση εφαρµόστηκαν πλήρως οι διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ
στην Πορτογαλία. Επιπλέον, διετέθησαν 700 εκατ. ECU στο γεωργικό τοµέα µέσω
ενός ειδικού προγράµµατος για την ανάπτυξη της πορτογαλικής γεωργίας επί µια
δεκαετή µεταβατική περίοδο (1986-1995).
Ελήφθησαν επίσης και ειδικά µεταβατικά µέτρα, λαµβανοµένης υπόψη της
ευαισθησίας του γεωργικού τοµέα, µε τον κύριο όγκο της πορτογαλικής γεωργικής
παραγωγής να βρίσκεται σε µια µικτή µεταβατική περίοδο µε δύο βασικά στάδια.
Από το 1986 έως το 1990 οι οργανώσεις των αγορών, παρόλο ότι παρέµειναν εθνικές
(ακόµη και όσον αφορά τη χρηµατοδότησή τους), αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν
σταδιακά σύµφωνα µε τους κοινούς στόχους. Οι τελωνειακοί δασµοί θα έπρεπε να
καταργηθούν σταδιακά, ενόψει της ελευθέρωσης του εµπορίου, αλλά εφαρµόστηκαν
ορισµένοι ειδικοί µηχανισµοί για τα ευαίσθητα προϊόντα. Από το 1991 έως το 1995,
στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την πλήρη εφαρµογή της ΚΓΠ, οι πορτογαλικές
τιµές και ενισχύσεις προσαρµόστηκαν προς τα επίπεδα της ΕΚ.
Με τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ το 1992, οι τιµές της ΕΚ άρχισαν να µειώνονται από
το 1993, ανεξάρτητα από την προσαρµογή των πορτογαλικών τιµών στήριξης. Οι
µειώσεις των τιµών αντισταθµίστηκαν από άµεσες ενισχύσεις και η µετάβαση αυτή
από τη στήριξη των τιµών στη στήριξη του εισοδήµατος ήταν σχετικά ευνοϊκή για
την Πορτογαλία. Το 1992 έγινε πλήρης εφαρµογή της µεταρρύθµισης στην
Πορτογαλία αλλά υπό ορισµένους ειδικούς όρους. Η απόδοση αναφοράς για τα
σιτηρά ήταν υψηλότερη από την ιστορική και την τωρινή απόδοση και υπήρξαν
ειδικοί όροι για τις πριµοδοτήσεις των βοοειδών. Επιπλέον, σε ορισµένους τοµείς
εξακολουθούσαν να ισχύουν µεταβατικές ρυθµίσεις. Είχε ληφθεί επίσης και ένα
ειδικό µέτρο για τις πριµοδοτήσεις του ζωικού κεφαλαίου υπό τη µορφή ενός
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προγράµµατος µετατροπής της γης που εχρησιµοποιείτο για αροτραίες καλλιέργειες
σε έκταση για εκτεταµένη ζωική παραγωγή εντός του ορίου των 200 000 εκταρίων,
το οποίο παρατάθηκε µέχρι το 2005.
Σε σχέση µε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ορισµένα µεταβατικά µέτρα που
εξακολούθησαν να ισχύουν για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα της Πορτογαλίας
φάνηκαν να είναι ασυµβίβαστα µε αυτόν το στόχο. Για το λόγο αυτό τα µέτρα αυτά
καταργήθηκαν το 1993 και άρχισε να χορηγείται µία φθίνουσα προσωρινή
αποζηµίωση για τους ευαίσθητους τοµείς, κυρίως για τα σιτηρά, το γάλα και τα
βοοειδή.
Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ βάσει του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 ωφέλησε την
Πορτογαλία καθώς υπήρξαν αυξήσεις του ανώτατου ορίου του σκληρού σίτου,
αυξήθηκαν οι αρδευόµενες εκτάσεις που εκαλλιεργούντο µε σιτηρά και αυξήθηκαν
επίσης και τα ανώτατα όρια όσον αφορά τις πριµοδοτήσεις των βοοειδών στον τοµέα
του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, λόγω του ότι οι µειονεκτικές περιοχές αποτελούν
ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό της γης η Πορτογαλία επωφελήθηκε από το γεγονός ότι
η χρηµατοδότηση δεν γίνεται πλέον βάσει µέτρων για τις µειονεκτικές περιοχές αλλά
από το Τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.
Προς το παρόν, όσον αφορά τις Αζόρες, η Κοινότητα χορηγεί ειδική ενίσχυση για
τους τοµείς του γάλακτος και του βόειου κρέατος. Το 2001 εξάλλου απαλλάχτηκαν,
για την περίοδο 1999-2003, από την εισφορά 73 000 τόνοι γάλακτος προκειµένου να
µπορέσει ο γαλακτοκοµικός τοµέας των Αζορών να συνεχίσει την αναδιάρθρωσή του
