
Δράση 
συγχρηματοδοτούμενη 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και 
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η έννοια των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων (SFSC), στις οποίες δεν υπάρχουν 
διαμεσολαβητές μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, 
εισήχθη στην ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 και 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας (EPRS), το 2015 το 
15% των αγροτών πούλησαν το ήμισυ των προϊόντων 
τους μέσω των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων.

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, οι υποστηρικτές 
διατείνονται ότι οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
τροφίμων πρέπει να διαδραματίσουν ένα 
πολυδιάστατο ρόλο.

Στην παρούσα ειδική έκθεση, η EURACTIV θα 
επικεντρωθεί στον ρόλο των SFSC στην ενίσχυση 
του αγροτουρισμού, καθώς και στην παροχή στους 
καταναλωτές υγιεινών και φρέσκων τροφίμων.
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Η ανάπτυξη των βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων, στις οποίες δεν 

υπάρχουν διαμεσολαβητές μεταξύ 
αγροτών και καταναλωτών, παρέχει 
περισσότερο υγιεινά τρόφιμα ειδικά 
στην περίπτωση του ευρωπαϊκού 
Νότου, καθώς και σημαντικές 
ευκαιρίες για την ενίσχυση του 
αγροτουρισμού, ανέφεραν οι 
Πράσινοι Ευρωβουλευτές στη 
EURACTIV.

Ωστόσο, η νέα προτεινόμενη 
ΚΑΠ δεν ευνοεί αυτή την ανοδική 
τάση, πρόσθεσαν.

Η έννοια των βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
εισήχθη στην ΚΑΠ για την περίοδο 

2014-2020 και έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με 
μελέτη που διεξήχθη από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας 
(EPRS), το 2015 το 15% των αγροτών 
πούλησαν το ήμισυ των προϊόντων 
τους μέσω των βραχείων αλυσίδων 
εφοδιασμού τροφίμων.

Από την άλλη πλευρά, οι 
επικριτές διατείνονται ότι τέτοια 
συστήματα μπορούν να προσφέρουν 
μόνο οφέλη σε τοπικό επίπεδο 
και δεν αποτελούν λύση για τον 
αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό 
και τη ζήτηση τροφίμων.

Ο Ευρωβουλευτής των 
Πρασίνων, Florent Marcellesi, 
αναφέρθηκε στην πτυχή της υγείας 
και των τοπικών συστημάτων 

διατροφής.
«Αντιμετωπίζουμε ήδη 

τις συνέπειες ενός τρόπου 
κατανάλωσης για την υγεία που 
βασίζεται στην υπερκατανάλωση 
χαμηλού κόστους βιομηχανικών 
προϊόντων και υψηλής 
επεξεργασίας τροφίμων και 
κρέατος που ταξιδεύουν χιλιάδες 
χιλιόμετρα πριν καταλήξουν στα 
πιάτα μας», δήλωσε.

Ο Ισπανός ευρωβουλευτής 
ανέφερε ότι οι βραχείες αλυσίδες 
διατροφής σημαίνουν λιγότερο 
μεταποιημένα τρόφιμα με μείωση 
της ποσότητας κρέατος που 
παράγεται βιομηχανικά.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον κ. Marcellesi, οι 
βραχείες αλυσίδες διατροφής ειδικά 
για τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, θα μπορούσε να έχει 
επιπτώσεις σε άλλους τομείς της 
οικονομίας, όπως ο αγροτουρισμός.

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία 
για τις αγροτικές περιοχές να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και 
ευκαιρίες», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος 
βρίσκεται και η Πράσινη 
Ευρωβουλευτής, Maria Heubuch: 
«Πολλοί άνθρωποι αναζητούν 
μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες 
της αγροτικής ζωής. Ο συνδυασμός 
αγροτουρισμού και βραχείων 

Πράσινοι: Η νέα ΚΑΠ δεν είναι 
φιλόδοξη στις βραχείες αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων

Συνέχεια στη σελίδα 5
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αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
μπορεί να προσφέρει αυτές τις 
εμπειρίες».

Η ΚΑΠ ΕΥΝΟΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σύμφωνα με τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ΚΑΠ μετά το 2020, εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να αποφασίσουν 
πώς θα χρησιμοποιήσουν τους 
οικονομικούς πόρους.

Το νέο «μοντέλο παράδοσης» 
παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία 
να καταρτίσουν στρατηγικές 
προσαρμοσμένες στις διαφορετικές 
ανάγκες τους.

