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Α.- Στο ιχεία  παραγωγής , κατανάλωσης, εξαγωγών οπωροκηπευτικών

1.-Π ο ρ τ ο κ ά λ ι α ■

Παραγωγή Εσωτ.Κατανάλωση Εξαγωγές Απόσυρση Χυμοποίηση

1992/93 1.061.000 
1993/94 847.000

192.000
124.678

332.500
315.560

234.000 216.000 
147.700 139.000

Η αύξηση της τιμής δεν οφείλεται στην κατά 200.000 περίπου τόννους μειωμένη 
παραγωγή, γιατί ούτως ή άλλως η κατανάλωση αντιστοιχεί στο τέταρτο ή στο πέμπτο
της παραγωγής. Υπέρ αυτής της απόψεως συνηγορεί και το γεγονός ότι οι τελευταίες 
εξαγωγές μας δεν ήταν μειωμένες . Βεβαίως υπάρχει και η απόσυρση. Όμως η ποιότητα 
των αποσυρομένων είναι εντελώς ακατάλληλη ο τρόπος δε αυτός ενίσχυσης του 
παραγωγού λειτουργεί σε βάρος του καταναλωτή τις περισσσότερες φορές, αφού 
καταλήγει να κρατάει τις τιμές συγκριτικά με την ποιότητα πολύ υψηλά.

2.Λ ε μ ό ν ι α

Παραγωγή Εξαγωγές Εσωτ. Κατανάλωση Χυμοποίηση Απόσυρση

1992/93 168.500 52.500 65.600 38.000 1.440
1993/94 146.000 34.000 47.000 19.000 28

Τα ίδια περίπου μπορεί κανείς να υποστηρίξει και γι' αυτό το είδος, με τη διαφορά ότι η 
παραγωγή είναι το τριπλάσιο περίπου της κατανάλωσης.

3.- Μ ή λ α

Παραγωγή Εξαγωγές Εσωτ. Κατανάλωση Χυμοποίηση Απόσυρση Εισαγωγές

1992/93 340.000 6.000 174.000 1.000-' 152.000
1993/94 300.000 5.000 175.000 1.000 92.000 12.000

Το είδος αυτό έχει σημαντικά έξοδα συντήρησης (ψυγείου ). Όμως, η απόσυρση έπαιξε 
κι εδώ ρόλο αρνητικό για τον καταναλωτή, βοηθώντας μόνο τον παραγωγό.
Οι ανάγκες της κατανάλωσης είναι το ήμισυ περίπου της παραγωγής.

Πραγματοποιήθηκαν αυτό το χρόνο εισαγωγές (που σύμφωνα με την Τράπέζα της 
Ελλάδος) δεν έχουν υπερβεί τους 12.000 τόννους .

Μια πρόταση, για τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτού τους είδους, θα ήταν η αναζήτηση 
των παραστατικών εναπόθεσης γιατί σ’αυτά αναφέρεται -τις περισσότερες φορές - μια 
ενδεικτική τιμή μονάδος, σε συνδυασμό με την ίδια των αποσυρομένων. Αυτό όμως 
προϋποθέτει έλεγχο τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο.



4.- Α χ  λ ά δ ι α

Παραγωγή Εξαγωγές Εσωτ. Κατανάλωση Χυμοποίηση Απόσυρση

1992/93 90.000 
1993/94 92.000

5.-Π α χ ά τ ε ς

Παραγωγή

140
83.000
87.000

5.000 1.000
2.500

Εξαγωγές Εσωτ. Κατανάλωση Μεταποίηση Εισαγωγές

1992
1993

980.000
920.000

48.000
10.000

627.000
615.000

60.000
60.000

22.000
23.000

Οι ανάγκες της κατανάλωσης καλύπτονται από την παραγωγή,πραγματοποιείται δε 
εξαγωγή μιας ποσότητας, εξαιρετικής ποιότητας εαρινής πατάτας στην Αγγλία, που όσο 
περνάει ο καιρός μειώνεται (1993- 9600 τ. 1994 - 2.200 τον.) Η έξαρση στις τιμές που 
παρουσιάσθηκε φέτος φαίνεται να δικαιολογείται την άνοιξη, με την κανονική όμως ροή 
της παραγωγής στην κατανάλωση θα έπρεπε να είχε πέσει η τιμή περισσότερο. Παρά 
ταύτα διατηρείται αδικαιολόγητα σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