χωρίς την παρεµβολή της αγοράς γάλακτος.
5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πριν το 1993 το ποσοστό συνεισφοράς της Πορτογαλίας στον προϋπολογισµό της
ΕΕ ήταν µεγαλύτερο από το ποσοστό της συνολικής δαπάνης του Τµήµατος
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ που εχορηγείτο στο γεωργικό της τοµέα. Έκτοτε, µε
ορισµένες διακυµάνσεις, συµβαίνει το αντίθετο και η Πορτογαλία έχει λάβει
συνολικά το 1,6% των πόρων του ΕΓΤΠΕ.
Κατά τα έτη 1994 και 1995 εφαρµόστηκαν ταυτόχρονα στην Πορτογαλία η
µεταρρύθµιση του 1992 και ορισµένα ειδικά εφάπαξ µέτρα εφαρµογής. Το πακέτο
“1993” εφαρµόστηκε για το οικονοµικό έτος 1994 στο γεωργικό τοµέα της
Πορτογαλίας και στη βιοµηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, χορηγήθηκαν
έκτακτες ενισχύσεις λόγω της ξηρασίας των ετών 1992 και 1993, ενώ κατά τα έτη
1994 και 1995 χορηγήθηκαν γεωργονοµισµατικές αποζηµιώσεις.
Οι συνολικές επιπτώσεις αυτών των µεταβατικών µέτρων ήταν να µειωθούν οι
δαπάνες του Τµήµατος Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ για την Πορτογαλία κατά τα έτη
1996 και 1997 από 700 εκατ. € κατά µέσο όρο σε 650 εκατ. €, ποσό που αντανακλά
καλύτερα τις συνέπειες της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ το 1992. Εξάλλου, η σηµαντική
αύξηση κατά το 2001 (έφτασε τα 873 εκατ. €, δηλαδή το 2,1% των συνολικών
δαπανών του ΕΓΤΠΕ) υπήρξε εν µέρει αποτέλεσµα των τροποποιήσεων που έγιναν
στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 για τη χρηµατοδότηση ορισµένων µέτρων και
ειδικότερα για τις ενισχύσεις των µειονεκτικών περιοχών, οι οποίες µέχρι τότε
εχρηµατοδοτούντο από το Τµήµα Προσανατολισµού.
Η ανάλυση της εξέλιξης του ποσοστού των δαπανών του τοµέα 1α του ΕΓΤΠΕ Τµήµα Εγγυήσεων για την Πορτογαλία, ως ποσοστό της Μικτής Προστιθέµενης
Αξίας σε τιµές αγοράς, έδειξε ότι αυξήθηκε σηµαντικά και έφθασε το 26% µέχρι το
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1994 και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε γύρω στο 20% κατά συνέπεια η
Πορτογαλία βρίσκεται κάτω από τη µέση όσον αφορά την κατάταξη (ο µέσος όρος
της ΕΕ είναι 20%) αλλά υψηλότερο από το Λουξεµβούργο, την Ολλανδία και την
Ιταλία.
Εξάλλου, όσον αφορά τις µονάδες εργασίας (ΕΜΕ), λόγω της χαµηλής
παραγωγικότητας της εργασίας στην πορτογαλική γεωργία το κονδύλιο 1α των
δαπανών του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων για την Πορτογαλία είναι µικρό και
ανέρχεται µόλις στο 2005 του µέσου όρου της ΕΕ. Επιπλέον η δαπάνη ανά εκτάριο
γεωργικής γης (ΧΓΕ) αυξήθηκε στα 173 €/εκτάριο κατά το 1993 και έκτοτε
παραµένει στα ίδια επίπεδα, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χαµηλή και ανέρχεται
µόλις στο 60% του µέσου όρου της ΕΕ (293 €/εκτάριο).
Επιπλέον, για τις περιόδους 1994-1999 και 2000-2006 χορηγήθηκαν στην
Πορτογαλία 2 125 εκατ. € και 2 279 εκατ. € αντίστοιχα από το ΕΓΤΠΕ - Τµήµα
Προσανατολισµού για την επιτάχυνση της προσαρµογής των γεωργικών δοµών και
για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η κατά 100% εκτέλεση
αυτών των µέτρων εντός αυτών των προγραµµάτων αντανακλά την αναγκαιότητα και
την επιτυχία των παρεµβάσεων του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Προσανατολισµού στην
Πορτογαλία.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρόλο ότι η προαναφερόµενη ανάλυση αυτών των δεικτών οικονοµικής επίδοσης
δείχνει µία εντυπωσιακή και σταθερή αύξηση του πραγµατικού γεωργικού
εισοδήµατος στην Πορτογαλία ανά οµάδα εργασίας, η πορτογαλική γεωργία
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει διάφορες δυσκολίες.
–