Ο προτεινόμενος 
προϋπολογισμός της ΚΑΠ δίνει 
προτεραιότητα στον πυλώνα 
των άμεσων ενισχύσεων, για 
να εξασφαλίσει το εισόδημα 
των αγροτών, αν και θα υποστεί 
περικοπή κατά 10%, ενώ ο πυλώνας 
αγροτικής ανάπτυξης θα μειωθεί 
κατά 25%.

«Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
έως και το 15% των κονδυλίων της 
ΚΑΠ μεταξύ άμεσων ενισχύσεων 
και ανάπτυξης της υπαίθρου και 
αντίστροφα, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι προτεραιότητες 
και τα μέτρα τους μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν», ανέφερε 
πρόσφατα εκπρόσωπος Τύπου της 
ΕΕ στη EURACTIV.

Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Ιρλανδία, την 
Πορτογαλία και τη Φινλανδία 
υπέγραψαν κοινή δήλωση κατά των 
περικοπών του προϋπολογισμού 
της ΚΑΠ. Η δήλωση εγκρίθηκε σε 
μεταγενέστερο στάδιο από την 
Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Και οι δύο Πράσινοι 
Ευρωβουλευτές επέκριναν την 
προσέγγιση της Επιτροπής, λέγοντας 
ότι δεν έχει φιλοδοξίες όσον αφορά 
τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
τροφίμων και ζήτησαν από τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
θέσουν την αγροτική ανάπτυξη στον 
πυρήνα της επόμενης ΚΑΠ.

Η κ. Heubuch δήλωσε ότι εκτός 
από τις περικοπές κατά 25% στην 
αγροτική ανάπτυξη, τα μέτρα 
είναι εθελοντικά και πρέπει να 
συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη 
μέλη.

«Ως εκ τούτου, τα προγράμματα 
για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, 
τα οποία προβλέπονται και μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν από τον 
πυλώνα ΙΙ, δύσκολα θα επαρκέσουν, 
για να εξισορροπήσουν τις συνεχείς 
ενημερώσεις προς μεγάλες 
επιχειρήσεις γεωργικών ειδών 
διατροφής μέσω του πυλώνα Ι».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η Επιτροπή 
δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την 
άδικη κατανομή της ισχύος στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

«Η αντιμετώπιση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών σημαίνει να 
εξετάσουμε μόνο ένα σύμπτωμα 
της μαζικής συγκέντρωσης ισχύος 
στον τομέα της γεωργίας και των 
τροφίμων. Οι τέσσερις μεγαλύτερες 
γερμανικές αλυσίδες σούπερ 
μάρκετ μοιράζονται το 67% του 
κύκλου εργασιών μεταξύ τους», 
υπογράμμισε.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επί του παρόντος, υπάρχουν 
διάφοροι τύποι βραχείων αλυσίδων 
εφοδιασμού που κυμαίνονται από 
τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
μέχρι τις πωλήσεις και τις αγορές 
αγροτών.

Στο μεταξύ, η Copa-Cogeca 
δήλωσε ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθούν μέσα που προωθούν 
τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
και τα τοπικά δίκτυα πωλήσεων ως 
πρόσθετο σημείο πώλησης για τους 
αγρότες.

«Η δημιουργία ενός κοινού 
πλαισίου για τον εντοπισμό 
τέτοιων πρωτοβουλιών σε επίπεδο 
ΕΕ θα μπορούσε ενδεχομένως 
να συμβάλλει στην κάλυψη των 

ειδικών αναγκών όσων επιθυμούν 
να ενημερώσουν τους καταναλωτές 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο 
σχετικά με την προστιθέμενη αξία 
των προϊόντων τους», ανέφερε η 
Copa-Cogeca στη EURACTIV.

Σύμφωνα με τους γεωργούς της 
ΕΕ, ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε 
να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για 
ορισμένους τύπους παραγωγών που 
ενδέχεται να ενδιαφέρονται για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ποιότητας ή 
άλλο εθνικό, περιφερειακό, δημόσιο 
ή ιδιωτικό σύστημα πιστοποίησης, 
στο οποίο ενδεχομένως να μην 
έχουν πρόσβαση εξαιτίας των 
υπερβολικών οικονομικών ή 
διοικητικών περιορισμών που 
επιβάλλονται.

«Στην προσπάθεια να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για τέτοιες 
πρωτοβουλίες, πιστεύουμε ότι είναι 
σημαντικό να υπάρξουν κι άλλες 
ειδικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδίως στον τομέα της προώθησης 
και της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης», ανέφερε η Copa.

