
* ΥϋΟΥΡΓΚΙΌ ΓΕΩΡΓΙΑ):
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 3.11. 1983.

Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Κώοτας Σημίτης έκανε σχετικά με την εξέλιξη 
των βασικών καλλιεργειών κατά το 1983 και τους στόχους του 1984, 
την εξής ανακοίνωση:

$AWff:To 1983 σπάρθηκαν 1,727.000 στρεμ. και φύτρωσαν 1.680.000 στρ. έναντι 
1.37 0.000 και 1.12 3.000 του ,1982 αντιστοίχως. Από προσβολή πρασίνου 
σκουλικιού υπολογίζεται ότι κατεστράφηκαν 25.000 στρ. Προβλέπεται πα
ραγωγή 440,000 τον. σύσ.υρου βαμβακιού εκ των οποίων οι 280.000 θα 
συλλεχθούν μηχανικά. 11 παραγωγή αυτή αντιστοιχεί σε 140.000 τον. εκκο- 

■ κισμένο. Στην έναρξη της εμπορικής περιόδου υπήρχαν 18.000 τον. αποθέ
ματος εκκοκισμένου βαμβακιού (12.000 ΚΥΔΕίΙ + 6000 έμποροι)' εκ των οποίων 
το 1/3 ήταν καλές ποιότητες και·τα 2/3 δεύτερες και κατώτερες ποιότητες.

• . ,·ν

Τα αποθέματα των*"κλωστ η( ίων υπολογίζονται σε 22.000 τον. ενώ η δυναμι
κότητα των νηματουργιών μας ανέρχεται σε 150.000 τον. εκκοκισμένο βαμβά
κι. Οι ελάχιστες ιιμές που θα ισχύσουν με βάση τα κοινοτικά δεδομένα 
είναι στον παραγωγό 68.07 δρχ/Kg σύσπορου έναντι 54,30 δρχ.του 1982 
ήτοι αύξηση 25,36%. Η πρόβλεψη είναι ότι τελικά η τιμή που θα πάρει ο 
παραγωγός Ήα είνο.ι "7'’-79 δρχ./Kg έναντι 62.90 του 1982. Σήμερα η μέση

λ

; πορικρ Γιμή ιου ·. κκοκ ισμένου γ ιά τον βασικό τύπο 5/28 είναι γύρω 
ι :*90 δρχ./Kg.

ιέ ■ από τιι μεταβολές των τιμώνκαι της εισοδηματικής ενισχύσεως με
ιαπόα j ματεύσεις στην επιτροπή της ΕΟΚ τροποποιήθηκε ο βασικός κα

νονισμός 2183/81 και επιτεύχθηκαν αυξήσεις κατά 25,36% ως εΤής:,
'ϊοος εκκοκιστικού δικαιώματος από 8,32 δρχ. σε 10,43 δρχ./Kg σύσπο- 
οου βαμβακιού
Ύφος εroίων έκθλιψης βαμβακοσπόρου από 4.6 6 δρχ. σε 5,8 4 δρχ./Κσ
βομβι κοοπόρου.

- ' Υ ¡ο εξόδων εκ<|)όριωσης γιά παραδόσι ις, CIF Πειραιά από 0,665 δρχ./Kg
Τέλ ς π ερ ι ελήωθησαν στην διαπράγμάτευοη ναι τα κυτία 8 και. 9 και 

έτσι διευκολύνεται η διαπραγμάτευση των κατωτέρω ποιοτήτων.

Στο... ι γιά το 1 983-84 .,η

1. Να σ ιαθεροποιηθε ί ο ρυθμός αύξησης της καλλιεργούμενης έκταστις μ 
βαμβάκι με στόχο την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας βιομηχανίας. 
Σημειώνεται ότι στόχος του δετούς προγράμματος 83-87 είναι η καλλιέρ
γεια 2 εκαι. στρεμμάτων με βαμβάκι και η παραγωγή τουλάχιστον
165.000 τον. εκκοκισμένου βαμβακιού.



2. Να επιτευχθεί μηχανική συλλογή οε ποσοστό άνω του 70% έναντι 
του 60-65% που είναι σήμερα.

3. Να δημιουργηθούν 3 νέα συνεταιριστικά, σύγχρονα εκκοκιοτήρια 
και να εκσυγχοονισΟούννάλλα 7 παλαιό για να καλυφθούν οι ανά
γκες εκκόκισης σύσπορου βαμβακιού μηχανοσυλλογής.