η παραγωγικότητα και το εισόδηµα ανά µονάδα εργασίας, παρόλο ότι
βελτιώνονται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα,

–

αυτά τα χαµηλά εισοδήµατα οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το γεωργικό
εργατικό δυναµικό της Πορτογαλίας δεν διαθέτει επαρκή γη ούτε επαρκή
µεταβλητό και σταθερό κεφαλαιουχικό εξοπλισµό καθώς και στο γεγονός ότι
υπάρχει σηµαντική λανθάνουσα υποαπασχόληση στον τοµέα.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ιδιαιτερότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
πορτογαλική γεωργία δεν οφείλεται µόνο στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα αλλά
και στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται προς το παρόν η ΚΓΠ στην Πορτογαλία.
Για το λόγο αυτό οι βασικοί στόχοι της πορτογαλικής γεωργίας κατά τα προσεχή έτη
θα πρέπει να είναι οι εξής:
–

συνέχιση και επιτάχυνση των διαρθρωτικών προσαρµογών. Η σηµερινή
διάρθρωση των αγροκτηµάτων στην Πορτογαλία δεν επιτρέπει την καλύτερη
δυνατή χρησιµοποίηση των µεταβλητών και των σταθερών εισροών, παρά το
γεγονός ότι η Πορτογαλία κάνει οικονοµίες όσον αφορά τις εισροές µε
γρηγορότερο ρυθµό απ’ό,τι η ΕΕ κατά µέσο όρο. Η κατάσταση αυτή
παρεµποδίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας και τη δυνατότητα επενδύσεων
στον πορτογαλικό γεωργικό τοµέα·

–

ενίσχυση της ανάπτυξης µιας αειφόρου και προσανατολισµένης προς την
αγορά γεωργίας µε επίκεντρο την ποιότητα. Θα µπορούσε να αυξηθεί η αξία
των πορτογαλικών γεωργικών προϊόντων ως αποτέλεσµα της καλύτερης
διαφοροποίησης και της αύξησης των επενδύσεων προκειµένου να βελτιωθεί η
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ποιότητά τους και οι µέθοδοι εµπορίας. Κατ’αυτόν τον τρόπο η πορτογαλική
γεωργία θα µπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από τις ευκαιρίες που της
παρέχει η ενιαία αγορά·
–

6.1.