Η Copa θεωρεί ότι θα ήταν λογικό 
να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο 
μόνο εφόσον παραμένει σύμφωνο 
με τις ισχύουσες διατάξεις, κυρίως 
σε εθνικό επίπεδο.

«Το γεγονός αυτό θα εξασφάλιζε 
ότι οι προσπάθειες που έχουν 
ήδη αναληφθεί από ορισμένα 
κράτη μέλη στον τομέα αυτό δεν 
θα επηρεαστούν αρνητικά (π.χ. 
δημιουργώντας τοπικούς διαύλους 
πωλήσεων για την ενσωμάτωση 
τοπικών πρωτοβουλιών, όπως η 
εισαγωγή συστημάτων ποιότητας, 
ενδείξεις προέλευσης προϊόντων 
κλπ.)».

Συνέχεια από τη σελίδα 4
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Την απαγόρευση του 
πανελλαδικού κινήματος 
«Χωρίς Μεσάζοντες», το 

οποίο είχε δημιουργήσει άμεση 
σύνδεση μεταξύ αγροτών και 
καταναλωτών, αποφάσισε ο 
δήμαρχος της Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 
αγορά των αγροτών που έχει τεθεί 
σε εφαρμογή τα τελευταία πέντε 

χρόνια, παραβίαζε την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Οι βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων έγιναν 
δημοφιλείς στην Ελλάδα μετά την 
οικονομική κρίση, η οποία ανάγκασε 
τους μικροκαλλιεργητές και τους 
καταναλωτές να αναζητήσουν 
εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής 
τροφίμων σε προσιτές τιμές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα 

τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν 
διάφορες μορφές βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
(SFSC). Οι υποστηρικτές αναφέρουν 
ότι οι SFSC δεν αποσκοπούν μόνο 
στην πώληση τοπικών προϊόντων 
οικονομικά προσιτών, αλλά έχουν 
εξίσου θετικό αντίκτυπο στην 
αγροτική κοινωνία, το περιβάλλον 

Κοζάνη: Αντιδράσεις αγροτών για 
την απαγόρευση των βραχείων 

αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων

Συνέχεια στη σελίδα 7
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και τον αγροτουρισμό.
Όπως μεταδίδει το e-ptolemeos.

gr, ο δήμαρχος αποφάσισε να 
σταματήσει το κίνημα «Χωρίς 
Διαμεσολαβητές», μια κίνηση που 
εξέπληξε την τοπική κοινωνία, 
δεδομένου ότι ο δήμαρχος 
Λευτέρης Ιωαννίδης είναι γνωστός 
περιβαλλοντολόγος που επαινέθηκε 
για τις προοδευτικές του πολιτικές.

Είναι ένας από τους λίγους 
δημάρχους σε ολόκληρη τη χώρα 
που εφήρμοσε την πολυσυζητημένη 
απαγόρευση του καπνίσματος 
σε δημόσιους χώρους. Επίσης, 
υποδέχτηκε τους Σύρους πρόσφυγες 
στη διάρκεια της μεταναστευτικής 
κρίσης.

Ωστόσο, ο γεωργικός 
συνεταιρισμός «Αλιάκμονας» 
εξαπέλυσε δριμεία κριτική τόσο 
απέναντι στον δήμαρχο, όσο 
και στην αντιδήμαρχο, Χρυσά 
Αθανασιάδου, με την κατηγορία 
ότι υποκύπτουν στις πιέσεις των 
μεγάλων επιχειρήσεων στην 
περιοχή και την αγορά.

«Είναι ντροπή. Ο δήμαρχος στερεί 
από τους παραγωγούς σημαντικό 
εισόδημα και τους καταναλωτές 
από προσιτά και υψηλής ποιότητας 
προϊόντα», δήλωσε ο πρόεδρος 
του συνεταιρισμού, Παναγιώτης 
Αρνίδης.

Πηγές των δημοτικών 
αρχών εξήγησαν ότι σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, 
οι παραγωγοί θα πρέπει να 
ζητήσουν άδεια εκμετάλλευσης 
και να ακολουθήσουν μια ειδική 
διαδικασία έγκρισης.