6.- Τ ο μ ά τ ε ς

Παραγωγή Εσωτ. Κατανάλωση Χυμοποίηση Απόσυρση

1992 1.700.000 528.000 1.000.000 1.900
1993 1. 800.000 625.000 1.025.000 5.000

Σχεδόν κάθε χρόνο τις παραμονές του Πάσχα οι ντομάτες παρουσιάζουν αυξημένες 
τιμές. Φέτος συνέτρεξαν κάποιοι πρόσθετοι λόγοι που δικαιολογούσαν εν μέρει εκείνο το 
χρονικό διάστημα την αύξηση. Έτσι, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν τροφοδοτήθηκε η 
Μακεδονία από τα δικά της θερμοκήπια και παρέμεινε μόνο η Κρήτη που κάλυψε τις 
ανάγκες. Αλλά και η παραγωγή της ήταν σχετικά μειωμένη (γύρω στο 15%-20%) αφού η 
υπαίθρια της νοτίου νήσου καταστράφηκε, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων. Επί πλέον 
κάποιες μικροποσότητες εξήχθησαν στη Ρωσία. Ήδη η αγορά έχει ομαλοποιηθεί πλήρως 
και λόγω υπερπροσφοράς οι τιμές είναι μικρότερες του προηγουμένου χρόνου.

7.- Κ ρ ε μ μ ύ δ ι α

Παραγωγή Εσωτ. Κατανάλωση Εισαγωγές

1992 145.000 118.000 2.200
1993 150. 000 117.000 8.000

Η παραγωγή δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ζήτησης. Η σημαντική αύξηση της 
τιμής φέτος οφείλεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας στο ποιοτικά αναβαθμισμένο 
προϊόν έναντι αυτού της περσινής παραγωγής που είχε μεγάλη φύρα (30-35% έναντι 10- 
15% ) .
Παρά το γεγονός ότι την άνοιξη πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές με τιμή μονάδος 
κανονική και στη συνέχεια η ροή της έγχώριας παραγωγής ήταν απρόσκοπτη η τιμή τους 
είναι σημαντικά υψηλή. **



ί

8.- Α γ γ ο ύ ρ ι α

Παραγωγή Εξαγωγές Εσωτ. Κατανάλωση Εισαγωγές

1992 175.000 42.000 107.000 200
1993 170.000 32.000 113.000

9.- Ρ ο δ ά κ ι ν α : Η παραγωγή είναι καλύτερη φέτος (1.200.000 τον. περίπου ) από 
τον προηγούμενο χρόνο (1.100.000).
Επί πλέον οι μέχρι τώρα εξαχθείσες ποσότητες (26.000 τον) είναι μειωμένες .
Από τ' ανωτέρω προκύπτει υπερπροσφορά του προϊόντος ενώ οι τιμές βρίσκονται στα 
επίπεδα του προηγουμένου χρόνου .

10.- Β ε ρ ύ κ ο κ α ; η  παραγωγή φέτος (80.000 περίπου τον.) ήταν μειωμένη κατά 20% 
έναντι του προηγουμένου χρόνου, ενώ οι εξαγωγές ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα και 
για τα δύο χρόνια (14.000 τον).
Αυτής της κλίμακας μείωση της παραγωγής δεν δικαιολογεί αύξηση της τιμής.

11.- Κ α ρ π ο ύ ζ ι α : η  παραγωγή είναι η ίδια περίπου τα δύο τελευταία χρόνια 
(680.000 τον.) όμως εκτιμάται ότι οι εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν φέτος είναι 30- 
40% μεγαλύτερες του προηγουμένου χρόνου (1993-111.000 τον) και το μεγαλύτερο μέρος 
πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούλιο.