βελτίωση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
περιοχών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε µια πιο διαφοροποιηµένη και
ευέλικτη αγορά εργασίας η οποία διευκολύνει τη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης και κατ’αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη χρήση του
πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού που παρατηρείται στις πορτογαλικές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Συνέχιση και επιτάχυνση των διαρθρωτικών προσαρµογών της πορτογαλικής
γεωργίας
Χάρη στη χρηµατοδότηση µέσω του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Προσανατολισµού η
Πορτογαλία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο και έκανε τη γεωργία µία σύγχρονη και
ανταγωνιστική παραγωγική δραστηριότητα, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις
υποδοµές που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ποιότητας σε ορισµένους
σηµαντικούς τοµείς στην Πορτογαλία, όπως είναι οι τοµείς του ελαιόλαδου, του
οίνου και των φρούτων, σε συνδυασµό µε τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα. Αυτό
έχει ως συνέπεια να βελτιωθεί σηµαντικά η ανταγωνιστικότητα των πορτογαλικών
ποιοτικών προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο.
Επειδή ο βαθµός διαρθρωτικής προσαρµογής της πορτογαλικής γεωργίας
εξακολουθεί να είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που παρεµποδίζει την
οικονοµική ανάπτυξη του τοµέα, η Επιτροπή προτείνει η νέα γενεά προγραµµάτων
αγροτικής ανάπτυξης να συνεχίσει να ενισχύει τις βελτιώσεις που πραγµατοποιούνται
σ’αυτόν τον τοµέα.

6.2.

Ανάπτυξη µιας αειφόρου και προσανατολισµένης προς την αγορά γεωργίας µε
επίκεντρο την ποιότητα
Τα µέσα ελέγχου της προσφοράς, όπως οι εγγυηµένες ανώτατες εκτάσεις, οι
ποσοστώσεις, τα εθνικά και περιφερειακά ανώτατα όρια κλπ., δεν επηρέασαν την
πορτογαλική παραγωγή κατά την τελευταία δεκαετία. Εποµένως τα µέτρα αυτά δεν
επηρέασαν σηµαντικά την ανάπτυξη της πορτογαλικής γεωργίας, παρά τους φόβους
που εκφράζουν κατά τα τελευταία χρόνια οι πορτογαλικές αρχές ότι οι περιορισµοί
αυτοί παίζουν σηµαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι κατά το παρελθόν.
Έτσι, στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών και των τωρινών προτάσεων
της Επιτροπής για τη µεταρρύθµισή τους η προτεινόµενη εφαρµογή ενός συστήµατος
ενίσχυσης των επιµέρους επιχειρήσεων περιλαµβάνει στοιχεία που είναι απολύτως
συµβατά µε τις ανάγκες της πορτογαλικής οικονοµίας, γιατί θα προκαλέσουν
κατάργηση των περιορισµών της παραγωγής, εκτός από ορισµένες σηµαντικές
εξαιρέσεις, όπως είναι οι γαλακτοκοµικές ποσοστώσεις, οι ποσοστώσεις για τα
βοοειδή και οι ποσοστώσεις για τη ζάχαρη, οι οποίες µάλιστα δεν περιλαµβάνονται
στην προαναφερόµενη πρόταση για µεταρρύθµιση.
Εντός των ορίων της προτεινόµενης παράτασης του συστήµατος των ποσοστώσεων
µέχρι το 2014 η Επιτροπή βλέπει οφέλη για την πορτογαλική οικονοµία από την
τρέχουσα πρόταση µεταρρύθµισης του γαλακτοκοµικού τοµέα, επειδή προβλέπονται
επιπρόσθετες αυξήσεις των ποσοστώσεων του εν λόγω κράτους µέλους για το 2007
και το 2008. Εντούτοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία
αυτού του τοµέα στις Αζόρες καθώς και τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε την
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ανάπτυξη της παραγωγής γάλακτος στις Αζόρες αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και ότι
πρέπει να βρεθεί µια λύση για τα εν λόγω προβλήµατα παίρνοντας τα κατάλληλα
µέτρα.
Εξάλλου, ένα σηµαντικό στοιχείο της εξέλιξης της πορτογαλικής γεωργίας κατά την
τελευταία δεκαετία είναι η εγκατάλειψη των αροτραίων καλλιεργειών µε χαµηλή
παραγωγικότητα και η ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής µε βάση την αύξηση
του αριθµού των θηλαζουσών αγελάδων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε µε τη λήψη
ειδικών µέτρων για την Πορτογαλία και φαίνεται ότι ταιριάζουν καλύτερα στις
συνθήκες που επικρατούν στις µειονεκτικές περιοχές. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή
θα ήταν έτοιµη να εξετάσει πώς θα µπορούσε στο µέλλον να ενθαρρυνθεί και να
ενισχυθεί αυτή η θετική εξέλιξη.
Η Επιτροπή πιστεύει εξάλλου ότι η πορτογαλική γεωργία γενικά θα επωφεληθεί από
τις νέες προοπτικές που ανοίγονται από τα διάφορα στοιχεία της παρούσας πρότασης
για τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ. Προσανατολιζόµενη περισσότερο προς την αγορά και
διευκολύνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ποιοτική παραγωγή η ΚΓΠ θα είναι
καλύτερα προσαρµοσµένη προς τις αναπτυξιακές δυνατότητες της πορτογαλικής
γεωργίας.
6.3.