«Οι παραγωγοί δεν έκαναν τίποτα 
και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 
τη λειτουργία μιας ανεξέλεγκτης 
αγοράς», ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να δημιουργήσουν μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, για 
να μπορέσουν να λειτουργήσουν 
και ταυτόχρονα να αποδείξουν 
μέσω ετήσιας έκθεσης ότι οι 
δραστηριότητές τους βασίζονται 
στην αλληλεγγύη προς όσους έχουν 
ανάγκη.

«Η επιλογή της συνειδητής 
μη συμμόρφωσης με το νόμο δεν 
είναι και δεν θα γίνει αποδεκτή», 
ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε 
δήλωση.

Οι αγρότες στην Κοζάνη τονίζουν 
ότι παρά το νομοθετικό χάσμα, 
οι γεωργικές αγορές σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας λειτουργούν 
ήδη χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν 
καταλαβαίνουν, γιατί η απαγόρευση 
θα πρέπει να ισχύει μόνο για αυτούς.

Ερωτηθείς από τη EURACTIV, 
ο κ. Αρνίδης δήλωσε ότι πίσω 
από την απαγόρευση βρίσκονται 
τα εμπορικά συμφέροντα και 
τα σούπερ μάρκετ. Η αγορά των 
αγροτών λαμβάνει χώρα μία φορά 
το μήνα και η ανατροφοδότηση από 
τους τοπικούς καταναλωτές ήταν 
πολύ θετική μέχρι σήμερα.

Εντούτοις, η αστυνομία επέβαλε 
πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε κάθε 
παραγωγό, ανέφερε ο κ. Αρνίδης. 
Από την πλευρά τους, οι τοπικές 
αρχές αρνούνται ότι έστειλαν την 
αστυνομία στην αγορά.

Στο μεταξύ, το ελληνικό 
κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα 

σχετικό νόμο για τον αγροτουρισμό, 
που αποτελεί μια από τις 
παραμέτρους των βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, 
ειδικά για προϊόντα υψηλής 
ποιότητας της Νότιας Ευρώπης.

«Ο γαστρονομικός τουρισμός 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
διαφορετικών τόπων και μορφή 
του τουρισμού», αναφέρει ο νόμος, 
καθιστώντας σαφές ότι μία από 
τις κύριες δραστηριότητες για την 
προώθηση του αγροτουρισμού 
είναι η αγορά αγροτικών προϊόντων 
απευθείας από τον παραγωγό.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο 
δήμαρχος το κίνημα ήταν αντίθετο 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πράγματι, ενώ το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
τροφίμων, ο συγκεκριμένος νόμος 
δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τη 
Βουλή.
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Από Lucía Ruiz Simón | EFEAgro / Μεταφρασμένο από Ειρήνη Σωτηροπούλου

Οι Ισπανοί παραγωγοί 
αξιοποιούν όλο και 
περισσότερο το Διαδίκτυο 

και το ψηφιακό εμπόριο, με στόχο 
την ανάπτυξη των βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
και τη μεγιστοποίηση του κέρδους 
τους.

Παρόλο που δεν υπάρχει 
εναρμονισμένος ευρωπαϊκός ή 
ισπανικός κανονισμός σχετικά 

με αυτόν τον τύπο μάρκετινγκ, 
το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας, 
Τροφίμων και Αλιείας τον 
χαρακτηρίζει ως «έναν αριθμό 
μεσαζόντων ίσων ή μικρότερων 
από έναν».

Αυτό σημαίνει ότι στην 
πραγματικότητα, οι πρακτικές όπως 
οι αγορές παραγωγών, οι απευθείας 
πωλήσεις, οι παραδόσεις στο σπίτι, 
τα καταστήματα άμεσης πώλησης 
ή οι ομάδες καταναλωτών μπορούν 

να θεωρηθούν ως «βραχέα κανάλια 
μάρκετινγκ».

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτού του τύπου είναι ότι οι 
παραγωγοί χρησιμοποιούν το 
ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου 
να προσεγγίσουν τους καταναλωτές 
και να απομακρύνουν τους 
μεσάζοντες. Σε αυτή την περίπτωση, 
η απόσταση των αγοραστών δεν 

Η Ισπανία στρέφεται στη 
ψηφιοποίηση για τις βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων

Συνέχεια στη σελίδα 9
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έχει σημασία, καθώς τα προϊόντα 
μπορούν να παραδοθούν και στο 
εξωτερικό.

Επιπλέον, έχουν αναληφθεί 
πολλές πρωτοβουλίες για την 
προώθηση αυτών των τύπων με 
δημόσια στήριξη. Στόχος είναι να 
επιτευχθούν καλύτερα περιθώρια 
κέρδους για τους παραγωγούς και 
να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.