Το περίεργο στις τιμές εξαγωγής -και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα- είναι η έλλειψη 
διαφοράς μεταξύ της επιτυγχανομένης υψηλής τιμής εξαγωγής και τιμής διάθεσης στην 
κατανάλωση στη χώρα προορισμού (Ιταλία).

Εν πάση περιπτώσει η παραγωγή είναι καλή και επί πλέον (με εξαίρεση 10-15 ημέρες) 
δεν επηρεάσθηκαν οι τιμές από τυχόν μειωμένη προσφορά, παρα ταύτα διατηρούνται σε 
υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Β.- Στοιχεία τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α'τετράμηνο 1993 
Μ.Τ.

Α τετράμηνο 1994 
Μ.Τ.

Μεταβολές
Μ.Τ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 101 122 20,8
ΛΕΜΟΝΙΑ 114 ' 160. 40,3
ΜΗΛΑ 152 221 - , ~ 45,4
ΑΧΛΑΔΙΑ 287 337 17,4
ΠΑΤΑΤΕΣ 105 160 52.4
ΤΟΜΑΤΕΣ 280 260 -7,14
ΑΓΓΟΥΡΙΑ 108 68 -37
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 106 160 50,9

Επιβεβαίωση της ανωτέρω αυξητικής τάσεως αποτελούν και τα στοιχεία της ΕΣΥΕ που 
αναφέρονται στο ποσοστό μεταβολής των τιμών και την επίπτωση που έχει στο Γενικό 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το α'τετράμηνο του χρόνου, έναντι του αντίστοιχου του 
προηγούμενου.

Έτσι σύμφωνα με την ΕΣΥΕ τα φρούτα αυξήθηκαν κατά 21.17% έναντι 2,06%,του 
προηγουμένου χρόνου(4μηνο), οι πατάτες 35,16% έναντι 22,1%, τα λαχανικά 9,.90%



έναντι -0,72 με επίπτωση στο Γ.Δ.Τ.Κ. αντίστοιχα 0,338 έναντι 0,034, 0,184 έναντι 0,087 
και 0,010 έναντι -0,001.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α'Εξάμηνο

1993
Μ.Τ

Α'εξάμηνο

1994
Μ.Τ.

Μεταβολές 

Α ' εξάμηνο
1992-1993 ,1993-1994

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 102 190 -13,6 86,6
ΛΕΜΟΝΙΑ 108 178 -16,1 64,8
ΜΗΛΑ 159 ' 265 -42 66,7
ΑΧΛΑΔΙΑ 301 512 - 8,3 36,9
ΠΑΤΑΤΕΣ 108 165 12,8 52,8
ΤΟΜΑΤΕΣ 260 235 5,5 -3,6
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 287 399 -30 39
ΑΓΓΟΥΡΙΑ 73 59 - 19
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 110 178 9,6 61,8
ΒΕΡΥΚΟΚΑ 200 270 -11 35
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 433 483 -2 11,5
ΠΕΠΟΝΙΑ 317 400 14,6 26,2
ΡΟΔΑΚΙΝΑ 425 425 4,6 -

ΚΕΡΑΣΙΑ 412 562 -9 36,4
ΚΑΡΠΟΥΣ ΙΑ 175 135 -31 -22,9

-7,73 34,01
Παράλληλα το α'εξάμηνο του χρόνου η ΕΣΥΕ εμφανίζει στα φρούτα γενικώς (όχι μόνο 
στ' ανωτέρω) αύξηση 38,50% έναντι αύξησης 28,26 του α'εξαμήνου του προηγουμένου 
χρόνου, στις πατάτες 33,93 έναντι 33,77, στα λαχανικά 10,50 έναντι 1,68 με επίπτωση 
στο Γ.Δ.Τ.Κ. 0,615 έναντι 0,461, ο,178 έναντι 0,132 και 0,011 έναντι 0,002 αντίστοιχα.

