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ευρώπη
κόσμος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Tpéxoiwes προκλήσεκ
και μελλοντικέ npoontmés
ins γεωργικήε απασχόλησα

Η
Επιτροπή Γεωργίαε ίου Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου δημοσίευσε
μελέτη σχετικά με τη γεωργική
απασχόληση στην EE Η μελέτη
αυτή περιγράφει us τρέχουσε5

Täaeis και πρότυπα ras γεωργική5 απα
σχόληση5 στην EE εξετάζοντα ιδίωε
tous παράγοντεε ms ayopâs ins γεωρ
YiKns εργασία5 και τον τρόπο με τον οποίο
διαφέρουν σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ
ακολουθεί και tis niGavés αναπτυξιακέ
διαδρομέβ για το ευρωπαϊκό γεωργικό
εργατικό δυναμικό

Ξεκινώντα5 από μια ανάλυση των ιστορικών

και των χωροταξικών προτύπων
των αλλαγών στο γεωργικό εργατικό δυναμικό

ms Eupojnns η μελέτη εμβαθύνει
oraus καθοριστικού παράγοντεε αυτών
των εξελίξεων i\s σχετικέε προκλήσειε
και Tis μικροοικονομικέε στρατηγικέ5 που

εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή raus
Ακόμη αναλύεται ο ρόλο και οι επιδό
oe\s ins ΚΑΠ για τη διατήρηση ras γεωρ
YiKns απασχόληση και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίαΞ των αγροτών aus
αγροτικέε περιοχέ

Κύρια ευρήματα
Συνολικά η απασχόληση στη γεωργία

στην EE μειώνεται σταθερά εδώ και δεκαετία

από 13,1 εκατομμύρια Ετήσιεε
Μονάδεε EpYaaias ΕΜΕ το 2003 σε
9 1 εκατομμύρια ΕΜΕ το 20 1 8 σε όλη
την EE των 27 αντιπροσωπεύοντα5 μια
εντυπωσιακή μείωση κατά 30 Παράλληλα

ο αριθμ05 των μικρών και μεσαίων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε
ενώ ο api0pôs των μεγάλων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων άνω των 1 00 εκταρί¬

ων έχει αυξηθεί γεγονόΞ που υποδηλώνει
την εδραίωση του γεωργικού τομέα

Evraurais η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη
σε ολόκληρη την EE Λίγα κράτη-μέλη παρουσίασαν

πρόσφατα μια μικρή αύξηση
του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Τσεχία Σλοβακία και άλλα σε
γεωργικό εργατικό δυναμικό Ελλάδα
Σλοβενία Μάλτα και σε μικρότερο βαθμό
Kùnpos Ρουμανία και Λιθουανία Ομοί
GOS δεν υπάρχει σαφή διαχωρισμ05 των
γεωργικών μοντέλων στην EE

Πολλά μέρη ras Eupconns παρουσιάζουν
κατά κύριο λόγο το μοντέλο ras οικογενεια
κή5 γεωργία5 Ιρλανδία Βαυαρία Αυστρία
Σλοβενία Κροατία Β Ιταλία οι παράκτιεε
περιοχέ του Ατλαντικού η Ρουμανία η
Ελλάδα η Πολωνία και η Λετονία ενώ
σε άλλε5 περιφέρει η πλειονότητα των
εργαζομένων αφορά προσλήψειε Ανατολική

Γερμανία Σλοβακία Τσεχία η πλειοψηφία

ms Γαλλία και ras Nouas lonavias
Επιπλέον η εξάρτηση από την προσωρινή
εργασία δεν αποτελεί μοναδική πρακτική
ms μεσόγεια γεωργία αλλά βρίσκεται
επίση5 σε ολόκληρη την Ευρώπη συμπερι

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ συρρίκνωση
ws γεωργικήΞ
απασχόλησπΞ αναμένεται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με
το σημαντικότερο πρόβλημα
να εντοπίζεται στην
ανανέωση των γενεών

λαμβανομένων ms Φλάνδρα5 ms Ολλαν
ôias και ms AuTiKns Γερμανία

Η ποιότητα ζωή5 των αγροτών και των
οικογενειών raus η γήρανση του πληθυσμού

το χάσμα στο εισόδημα που παρατηρείται

μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών η δύσκολη πρόσβαση σε πιστώσει

η έλλειψη npoacpopâs εργατικού
δυναμικού και οι δυσμενει'5 επιπτώσεΐ5 ms
κλιματική5 αλλαγή5 αναφέρθηκαν επανειλημμένα

cos προκλήσεΐ5 του γεωργικού
τομέα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Μελλοντικές προοπτικές
ins γεωργικής απασχόλησης

Περαιτέρω συρρίκνωση ms γεωργική5
απασχόληση5 αναμένεται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο με το σημαντικότερο πρόβλημα
να εντοπίζεται στην ανανέωση των γενεών

αφού ο apiOpôs των εκμεταλλεύσεων
που διαχειρίζονται οι νέοι γεωργοί ακολουθεί

πτωτική πορεία
Όσον αφορά τον αντίκτυπο ras ΚΑΠ

στην αγορά εργασία5 του τομέα σύμφωνα
με διάφορε5 αξιολογήσει παραμένει ανά

μεικτο5 Τα καθεστώτα και τα μέτρα που
υλοποιούνται μέσω του πρώτου και του
δεύτερου πυλώνα ms ΚΑΠ έχουν ποικίλε5
και μερικέ5 popés αντίθετε επιπτώσειε
στο γεωργικό εργατικό δυναμικό ανάλογα
με τη φύση και την κλίμακα των επενδύσεων

Tis φορολογώ Tis KoivawiKés και Tis

περιβαλλοντικέ5 noAixiKés που απορρέουν
από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησηε
Η επικείμενη αναθεώρηση ms ΚΑΠ και οι
στόχοι των μέτρων του δεύτερου πυλώνα
θα είναι καθοριστική σημασία5 για την
αλλαγή ras làans ouppiKvcoons του τομέα
κατά τα προσεχή έτη
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