Τον περασμένο Ιούνιο, 
δημιουργήθηκε συμμαχία μεταξύ 
της Amazon και του ισπανικού 
Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου 
(ICEX) για την πώληση φαγητού 
στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Γερμανία. Ήδη 
χιλιάδες εταιρείες προσφέρουν 
τα προϊόντα τους μέσω αυτής της 
κοινοπραξίας.

Η Susana Rivera από την ισπανική 
ένωση παραγωγών Innovación 
y Calidad de Cooperativas Agro-
alimentarias (ICCA) δήλωσε στην 
Efe Agro ότι «οι συνεταιρισμοί είχαν 
πάντα καταστήματα στην περιοχή», 
για να εφοδιάσουν τον τοπικό 
πληθυσμό. Εντούτοις, τα τελευταία 
χρόνια, έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
νέα μοντέλα μάρκετινγκ κυρίως 
χάρη στο Διαδίκτυο.

Η ICCA συμμετέχει στο δίκτυο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Γνώση και την Καινοτομία (SKIN) 
του Ορίζοντα 2020, με στόχο τη 
δημιουργία μιας «νέας κοινότητας 
σχέσεων, στην οποία τα τρόφιμα 

είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ 
παραγωγών και κοινωνίας».

Επί του παρόντος, έχουν 
καταγραφεί 200   περιπτώσεις ορθής 
πρακτικής στον τομέα αυτό.

Ανάμεσά τους είναι και η 
πρωτοβουλία των των Βαλεαρίδων 
Νήσων «Farmers & CO», ένα δίκτυο 
καταστημάτων franchise, τα οποία 
πωλούν τα προϊόντα των 6.000 
μελών και 600 παραγωγών.

Ένα εξίσου θετικό παράδειγμα 
αποτελεί η συμφωνία μεταξύ 
συνεταιρισμών και τουριστικών 
σχολών στην κοινότητα της 
Βαλένθια, με στόχο να φέρει το 
προϊόν πιο κοντά στον τομέα, ή 
η «Agrobocca», μια ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που συνδέει τους 
παραγωγούς φρούτων και 
λαχανικών με αγοραστές.

Στην προσπάθεια διευκόλυνσης 
και ανάπτυξης ευκαιριών 
ηλεκτρονικού εμπορίου B2C, η 
ισπανική αυτόνομη κοινότητα 
της Αραγονίας εργάζεται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε ένα 
έργο που δημιουργήθηκε από την 
τεχνολογική εταιρεία «Inycom».

Η project manager, Carmen 
Urbano, δήλωσε στην Efe Agro ότι 
στόχος ήταν η παροχή εργαλείων 
στις επιχειρήσεις για την προώθηση 
πολυκαναλικών πωλήσεων 
τροφίμων και η προσέγγιση 
τόσο των καταναλωτών από το 
εξωτερικό, όσο και των Ισπανών 
που βρίσκονται εκτός χώρας.

Οι επιλογές κυμαίνονται από την 
ανάπτυξη ενός «απλού» εικονικού 
καταστήματος μέχρι την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν στις αγορές του 
Αμαζονίου στην Ευρώπη ή στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να επιτευχθεί αυτό, 
οι διαδικασίες πρέπει να 
ψηφιοποιηθούν και να υπάρξει 
κατάλληλη εκπαίδευση των ομάδων, 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά παραδείγματα ορθών 
πρακτικών είναι ο «virtual exhibitor» 
της Foods of Aragon στο Alibaba.
com – με σχεδόν ένα εκατομμύριο 
views – ή το Mundospanish.com, 
σημειώνει η κ. Urbano.

Εντούτοις, για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων είναι 
αναγκαία η προσαρμογή στις νέες 
τάσεις της αγοράς, προκειμένου 
να γεφυρωθεί το «ψηφιακό χάσμα» 
στην Ισπανία, σε σύγκριση με 
μεγάλους ανταγωνιστές όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η 
Γερμανία, κατέληξε η κ. Urbano.
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Από Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com / Μεταφρασμένο από Ειρήνη Σωτηροπούλου

Οι βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού τροφίμων 
έχουν πολυδιάστατο ρόλο. 

