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Εισοδήματα των γεωργών: η Επιτροπή δεν «διαθέτει 
επαρκή δεδομένα», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα της ΕΕ στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στηρίζουν τα εισοδήματα των γεωργών δεν είναι 
ικανοποιητικά σχεδιασμένο και παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς, σύμφωνα με νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά συνέπεια, όπως δηλώνουν οι ελεγκτές, δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα που να καταδεικνύουν ότι η στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
συμβάλλει με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό στους στόχους της. 

Κατά την περίοδο 2014 - 2020, σχεδόν 270 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, θα διοχετευθούν άμεσα ή έμμεσα στη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών. Οι εν λόγω πόροι 
αποσκοπούν να συμβάλουν στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων σε όλη την ΕΕ και να βοηθήσουν τους γεωργούς 
να διατηρήσουν ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων της ΚΓΠ, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των γεωργικών 
επιδοτήσεων σε σχέση με τους στόχους τους. Οι ελεγκτές εξέτασαν, αφενός, τον σχεδιασμό του συστήματος 
της Επιτροπής για τη μέτρηση των επιδόσεων όσον αφορά τα εισοδήματα των γεωργών και, αφετέρου, αν τα 
αναγκαία στατιστικά δεδομένα είχαν καθοριστεί ορθώς και είχαν την απαιτούμενη ποιότητα. Οι ελεγκτές 
διαπίστωσαν ότι το σύστημα δεν είχε σχεδιαστεί αρκούντως ικανοποιητικά και ότι τα δεδομένα παρουσίαζαν 
σημαντικούς περιορισμούς. 

«Αυτοί οι βασικοί δείκτες, στους οποίους η Επιτροπή πρέπει να βασίσει τις αξιολογήσεις της, δεν είναι 
αρκούντως αξιόπιστοι ούτε συνδέονται αρκετά σαφώς με τα μέτρα της ΚΓΠ», δήλωσε η Rasa Budbergytė, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Ως έχουν, οι δείκτες δεν 
μπορούν να καταδείξουν αν οι επιδοτήσεις πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ήτοι να μειώσουν το χάσμα 
μεταξύ των εισοδημάτων των γεωργών και των εισοδημάτων άλλων επαγγελματιών.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν διατίθενται αντιπροσωπευτικά δεδομένα για το διαθέσιμο εισόδημα των 
γεωργικών νοικοκυριών ούτε υφίσταται αξιόπιστο σύστημα που να επιτρέπει την πραγματοποίηση συγκρίσεων 
μεταξύ των γεωργικών εισοδημάτων και των εισοδημάτων σε άλλους τομείς της οικονομίας, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να αιτιολογήσουν τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν 
διασφάλιζαν πάντοτε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνταν ήταν κατάλληλης ποιότητας. Οι ασαφείς στόχοι 
ορισμένων μέτρων της ΚΓΠ και η έλλειψη βάσης αναφοράς καθιστούν δύσκολο να αξιολογηθεί κατά πόσον τα 
εν λόγω μέτρα της ΚΓΠ θα πετύχουν τους στόχους τους. 

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε έξι κράτη μέλη, τα οποία αντιστοιχούν μαζί σε περισσότερο από 
το ήμισυ της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής γεωργίας και οι γεωργοί σε αυτά τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη γεωργία, πρωτίστως με τη 
μορφή άμεσων ενισχύσεων. Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η 
Πολωνία και η Ρουμανία. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

• Να αναπτύξει ένα περισσότερο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

διαθέσιμο εισόδημα, καθώς και για τη σύγκριση των εισοδημάτων των γεωργών με τα εισοδήματα σε 

άλλους τομείς της οικονομίας. 

• Να αναπτύξει περαιτέρω τα βασικά εργαλεία αποτίμησης των γεωργικών εισοδημάτων, προκειμένου 

να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους. 

• Να διασφαλίσει ότι η ανάλυση των εισοδημάτων των γεωργών βασίζεται σε δείκτες που λαμβάνουν 

υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της γεωργίας, καθώς και σε επαρκή και συνεπή δεδομένα για όλους 

τους δικαιούχους στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ 

των υφιστάμενων διοικητικών δεδομένων ή αναπτύσσοντας άλλα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία. 

• Να βελτιώσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διασφάλισης ποιότητας για τις στατιστικές που αφορούν το 

γεωργικό εισόδημα τις οποίες καταρτίζουν τα κράτη μέλη. 

Από την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού η Επιτροπή πρέπει: 

• να ορίσει κατάλληλους επιχειρησιακούς στόχους και σημεία αναφοράς με τα οποία να μπορούν να 

συγκριθούν οι επιδόσεις των μέτρων της ΚΓΠ, 

• να συμπληρώσει στο πλαίσιο των αξιολογήσεών της το τρέχον πλαίσιο των δεικτών επιδόσεων με άλλα 

συναφή δεδομένα καλής ποιότητας για τη μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και 

• να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για 

τη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

 

Τα κυριότερα εργαλεία που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ για την αποτίμηση των 
εισοδημάτων των γεωργών είναι οι οικονομικοί λογαριασμοί της γεωργίας (ΟΛΓ) και το δίκτυο γεωργικής 
λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ). Οι ΟΛΓ αποτελούν την κύρια στατιστική πηγή της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση των εισοδημάτων των γεωργών σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, οι δυνατότητές τους 
δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως και δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για σημαντικούς παράγοντες 
που σχετίζονται με τα εισοδήματα των γεωργών, καθώς και με την οικονομική αξία της γεωργίας συνολικά. Το 
ΔΓΛΠ παρέχει δεδομένα για το εισόδημα όσον αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ωστόσο παρουσιάζει 
περιορισμούς, διότι οι πληροφορίες για το εισόδημα είναι ατελείς και δεν περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό 
αποδεκτών ενισχύσεων της ΕΕ. 

Όσον αφορά τόσο τους ΟΛΓ όσο και το ΔΓΛΠ, το Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στη διαχείριση της Επιτροπής 
και των κρατών μελών και διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων δεν ήταν 
ακόμα πλήρως αποτελεσματικές. Αυτό περιορίζει την ικανότητα της Επιτροπής να καταδείξει τον βαθμό στον 
οποίο τα μέτρα της ΕΕ, τα οποία αποσκοπούσαν στη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών, πέτυχαν τους 
στόχους τους.  

Η ειδική έκθεση αριθ. 1/2016 «Έχει σχεδιαστεί σωστά και βασίζεται σε ορθά δεδομένα το σύστημα της 
Επιτροπής για τη μέτρηση των επιδόσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών;» είναι διαθέσιμη σε 23 
γλώσσες της ΕΕ. 

 