^. Να παραχθεί χημικά απο.χνοωμένος βαμβακόσπορος σποράς από τα 
συνεταιριστικό εκκο^ιστήρια (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) που 
θα καλύψη τις ανάγκες μας σε επίπεδο 30-40% για το 1984 και 
100% για το 1905.

5. Να καλλιεργηθούν ποικιλίες που 6α αντιμετωπίσουν τις αδραμυ-
κώσεις στη Θεσσαλία και Στερεό, 6α πρωϊμίσουν την παραγωγή
στην Μακεδονία και Θράκη και θα διευκολύνουν την τυποποίηση
του βαμβςρκιού.-κ.

ΣΙΤΗΡΑ
Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την παραγωγή που ήταν σημαντικό
μειωμένη σε σχέση με το 19¿52 συγκεκριμένα οι μεταβολές της.
παραγωγής φαίνονται στον πίνακα.

Π ρ ο ϊ ό ν ΓΙαραγωγ ή 
19 8 2

οε τόννους 
19 8 3 Ποσοστό μείωσης

Σι τάσι- σκληρό ·' 744.000 585.000 21%
" μαλακό 2.250.000 1.525.000 32%

Κριθάρι 871.000 583.000 33%

Τα αποθέματα που υπήρχαν στο τέλος της εμπορικής περιόδου,
1982-83 και τα πλεονάσματα από τη φετινή παραγωγή δίνουν την δυνα
τότητα πραγματοποίησης εξαγωγών για 370.000 τον. σκληρού.σιταοιού 
και 250.000 τον. μαλακού ενώ άλλα~~27~ΰ.ύ00 τόννοι μαλακού σιτσοιού 
προγραμματίοθηκε να διατεθούν οτην κτηνοτοοφία για να υποκαταστί- 
σουν ανάλογες εισαγωγές καλαμποκιού. Στις αρχές της εμπορικής 
περιόδου έγινε εξαγωγή 130.000 τον. σκληρού σιταριού στην Ιταλία" 
και 15.000 τόννους σε τρίτες χώρες.
Μέχοι καί τα μέσα Σεπτεμβοίου η ΚΪΔΕΠ και οι Συνεταιριστικές 
οργανώσεις είχαν συγκετρώσει τις πιό κάτω ποσότητες.
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Με κοινοτικές προδια- Με κοινοτικές
γραφές 573·000τον. ποιοτικές προ-
Υποβαθμισμένο προ- ; διαγραφές «7.000τον. . 160.000 ιον.
οριζόμενο για ζωο- βιομ,ηχανο-
τροφές ¿16.000 11 ποιηοιμο 159.000 "
Σύνολο 6 19.000 τον. Ϋποβαθμ ι σμένο

κατωτέρων ποιο
τήτων 65.000 11
Σύνολο 331.000 «

Ήτοι συνολικά 1.110.000 τον. Δεν υπήρξαν προβλήματα για την απο
θήκευση των ϊποσοτήτων αυτών.
Οι τιμές παρεμβάσεως ήταν κατά 20% υψηλότερες περίπου'.σε ’σχέση με 
το 1982 αναλυτικά οε 5ρχ./<§. ήσαν:

*V
Π ρ ο ϊ ό ν Τιμή 1982 Τ ι μ ή  1983

•
Π ο ο ο σ τ ό  αύξη σ η ς

Σιτάρι σκληρό 19,86 29,11 2 1 , 9 0 %
" * μαλ ακό 13,22 . 15,73 19,00%

Κριθάρι. 11,93 19,26 . 19,50%

Οι διάφορες εισοδηματικές ενισχύσεις που δόθηκαν ήσαν για το σκληρό 
σιτάρι στις ορεινές περιοχές 598 δρχ./στρ. έναντι 990 δρχ. του 
1982 και για τις πεδινές περιοχές 992 δρχ./στρ. έναντι 159 δρχ. του 
1982-, Για το μαλακό στάοι στους μικρούς καλλιεργητές δόθηκαν 200 
δρχ. το' στρέμμ.α και .0,25 6px./<g και η ΚΥΔΕΠ έδωσε κατά μέσο όρο
0. 62 δρχ./.<§ πεοισσότεοο ενώ στους μεγάλους καλλιεργητές η επιδότηση 
ήταν 100 δρχ./στρ.
Στο κριθάρι η επιδότηση ήταν από 100-200 δρχ./στρ." Ενώ η ΚΥΔΕΠ 
πλήρωσε από 1,50-2 δρχ . /< g επί πλέον. ■ -..-...... .....- ·· -
Στόχοι για το 1989:
1. Για το Μαλακό σιτάρι επιδιώκεται μικρός περιορισμός της καλλιέρ