Μπορούν να βοηθήσουν στην 
αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών 
εκμεταλλεύσεων, ενθαρρύνοντας 
τους νέους να εργαστούν στον 
αγροτικό τομέα, αλλά παρέχουν 
ακόμη οικονομικά προσιτό και 
υγιεινό φαγητό στους καταναλωτές, 
προσελκύοντας τουρίστες, δήλωσε 
σε συνέντευξή της στη EURACTIV η 
campaigner Geneviève Savigny.

Η Geneviève Savigny συμμετέχει 
στην εκστρατεία της ΜΚΟ European 
Coordination Via Campesina 
(ECVC).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των 
βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού 
τροφίμων στη Νότια Ευρώπη για 
τους αγρότες και τους καταναλωτές 
της ΕΕ;

Οι βραχείες αλυσίδες 
τροφίμων και οι άμεσες πωλήσεις 

αποτελούν μια πραγματική 
ευκαιρία για να διατηρηθούν 
βιώσιμες οι μικρές και μεσαίες 
εκμεταλλεύσεις, επιτρέποντας 
στους νεοεισερχόμενους να 
απασχοληθούν στον τομέα της 
γεωργίας. Επιπλέον, παρέχει 
πρόσβαση στους καταναλωτές 
σε καλής ποιότητας, φρέσκα και 
προσιτά τρόφιμα. Η περιοχή μου 
– οι νότιες Άλπεις είναι διάσημες 

Η συμβολή της βραχείας 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 

στην τοπική οικονομία 

I N T E R V I E W

Συνέχεια στη σελίδα 11

[Geneviève Savigny]



19 - 27 ΔΕΚ. 2018 | ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ | ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ | EURACTIV 11

για τις «provençal αγορές», καθώς 
αποτελούν πόλο έλξης για τους 
τουρίστες.

Ανανεώνονται τακτικά με νέες 
μορφές άμεσων πωλήσεων, αλλά 
και με νέους παραγωγούς. Πριν 
από σαράντα χρόνια, είχαμε πολλές 
εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που 
ξεκίνησαν να παράγουν κατσικίσιο 
τυρί.

Τον τελευταίο καιρό, έχουμε 
δει πολλούς νέους να ξεκινούν 
βιολογική παραγωγή λαχανικών σε 
μικρής κλίμακας αγροκτήματα. Και 
μπορείτε να δείτε προϊόντα όπως 
γάλα προβάτου και τυρί, μέλι, κρασί, 
ζυθοποιημένο ψωμί, μπύρα, βότανα, 
αιθέρια έλαια, μαρμελάδες φρούτων 
και ένα ευρύ φάσμα κονσερβών 
από την φάρμα … Οι καταναλωτές 
μπορούν να πάρουν σχεδόν όλα 
όσα χρειάζονται από την τοπική 
παραγωγή.

Υπάρχει συνεχής καινοτομία 
στα μέσα διανομής, η παραδοσιακή 
ανοικτή αγορά συμπληρώνεται 
πλέον από το κοινοτικό σύστημα 
γεωργικής στήριξης (CSA-AMAP 
στη Γαλλία), τη διαδικτυακή 
παραγγελία με παράδοση σε 
συγκεκριμένο σημείο και 
τα συλλογικά καταστήματα 
αγροκτημάτων. Οι ΜΚΟ και οι 
τοπικές αρχές επιδιώκουν να 
υλοποιήσουν συγκεκριμένα 
προγράμματα, που θα επιτρέψουν 
την πρόσβαση σε καλής ποιότητας 
τοπικό φαγητό στους μη εύπορους.

Ποιες είναι οι προκλήσεις στο 
πλαίσιο προώθησης των βραχείων 
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων;

Υπάρχουν δύο κύριες 
προκλήσεις για την ανάπτυξη των 
βραχείων αλυσίδων: η κυριότερη 
είναι το πρόβλημα του ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένου κανονιστικού 
πλαισίου και των προτύπων, 
όσον αφορά την παραγωγή, τη 
μεταποίηση και τις πωλήσεις. Στην 

πραγματικότητα, ο κανονισμός της 
ΕΕ περιλαμβάνει την πιθανότητα 
ευελιξίας για μικρούς όγκους 
παραγωγής, αλλά οι τοπικές αρχές 
δεν γνωρίζουν πάντοτε ή δεν 
επιθυμούν να τον εφαρμόσουν. 
Η συλλογική οργάνωση των 
μικροκαλλιεργητών είναι πολύ 
σημαντική ως προς αυτό.

