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Αθήνα, 1.2.1963

Ο’ Υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης έκανε την ακόλουθη δήλοχτη:

ΤΤΈυβέρνηδη αποφάσισε ν ’ αυζήσέι τ ι ς  τιμ ές των λιπασμάτων για  
τους παρακάτω λόγους:

ι*· Μ συνολική κατανάλωση των λιπασμάτων στη χώρα μας ε ίνα ι 
1.900.000 τόννοι περίπου.

Από αυτούς το 92% περίπου παράγεται από τ ις  ελληνικές βιομηχα
ν ίε ς  λιπασμάτων και το υπόλοιπο 0% καλύπτεται με εισαγωνές.
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.Αλλά και γιάτα  παραγόμενα στη χώρα μας λιπάσματα το 60.. ίων . 
πρώτων υλών τους εισάγετα ι από το εξωτερικό. Έ τσ ι η αΓία τητ 
εισαγόμενης πρώτης ύλης σε σχέση προς το συνολικό κόστας των 
ντόπιων λιπασμάτων κυμαίνεται γύρω στο 47 με 46%.

Η μέση αύξηση σ τ ις  τιμ ές των εισαγόμενοπι πρώτων υλών από το 
1960 μέχρι το τέλος του 1982 ήταν περίπου 50%.

Εκτός όμως από τ ι ς  ανατιμήσεις των πρώτων υλών, από· το 19)ο 
μέχρι σήμερα είχαμε τ ι ς  γνωστές σε όλους ανατιμήσεις σ τ ις  ί<-τ̂ Α 
νες ένεργείας, εργασίας, στα επ ιτόκια δανεισμού κλπ.

Ε τσι, σαν συνέπεια των ανατιμήσεων αυτών ήρθε η αύΓηση 
του κόστους παραγωγής των λιπασμάτων που μέσα στη δ ιε τ ία  
έφτασε το όριο του 39,4%.

Χαό^τήριστικός ε ίνα ι ο πίνακας που παραθέτουμε τ ια  νά 
6ιε*υ>Λ)λυνθεί η σύγκριση των τιμών που πληρώνει το Κράτος 
σ τ ις  ντόπ ιες βιομηχανίες λιπασμάτων για  το 1982 σε σχέση 
με το 1980.
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(Σε δραχμές ανά τδννο)
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δος λιπάσματος :
Απο τ ις  
οριστικές 
τιμές του
1980

Απο τ ις  (♦ ) 
προσωρινές 
τιμές του 

1982

|Διαφορά 
του 1982 · 
προς το
1980

Ποσοστό
Οτά

10055

.  . /
*  : '» · ■ ν .■ ;»  Ί·.: ,  .

■ριπή Αμμωνία 34£ 7.688 10.719~ 3.031 39,4
ΐεστ.Κιτρ. Αμμων. 26% 6.141 8.503 2.362 38,5
.ίπή Αμμωνία .} 21% 6.998 9.536 2.538 36,3
>θετο Λίπασμα 11-15-15 9.470 12.559 3.089 32,6
ΐφορ. Αμμων ία 6-20-0 8.888 -12.031 3.143 35,4
1 ιό Υπερφωσφορικό 20% 5.778 7.743 1.965 34,0

. . . Μ - ................................ ..................

Κοντ4 ϋ*6\α αυτά που αναφέρθηκαν βτα προηγούμενα θα πρέπει 
να προοτεθεί ό τι ήδη βαδίζουμε οτους πρώτους μήνες του 1983 

' και οι'· ντόπιες βιομηχανίες παράγουν λιπάσματα για τα οποία 
θα ιαχύσει το νέο αυξημένο κοοτολδγιο των ουνθηκών παραγωγές 
1983*,ενώ ταυτόχρονα ο κύριος όγκος αυτής της παραγωγής 
θα δια<εεθεί στον αγροτικό κόομο επίσης εντός του 1983.
Ετσι 11 διαφορά του προηγούμενου πίνακα θα αυξηθεί σημαντικό.

Οπως είναι γνωστό στη,χώρα μας τα λιπάσματα επιδοτούνται. 
Ετσι, πόθε χρόνο το κράτος εισπράττει πολύ λιγότερα απο όσα 
καταβάλλει στις βιομηχανίες για την αξία των λιπασμάτων, 
έχουμε δηλαδή ένα ετήσιο άνοιγμα στον κρατικό προϋπολογισμό, 
για τα λιπάσματα. Η εξέλιξη αυτού του ανοίγματος κατα τα 
τελευταία χρόνια ήταν η ακόλουθη:

(♦> Το προσωρισές τιμές για το 1982 σημαίνει ό τι δεν έχει 
γίνει ακόμη η Οριστική λογιστική τακτοποίηση μεταξύ 
Κράτους και βιομηχανιών λιπασμάτων και έτσι οι τιμές που 
θα προκύψουν μετά την ή θα είνα ι οι ίδ ιες
ή το πιθανότερο ελαφρά αυξημένες απο τ ις  προσωρινές.
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1979: 5 δισεκατομμύρια περίπου
1980: 7 Μ

\
11

1981: 12 II II

1982 15 »« «

Βλέπουμε δηλαδή ό τι το άνοιγμα αυτό από το 1960 καί μετά αυξ»μ Π>'■ 
ραγδαία γ ια τ ί ο ι τιμ ές των λιπασμάτων που πληρώνει ο αγρότης ε ί ν * * 
οι ίδιες του 1960 ενώ η αύξηση των τιμών που το κράτος πληρώνει 
στις βιομηχανίες ήταν αυτή που βξηγήθηκε στα προηγούμενο. Κ ια -  
κότερα τα ποσοστά επιδότησης κατ' είδος λιπάσματος ε ίνα ι τα 
ακόλουθα:

f , · Ποσοστό στα 100
Είδος λιπάσματος επιδότησης

' {μέσος όρος κατά προσέγγιση)

Θειική Αμμωνία 21% υ 3,6
Νιτρική Αμμωνία 34% 54,3
Ασβ.Νιτρ.Αμμωνία 26% 5 3,4
ΦωσφΟφ.Αμμωνία 16-20-0 51,0
Εύνθετο 11- 15-15 54,0
Αραιό Ϋήερφωσφοοικό 20% 72,6

Από την ανάλυση αυτή «ραίνεται καθαρά ό τ ι η επιδότηση των λιπεα-
των στην ακραία περίπτωσή της φτάνει το όριο του 739, περίπου,
χ  . *

αλλά καί σε όλες τ ις  υπόλοιπες περιπτώ-σεις ξεπερνάει το 50*, δη 
λαδή για το κάθε κιλό λιπάσματος καί για όλους τους τύπους των 
λιπασμάτων είναι μεγαλύτερο το ποσό που καταβάλει το κράτος σ τιο  
βιομηχανίες και στη διακίνηση του λιπόσμ^τοο, δηλαδή ή εττιδότηση, 
άπό τό  ποσό που καταβάλλει ο αγρότης για  να το σγορόαει.
*λν οι τιμές των λιπασμάτων έμεναν στα περσινά επίπεδα υπολογι- 
ttta'C ότι το κόστος για  το κρατικό προϋπολογισμό Οσ. ξεπερνσύσε 
τα 18 felá. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τ ι ς  δυνατότητες 
Τής πόλίΤέίας κάτω από τ ις  σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Μέχρις αυτό το σημείο σταθήκαμε στην οικονομική πλευρά του-  προ- 

1 βλήματος που λέγεται λίπασμα, συνολικά, δηλαδή εξετά ζοντας τ ις  
οικονομικές επιπτώσεις καί την αντοχή του λιγότερο ή περισσότερο 
ισχνού κρατικού πορτοφολιού.



Ας περάσουμε όμως τώρα στο εθίσου σοβαρό καί κρίσιμο σημείο ιόν 
επιπτώσεων μιας αύλησης των τιμών των λιπασμάτων πάνω στο εισά-·Τ'
6ημα των αγροτών μας.

Η συμμετοχή του λιπάσματος στη διαμópcρωση του κόσμους παρα
γωγής πο ικ ίλει στα διάφορα προϊόντα.
Έ τσ ι» με τ ι ς  τιμ ές των λιπασμάτων που ισχύουν μέχρι τώρα, γιο 
τα φθινοπωρινά σιτηρά ε ίνα ι το 11% περίπου των ?*υνολικών Δαπα
νών Παραγωγής, γ ια  το καλαμπόκι ε ίνα ι γύρω στο 6%, για το 
βαμβάκι περίπου 4%, για την καλοκαιρινή πατάτα 5% περίπου, 
γ ια  τη βιομηχαν. τομάτα περίπου 6%, για τη σουλτανίνα γύρω . 
στο 4%, για  τα βερύκοκα περίπου 7% και για τα ροδάκινα. ; I 
περίπου. Αν τώρα θελήσουμε να δούμε το ποσοστό επιβάρυνση,- 
του κόστους παραγωγής σαν συνέπεια της σημερινής αύΓηαη τη<~ 
τιμής των λιπασμάτων, τότε το κόστος των παραπάνω προϊόντων 
επιβαρύνεται περίπου για  τα φθινοπωςινά σιτηρά κατά 4η , γι,π 
το καλαμπόκι, βαμβάκι, καλοκαιρινή πατάτα, βιομ, τομάτ~, σο·>λ ■ 
τανίνα  καί ροδάκινα, κατά 2% καί γι,α τα Ρερύκοκα κατά 2 ’ ^ερίπ