γειας (στο 5ετές για το 1987 προβλέπεται καλλιέργειες 7.200.000  ̂
οτρεμ. έναντι 7.965.000 του 1982) προσόοκάται όμως, αύξηση της 
παραγωγής λόγω αυξήσεως των στρεμματικών αποδόσεων που θα φθάση 
στους 2.309 χιλ. τόννους το 1987 ενώ -υπολογίζετα ι ότι μόνο
1.200 χιλ. τόννοι μπορούν να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση 
στο εσωτερικό.
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2. Για το σκληρό Οα επιδιωχϋεί η διατήρηση της χαλ X ιέργε ι ας 
στα επίπεδα του 1982 ήτοι 2.000 στρέμματα ενώ προσδοκάται 
αύξηση της παραγωγής που βαφβάση στους 735.000 τον. το 1937.
Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση υπολογίζεται σε 250.000 τον. 
ετησίως.

3. Για το κριθάρι θέλησή είναι να αυξηθεί η καλλιέργεια έτσι, 
ώστε μαζί με την προσδοκούμενη αύξηση των οτρεμματικών απο
δόσεων να μπορέσουμε να καλύψουμε κατά το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος των αναγκών της κτηνοτροφίας μας με εγχώριας παραγωγής 
ζωοτροφές. £τα πλαίσια του 5ετούς ποοβλέπεται αύξηση της καλ
λιέργειας κατά 333.000 στο. και προσδοκάται παραγωγή 950.000 
τον. ποφ^θα διατεθεί 800.000 για ζωοτροφές, 80.000 για βιομη- 
νανική' χρήση και 70.000 για σπόρους.

Καλαμπόκι
"το 1982 καλιεργήθηκαν 1.633.000 στρ. και είχαμε παραγωγή 1.450.000 
τόννους. Φέτος η καλλιέργεια ήταν 1.691.000 στρ. και η παραγωγή
1.622.000 τον. Οι περσινές τιμές παραγωγού ήταν 13.64 δρχ. (μέση στα
θμισμένη) φέτος η τιμή έφτασε τις 17 δρχ. και όπως φαίνεται και από 
τα πιό πάνω στοιχεία υπάρχει αισθητή αύξηση των στρεμματικών αποδό
σεων. Υπήρξαν προβλήματα εωέτος προσβολής του καλαμποκιού από λεπιδό- 
πτερα που στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.

Στόχοι
1. Να αυξηθεί σημαντικά η καλλιεργούμενη έκταση (στόχος στο 

5ετές είναι να φΟάση η έκταση στις 2.400 στρεμ.) κυρίως δε η 
επέκταση της καλλιέργειας θα γίνη σε αρδευόμενες περιοχές.

2. Η κάλυψη μεγαλύτεοου μέρους το;ν αναγκών μας σε σπόρους από 
εγχώρια σποροπαραγωγή που θα γίνη μέσω της ΚΥΔΕΠ.

3. Έλεγχος της διακίνησης σπόρων με ουσιαστική παρέμβαση της
ΚΥΔΕΠ.

4. Αύξηση του αριθμού των σιλό αποθήκευσης και ξηραντηοίων.
5. Βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.

.̂ υζι
Η καλλιέργεια του ρυζιού το 1982 ήταν 155.000 οτρ. με παραγωγή
83^000 τον. ενώ φέτο η καλλιέργεια ήτυν 137.000 στρ. με παραγωγή
78.000 τον. 0ι τιμές του 1982 κυμάνθηκαν από 21,40-25,09 όρχ. /< ις.
αναποφλυίωτο. Ενφ εφέτος η κύμανση είναι από 24.70 - 31.50.



Στ όχοι
1. Αύξηση της κο-λλ ιέργε ιας (οτο δετές προβλέπονται 180.000

στρ. το 1987 με αντικατάσταση 30.000 περίπου στρεμμάτων υγειών 
εδαφών με 50-55.000 στρεμ. πρωτογενών εδαφών). ;

2. Επέκταση σε καλλιέργεια ποικιλιών που ζητούνται από την 
1 · κατανομή κυρίως τύπου Indica.
3. Έναρξη διαδικασίας προγράμματος σποροπαραγωγής ρυζιού. 