Το δεύτερο σημείο είναι η 
πρόσβαση των νέων στη γη. Η γη 
είναι συνήθως δαπανηρή, δεν είναι 
εύκολη η ενοικίαση και παρόλο που 
η ζήτηση αυξάνεται σε πολλά μέρη, 
οι νέοι – συμπεριλαμβανομένων 
πολλών νέων γυναικών – 
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες 
στην προσπάθεια να εισέλθουν στον 
αγροτικό τομέα.

Μπορεί η νέα ΚΑΠ να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν αυτήν 
την τάση; Είναι αρκετά φιλόδοξη;

Η ΚΑΠ δεν είχε ποτέ σκοπό να 
υποστηρίξει τις βραχείες αλυσίδες. 
Η μεγάλη μεταρρύθμιση το 1992 
ήταν να μειωθούν δραστικά οι 
τιμές των ευρωπαϊκών προϊόντων, 
έτσι ώστε οι παραγωγοί της ΕΕ 
να είναι ανταγωνιστικοί σε μια 
αγορά, η οποία ασπάστηκε την 
παγκοσμιοποίηση με τη δημιουργία 
του ΠΟΕ και τη συμπερίληψη της 
γεωργίας στη συμφωνία.

Οι επιδοτήσεις δημιουργήθηκαν 
για τις αποζημιώσεις. Όση 
περισσότερη έκταση έχετε, τόσα 
περισσότερα λαμβάνετε.

Μάλιστα, μερικές φορές δεν 
παίρνετε τίποτα αν έχετε μικρότερη 
έκταση από από την αντίστοιχη 
που αποφασίζεται σε κάθε χώρα 
(3 εκτάρια στην Ιταλία, 5 στην 
Αγγλία, τη στιγμή που μπορείτε 
να ζήσετε ακόμη και με ένα 
εκτάριο με λαχανικά, κάνοντας 
απευθείας πωλήσεις). Αυτή η 
πληρωμή εκταρίων είναι πολύ 
μικρή, για να αποτελεί πραγματική 
στήριξη. Πρέπει να στηρίξουμε 
τους νεοεισερχόμενους που 
αποφασίζουν να γίνουν ενεργοί 

αγρότες κυρίως κατά τη διάρκεια 
των τριών πρώτων χρόνων 
απασχόλησής τους.

Υπάρχουν, επίσης, μέτρα στον 
δεύτερο πυλώνα για τις επενδύσεις 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
αλλά εξαρτώνται από τα εθνικά ή 
περιφερειακά προγράμματα και δεν 
θεωρούνται πάντα προτεραιότητα.

Ποιες είναι οι επιδράσεις της 
βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, όταν πρόκειται για 
άλλους οικονομικούς τομείς, 
όπως ο αγροτουρισμός, ιδίως στον 
ευρωπαϊκό Νότο όπου έχουμε 
προϊόντα υψηλής ποιότητας;

Πράγματι, η βραχεία αλυσίδα 
αποτελεί τη βάση για διάφορες 
δραστηριότητες, όπως ο 
αγροτουρισμός. Ενδεικτικά 
αναφέρω την Ιταλία που είναι πολύ 
δραστήρια, τη Σλοβενία, καθώς   και 
πολλές περιοχές της Γαλλίας, που 
συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. 
Επιπλέον, η πολιτιστική ζωή 
ενισχύεται στις αγροτικές περιοχές 
με ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές 
ομάδες θεάτρου και κάθε είδους 
καλλιτεχνική δημιουργία.

Τέλος, συμβάλλει στην 
καθημερινή ζωή, καθώς βοηθά να 
διατηρηθούν ανοικτά τα σχολεία, 
τα καταστήματα και τα καφέ. Αυτή 
είναι η απλή αγροτική ζωή.
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Από Salvo Butera | Sicilia Agricoltura / Μεταφρασμένο από Ειρήνη Σωτηροπούλου

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια 
οι αγορές των αγροτών 
έχουν εξαπλωθεί στην 

Ιταλία και προσφέρουν μια μεγάλη 
οικονομική και κοινωνική ευκαιρία, 
ακριβώς επειδή επιτρέπουν άμεσες 
επαφές μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών, αναφέρει ο εταίρος 
της EURACTIV Sicilia Agricoltura.

Οι γεωργοί λαμβάνουν όλα 
τα οικονομικά οφέλη από την 
απευθείας πώληση χωρίς καμία 
διαμεσολάβηση που επιβαρύνει 

την τελική τιμή του προϊόντος. 
Οι καταναλωτές, από την άλλη 
πλευρά, έχουν την ευκαιρία να 
αγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή και 
να συναντήσουν τους παραγωγούς 
των προϊόντων που αγοράζουν.