Προς αποφυγή παρανοήσεων, σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και τα δικά μας δεν 
είναι απόλυτα συγκρίσιμα γιατί
α) η ΕΣΥΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την εποχικότητα, ενώ εμείς παρακολουθούμε 

συγκεκριμένα προϊόντα και εκτός αιχμής παραγωγής 
β) περιοριζόμαστε σε είδη που καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες και 

γ) δεν περιλαμβάνονται εισαγόμενα, σε αντίθεση με την ΕΣΥΕ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μεταβολές
Οκτάμηνο 1993 Οκτάμηνο 1994 %

Μ.Τ. Μ.Τ.
Οκτάμηνο
92-93

Οκτάμηνο
93-94

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 103 180 -16,26 74,75
ΛΕΜΟΝΙΑ 124 203 -22,98 63,70
ΜΗΛΑ 177 241 , -36,55 36,15
ΑΧΛΑΔΙΑ 282 343 ' . -7,54 21,63
ΠΑΤΑΤΕΣ 105 152 23,52 44,76
ΤΟΜΑΤΕΣ 262 243 ί 9,62 -7,25
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 318 451 -26,89 41,82
ΑΓΓΟΥΡΙΑ 87 67 2,35 -22,98
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 108 161 , -4,42 49,07
ΒΕΡΥΚΟΚΑ 245 277 -5,40 13,06
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 453 528 ί -15,64 16,55
ΠΕΠΟΝΙΑ 214 236 - 8,54 -10,28
ΡΟΔΑΚΙΝΑ 245 245 6,52 -

ΚΕΡΑΣΙΑ 455 539 2,94 18,46
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 80 101 -23,07 26,25

-8,16 26,25



Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις Λαϊκές Αγορές του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής που καλύπτουν τις ανάγκες κατά 65-67% του συγκεκριμένου 
χώρου και που εισκομίζονται ποσότητες 8-10 φορές μεγαλύτερες απ' αυτές της 
Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί που προσέρχονται και που σε αριθμό είναι 5-6 φορές 
περισσότεροι από τους επαγγελματίες, προέρχονται κυρίως απο τους νομούς Αττικής 
(Μαραθώνας, Ασπρόπυργος .Βοιωτίας , Κορινθίας, Αργολίδος και λιγότερα από Κρήτη 
κ.λ.π.

Η εικόνα της αύξησης κατά 34,01% μεταξύ.του α'εξαμήνου των ετώ ν 93-94 και μείωσης 
-7,73 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των ετών 92-93 και 26% του οκταμήνου των ετών 
93-94 και -8,16 μείωσης του οκταμήνου 92-93 πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. 
Ενδεχομένως να υποστηριχθεί , ότι οι αυξήσεις του 1994 λειτούργησαν συμψηφιστικά, 
γιατί ομολογουμένως τον προηγούμενο χρόνο οι τιμές είχαν πέσει αισθητά έναντι του 
1992 και επομένως ο παραγωγός απώλεσε από το εισόδημά του ( στα δέκα από τα υπό 
εξέταση 15 είδη, είχαμε σοβαρή μείωση έναντι του 1992) όμως δεν δικαιολογούνται 
αυξήσεις της τάξεως του 25-75% περίπου, σ' ένα χρόνο.

Και τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, χωρίς να συμπίπτουν απολύτως, δείχνουν την ίδια τάση. 
Συγκεκριμένα το α'επτάμηνο του 94 στα φρούτα η μεταβολή ήταν 21,24% και η επίπτωση 
0,339 έναντι του ίδιου χρονικού διαστήματος του 93 που ήταν -22,82 και -0,372. Επί 
πλέον η ομάδα <<διατροφή» το ίδιο χρονικό διάστημα του 94 παρουσιάζει μεταβολή 
5,23 και επίπτωση στο Δ.Τ.Κ 1,563 ενώ το επτάμηνο του 93 3,9 και επίπτωση 1,149.