Ζαχαρότευτλα
Η φετεινή χρονιά ήταν πολύ καλή γιο: την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων 
τόσο οι στρεμματικές αποδόσεις όσο και ο ζαχαοικός τίτλος (επο
μένως και το συνολικό στρεμματοζάχαρο) ήσαν σημαντικά αυξημένα. 
Στην αρχή "Ρ*)ς παραγωγικής περιόδου τα αποθέματα ζάχαρης ήσαν 
54.700 τον. .Ενώ η φετινή παραγωγή υπολογίζεται σε 302.000 τον.
Η προβλεπόμενη εγχώρια κατανάλωση υπολογίζεται σε 300.000 τον. 
Επομένως'υπάρχουν πεοιθώρια για εξαγωγή 20-30.000 τον.
Οι διεθνείς τιμές των τεύτλων σέ σχέση με τιςΕλληνικές είναι γιά 
τεύτλα ζαχαρικού τίτλου 18% στον τόννο.
Ελλάδας 3.270 δοχ.
Δανίας 3.2¿t8 όρχ. (338,69 Κορόνες)
Γερμανία. 3.559 δρχ. (102,82 Μάρκα)
Γαλλία 3.054 δοχ. (265,46 Φράγκα)
Ιρλανδία 3.341 δοχ. (30,83 λίρες, Ιολανδίας)
Ιταλία 3.379 δοχ. (58.280 Λιοέττες)
Ολανδία 3.404 δρχ. (110 φιορίνια)
Βέλγιο-Λουξεμ. 3.130 δρχ. (1.336 Φράγκα)
Ην. Βασίλειο 3.631 δρχ. (26,29 Λίρες) . ____
Η σχέση τιμών και ατπσδόσεων . Λη.υ< ουργούν τελ ι κά πρόκριμαοπέρ του 
Έλληνα τ.ευτλοκαλλ ιεργητή.
Στόχοι
1. Διατήρηση της καλλιεργούμενης έκτασης στα ίδια επίπέδα (αυτός 

άλλωστε είναι και ο τελικός στόχος για το 1967 στο 5ετές) και 
εξασφάλιση υψηλού στοευματοζάχαρου.

2. Βελτίωση του επιπέδου εκμηχάνισης της καλλιέργειας και συμπίεση
των συντελεστών που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής.



3. Καλλ ίτέρη. αξ ιοποίηση των υποπροϊόντων της τευτλοπαραγωγής και. 
της ζαχαρουργίας υπέρ της κτηνοτροφίας και άλλων χρήοεων μετά 
από την υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχ-αρης.

• . - Καπνός
* --------------- »

Στοιχεία για την παραγωγή όσο και τα αποθέματα δίνονται τχιό
κάτω.
Η παγκόσμια παραγωγή καπνού το 1902 (που η εμπορία τους 
φέτος ανήλθε οέ ύψος ρεκόρ 6.771.000 τόννων καζ ήταν κατά 14% 
καλύτερη από εκείνη του 1901 που ήταν 5.930.000 τον. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή της Κίνας αου από 

^ 1.497 τον^το 1981 έφθασε σε 2.000.000 τον. το 1983.
■Στα Μπέρλευ η αύξηση ήταν 18% (755.000 τον* από 648.000 τον.)
Ενώ στα ανατολικού τύπου ήταν 10% (893.000 τον. από 508.000 τον.) 
Η παγκόσμια παραγωγή τσιγάρων αυξήθηκε μόνο κατά 0,3% στο 1982. 
Ενώ συγχρόνως η κατανάλωση ακατέργαστου καπνού από την καπνο
βιομηχανία ήταν σχεδόν η ίδια με το 1931 γιατί χρησιμοποιήθηκαν 
βελτιωμένες μέθοδοι και τεχνολογία (λεπτότερα τσιγάοα|μεγαλύτερα 
φίλτοα κλπ.). Το 1982 υπολογίζεται ότι η παραγωγή Μπέρ’λεϋ θα 
είναι κατά 5% μικρότερη από το 1982. Ενώ στα ανατολικά καπνά θα 
υπάρχει ελάχιστα μικρότερη παραγωγή σε σχέση με το 19&2. Οι διεθ- 
νείςτιμές είναι σημαντικά μικρότερες από τις τιμές του Έλληνα 
καπνοπαραγωγού και μέοος αυτής της διαφοράς καλύπτεται από την 
πριμοδότηση της Ε0Κ. Ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τη δρα
στηριότητα συνεταιριστικών οργανώσεων όπως η ΣΕΚΕ, ΣΕΚΑΠ,
ΑΓΡΕΞ κλπ.
Στόχοι
1. Όχι επέκταση της καλλιέργειας και μόνο υποκατάσταση προβλη

μάτων κυοίως από πλευράς εμπορικής ζήτησης ποικιλιών με άλλες 
πιό έμπορέύσιμες.