Η Κυβέρνηση αφού στάθμισε το βάρος που μπορεί να δεχθεί ο κρσ 
τικός προϋπολογισμός ταυτόχρονα με το εισόδημα των αγροτών 
μας, παρουσιάζει τ ι ς  νέες τιμές λιπασμάτων, όπως αυτές δια
μορφώνονται από σήμερα:

' 1· θεΐική Αμμωνία 2 1 % 6 . 2 6 0 Δρχ/τον.
2,. Ασβ. Νιτρ.Αμμωνία 26% 7 . 3 0 0

3·* Νιτρική Αμωωνία 54  % 8. 7 3 0 -

. 4. Φωσφορική Αμμωνία 16-20-0 1 9.360 η

• 5· II Μ 2 0 τ 1 0 - 0 8 . 3 4 0 »·

6. Αρ.Υπερ. 0-20-0 ή 0- 2 1 - 0 3. 7ό0 Μ

7. Θειϊκό Κάλι 12.520 Μ

. 8. Νιτρικό κόΑι 14.760 Π

9. Εύνθετβι 11-13-15 10.460 ίΙ

10. 5-16-16 9.860 II

11. "  1 2 τ 1 2 τ 1 2 9.3 30 II

12. 4.6-12 0.260 II
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13. P ’tHlO.' 8-b-fc 6.260 δρχ./τόν.

14. Ουρία 46% 11.890 tí

15. ΣύΌΟετο 14-14-14 11.120
ψ*#

16. 5-10-10 6.260 •ι

17. 6εΙ!ονιτρική Αμμωνία 20% b. 120 Μ

18. Νιτρική 'Ασβεστο 15,5% 5.610 *»

19. Νιτρικό Νάτριο ί 6% 6.260 ¥

20. Νίτρο της Χιλής 16% 7.600 if

21. Φωσφορική Αμμωνία 30-10-0 6.-500 tf

Ελπίζουμε ¿τι τόσο οι νέες τιμές, όσο Μαί τα αχ ι χ: ί < rον» ror'· 
σαμε στα προηγούμενα, θα αποτελέσουν αντικείμενο 'και ■ ·· r í 
επικοδομητικής κριτικής από μέρους του αγο τικού κόσυσ t 
τρίδας μας· Ηέρουμε ότι μια ούρηση στό κόστος παραγωγής ι .ί 
νει δυσφορία γι‘αυτόν που την υωίσταται.

Διαβεβαιώνουμε όμως τους αγρότες μας, απ’ ενός ότι, ε ν ν  - σου.»: 
στα όρια αντοχής της οικονομίας, αωού καί οι, νέες τ-ι ·;</,■ ·.'
λιπασμάτων είναι τεράστια  μικρότερες από το κόστος τους, ν·ιι 
αω' ετέρου ότι 6εν Sa θ ιγ ε ί ουσιαστικά το »ισόδημλ τους, '■'■•ού 
οι αναμενόμενες τιμές των προϊόντων τους γιυ το l'Jb'J, όπως 
α»τές θα καθοριστούν, bn υπερκαλύπτουν την όποια αύ|*Πση του 
κόστους των.

Παράλληλα τονίζουμε- για  μια ακόμη φ ο ρό. ότι κτταθάλλετσι τερά
στια προσπάθεια για αλλαγή στους θεσμούς και στις δονέπ του 
κυκλώματος των λιπασμάτων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
εντάσσεται: α) η α,ναδιάρθρωση των υπηρεσιεν που ασχολούνται 
με. τα λιπάσματα, ποοκειμένου να λειτουργήσουν αποδοτικότερα 
και ουσιαστικότερα από ^λευράς ελέγχου και κατεύθυνσης της 
παραγωγής λιπασμάτων, ποιοτικοί» ελέγχου τους και παροχής σω
στής πληροφόρησης πρός τους αγρότες που σημαίνει διαφύλαξη της 
οικονομίας τους και του περιβάλλοντος., |1) η συνέχιση της προσπ
θείας για την εδαωολογική χαρτογράφίση της γεο'ργικής γητ της 
πατρίδας μας, τα αποτελέσματα της οποίας, θα. δώσουν την απαραίτη
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τη πληροφόρηση για  τη σωστή χρήση των λιπασμάτονν, γ) η δ η μ ιο υ ρ 

γία  ουσιαστικού φορέα παρέμβασης στο κύκλωμα εμπορίας-δισκίνησης 
των λιπασμάτων με την ανάπλαση του υφιστάμενου (ΣΥΗΕΛ) , 6) η
Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του κυκλώματος παραγωγής των ελ λ η ν ι
κών λιπασμάτων, γ ια  να μπορούν να τα δίνουν στους αγρότεε μσς 
όσο γ ίν ε τα ι φθηνότερα.-
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