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  Εφιάλτης για την αμπελοκαλλιέργεια η αδυναμία διαδοχής στη Γαλλία
  

Το 20-25% των μελών των συνεταιρισμών στη Γαλλία δεν έχουν καμία προοπτική διαδοχής.
Αυτό αποκάλυψε μια μελέτη προοπτικής που πραγματοποιήθηκε για πέντε χρόνια στους
γαλλικούς συνεταιρισμούς ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι μελλοντικές εξελίξεις για τη   
   διαδοχή. Στόχος ήταν η αναζήτηση τρόπων για να διατηρηθεί το εργαλείο της γης, χωρίς
το οποίο δεν υπάρχει μέλλον αναφέρει ο Francis Τεράλ , Πρόεδρος της Vinovalie , ένωσης
τεσσάρων συνεταιρισμών ΝΔ της Γαλλίας. Η FVAC (Συνομοσπονδία των οινοποιητικών
συνεταιρισμών στη Γαλλία) απέστειλε σχετικά ερωτηματολόγια στα μέλη της το τρέχον
έτος. Εξήντα οινοποιεία επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο. "Το 39% των οινοποιείων που
ανταποκρίθηκαν απευθύνθηκαν στα μέλη τους για να κατανοήσουν καλύτερα τις
προοπτικές της γης τους. Το ένα τέταρτο ανακοίνωσε απώλειες 10 έως 30% της
επιφάνειάς τους τα επόμενα 10 χρόνια», αποκαλύπτει η Lucy Suchet, δικηγόρος της FVAC
που είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη προοπτικών.

Η πυραμίδα ηλικιών είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την εξέλιξη αυτή. Η
έρευνα δείχνει μια μέση ηλικία 52 ετών στους συνεταιρισμούς που ρωτήθηκαν. Και η
διαδοχή δεν είναι πάντα εγγυημένη, ειδικά σε περιοχές όπου η οικονομική κατάσταση είναι
τεταμένη όπως το Beaujolais, για παράδειγμα, όπου ο αμπελώνας έχει χάσει 500 ha
ετησίως, τα προηγούμενα 5-6 χρόνια. «Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το
οικονομικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για τη εγκατάσταση νέων αμπελουργών. Για πολλά
έτη, οι τιμές του οίνου δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Στην περιοχή είναι δύσκολο
να εκμεταλλευτούν τις πλαγιές και πολλές περιοχές έχουν χαθεί», λέει ο Jean-Paul
Civeyrac , διευθυντής του συνεταιριστικού οινοποιείου του Bel Air.

Σε ορισμένους συνεταιρισμούς προβάδισμα έχει δοθεί στην ανάκτηση των επιφανειών των
μελών που δεν εξασφαλίζουν διαδοχή, από τον ίδιο το συνεταιρισμό. Στην Ελλάδα όπου η
διάρθρωση της ηλικιακής πυραμίδας δίνει μεγαλύτερο μέσο όρο από τα 55 έτη, δεν έχουν
επιλυθεί ζητήματα διαδοχής, που στη Γαλλία έχουν επιλυθεί από την εποχή του
Ναπολέοντα. Είναι αμέτρητες οι φορές που η ΚΕΟΣΟΕ έχει θέσει το μείζον αυτό πρόβλημα
στην ηγεσία του ΥΑΑΤ, προκρίνοντας το γαλλικό μοντέλο διαδοχής με βάση το οποίο οι
εκτάσεις κληροδοτούνται σε ένα παιδί και εάν δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, πρώτο
δικαίωμα αγοράς έχει ο κάτοχος της γειτνιάζουσας αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
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