Με αυτόν τον τρόπο, 
ανακαλύπτουν εκ νέου μια 
ανθρώπινη σύνδεση με τους 
παραγωγούς, η οποία θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και ως διασφάλιση 
ποιότητας.

Η Coldiretti εγκαινίασε το 2008 
το δίκτυο «Campagna Amica», 

το οποίο αποτελείται από πάνω 
από χίλιες αγροτικές αγορές στην 
Ιταλία.

Οι αγορές αγροτών δεν 
αντιπροσωπεύουν μόνο χώρους 
εμπορικών ανταλλαγών, αλλά και 
γνήσια σημεία συνάντησης όπου 
καθίσταται δυνατή η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

Στην Ιταλία το μεγαλύτερο  
δίκτυο αγορών αγροτικών 

προϊόντων παγκοσμίως
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Ιταλία διαθέτει το μεγαλύτερο 
δίκτυο άμεσων πωλήσεων 
αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, 
ξεπερνώντας τη Γαλλία και τις ΗΠΑ 
μέσα σε λίγα χρόνια, σύμφωνα 
με έρευνα της Coldiretti και της 
ιταλικής εταιρείας Ixè.

Σχεδόν έξι στους δέκα Ιταλούς 
αγόρασαν τοπικά προϊόντα 
απευθείας από τους αγρότες 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά 
το τελευταίο έτος.

«Όλα αυτά συνέβαλαν στη 
δημιουργία του εξαιρετικού 
δικτύου Campagna Amica, το οποίο 
περιλαμβάνει 130.000 ιταλικές 
εκμεταλλεύσεις που πωλούν τα 
προϊόντα τους απευθείας», δήλωσε 
η Coldiretti.

Σχετική μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε από την ιταλική 
ISMEA διαπιστώνει ότι οι δαπάνες 
των Ιταλών καταναλωτών στις 
αγορές αγροτών ξεπέρασαν τα 6 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

«Όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα 
απευθείας από τους παραγωγούς», 
δήλωσε ο πρόεδρος της Coldiretti 
Sicilia, Francesco Ferreri.

«Η συντόμευση της αλυσίδας 
εφοδιασμού σήμερα σημαίνει 
μεγαλύτερη εγγύηση, αλλά πάνω απ’ 
όλα βοηθά να διατηρηθεί ζωντανός 
ο οικονομικός τομέας», κατέληξε.

Παράλληλα με την εμπειρία της 
Campagna Amica, υπάρχουν πολλές 
άλλες πρωτοβουλίες που φέρνουν 
κοντά τους καταναλωτές και τους 
παραγωγούς τροφίμων. Ενδεικτικά, 
στο Παλέρμο υπάρχουν πολλές 
αγροτικές αγορές, ορισμένες από 
τις οποίες ανοίγουν σε καθημερινή 
βάση.

«Η ένωσή μας άνοιξε δύο αγορές: 

μια «κλασική» στα προάστια με 
εβδομαδιαίες πωλήσεις, και μια 
άλλη που βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης», εξήγησε ο πρόεδρος της 
αγοράς γεωργικών προϊόντων στο 
Παλέρμο, Francesco Scaglione.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι πολλοί 
ηλικιωμένοι μένουν στο κέντρο 
της πόλης και δυσκολεύονται να 
αγοράσουν και να καταναλώσουν 
φρέσκα προϊόντα, ενώ «εδώ είναι 
βέβαιοι ότι μπορούν να τα βρουν 
καθημερινά».

Πρόσφατος νόμος που 
εγκρίθηκε στη Σικελία αποσκοπεί 
στη διαφύλαξη των μικρών 
συστημάτων παραγωγής και της 
γεωργίας, εισάγοντας τη δυνατότητα 
μετατροπής, μεταποίησης και 
πώλησης προϊόντων εντός των 
ίδιων εταιρειών, καθώς και στις 
τοπικές αγορές.

Θα είναι ευθύνη των δήμων να 
προωθήσουν τη συντόμευση της 
αλυσίδας εφοδιασμού εντός της 
επικράτειάς τους, προκειμένου 
να ενθαρρύνουν την αγορά των 
προϊόντων με άμεση σχέση με 
την περιοχή παραγωγής τους 
και να εξασφαλίσουν επαρκή 
πληροφόρηση στους καταναλωτές 
σχετικά με τα προϊόντα, την 
προέλευση και την εξειδίκευση.
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