Βελτίωση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας των πορτογαλικών
αγροτικών περιοχών
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η συνεχιζόµενη διαρθρωτική προσαρµογή και ο
µεγαλύτερος προσανατολισµός της ΚΓΠ προς την αγορά ενδέχεται να µην λύσουν
µεσοπρόθεσµα τα προβλήµατα παραγωγικότητας της Πορτογαλίας και να µην
επιφέρουν την αναγκαία αύξηση του εισοδήµατος των πορτογάλων παραγωγών λόγω
των άλυτων προβληµάτων της αγροτικής ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της
µεταρρύθµισης στη γεωργική παραγωγή των µειονεκτικών περιοχών δεδοµένου
µάλιστα ότι οι περιοχές αυτές έχουν σχεδόν την ίδια έκταση µε τις περιοχές µεγάλης
οικολογικής αξίας. Στην Πορτογαλία αυτό αφορά ιδιαιτέρως την εκτατική εκτροφή
θηλαζουσών αγελάδων και προβάτων.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η παρούσα πρότασή της για την ενίσχυση του δεύτερου
πυλώνα της ΚΓΠ ανταποκρίνεται σ’αυτά τα αιτήµατα και θα προσφέρει νέες
δυνατότητες στην Πορτογαλία να αναπτύξει τις αγροτικές της περιοχές που
εξαρτώνται από τη γεωργία και ότι ικανοποιεί απόλυτα το αίτηµα της κοινωνίας για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή θεωρεί ότι οικονοµικά µέτρα όπως είναι τα προγράµµατα
για τις µειονεκτικές περιοχές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα είναι τα
πλέον κατάλληλα για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων ηµιαυτοσυντήρησης της Πορτογαλίας, ενώ παράλληλα θα
συνεχίζεται η απαραίτητη αναδιάρθρωση του τοµέα.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή είναι έτοιµη να εξετάσει τη δυνατότητα
χρησιµοποίησης των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου
του Μαρτίου του 1999 για την αύξηση της ενίσχυσης προς την Πορτογαλία, από το
κονδύλιο 1β του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων (αγροτική ανάπτυξη) και των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών του Οκτωβρίου του
2002 όπου τονίζεται ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των παραγωγών
στις µειονεκτικές περιοχές της τωρινής ΕΕ και να διατηρηθεί η πολυλειτουργική
γεωργία σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης.
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