2. Έρευνα για ποικιλίες ανθεκτικές στις αδραμυκώσεις και για 
εκμηχάνιση της συλλογής.

3· Οογάνωση των παραγωγών κύρια μέσω των συν/μών τους για την 
ανάληψη της εμποοίας του προϊόντος ώστε να πάρουν οι ίδιοι 
την ΠΡΙΜ.

ί



Οσπο ια
Στις 31.8.83 υπήοχαν αποθέματα 1.340 τον. φασόλια 653 τον.
Ρεβύθια 1.096 τον. Φάκες και 626 τον. λαθούρι. Ενώ. η παοαγωγή 
του 1983 υπολογίζεται σε 5.726 τον. κουκιά, 10.710 τον. ρεβύθια 
1.491· τον.λαθούρι 578 τον. μπιζέλια και_6.453 τον. φακές.
Η ΚΥΔΕΠ το 1962 συγκέντρωσε συνολικά 4.340 τον. οσπρίων. Ενώ 
οι εξαγωγέςπου έγιναν έφΟασαν τους 8 10 τον. στην ΕΟΚ και 
736 τον. σε τρίτες χώρες, κυρία 6ε αποτελούνται από φασόλια 
και ρεβύθια. Οι,τιμές του 1983 σε σχέση με το 19Ö3 για (τη συγκέν
τρωση) είναι κατά 10>ό περίπου αυξημένες.
Στ όχοι
1. Διατήρηση σταθερής της καλλιέργειας του ρεβυθιού και αύξηση

της καλλιέργειας των φασολιών κατά 5-10% (στόχος του 5ετούς
από' 3*# χιλ. τόννους του '81 να φθάσουμε στις 50 χιλ. τον. το

. 87.) μικρή αύξηση της καλλιέργειας του μπιζελιού.» .
2. Επέκταση της καλλιέργειας κυρίως σε οριεινές περιοχές.
3. Εκμηχάνιση συγκομιδής και τυποποίηση προϊόντων.

Αμύγδαλ α * ’
Η παραγωγή σε τόννους το 1982 ήταν 38.060 ενώ το 1933 είναι 
45.730. Μέχρι, τέλος Αυγούστου 83 είχαν εξαχθή 2.500 τόννοι αμυγδα- 
λόψυχας και η υπόλοιπη απορροφήθηκε από την.εσωτερική αγορά.
Στην έναρξη της εμπορικής περιόδου 82/83 δεν υπήρχαν αδιάθετα 
αποθέματα παλαιοτέοων εισοδιών. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα δηλ. 
στην έναρξη της περιόδου 83/84.
Η παραγωγή των ανταγωνιστικών χωρών σε τόννους ήταν:
Χώρα ·· 1982 1983
Η.Π.Α 147.000 115.000
Ισπανία 63.000 47.000
Πορτογαλία 6.000 7*.500
Οι τιμές της περιόδου 82/83 ήσαν για ψύχα κα^ά χώρα, προέλευσης 
α..τιμή Αμβούργου (F03) Ισπανίας 180-190,45 Ö p x . / < g  

Ιταλίας 209,85 δ ρ χ . / < % ΗΠΑ 226-, Ί2 δρχ./<κ. 
β. τιμή Αγγλίας (CIF) Η ΓΙΑ 282,07-282,72 δρχ./kg. Ισκαν ίας .208,12- 

209,43 δρχ. Ποοτογαλίας 192,41-193,72 δρχ./Kg.



γ.'τιμή Μονάχου(ΓΟΒ) Η Π A 197,53 δρχ./<g-226,42 δρχ.Α.2 , Ιταλίας 
150-209,05 δρχ . A  g, Ιοπανίας·174,04-190,45 δρχ./Ελλάδας 
203-208 δρχ , /< g

δ. τιμή Ιταλίας (παραγωγού-χονδρέμπόρου). Στον παραγωγό 192δρχ. A g  
στον ' χονδρέμπορο 210 όρχ./Kg.

Η διακύμανση των τιμών στον Έλληνα παραγωγό ήταν από 200-310 
δρχ/Kg. γιά το 82/83. Λυτή τη στιγμή η τιμή είναι περί ττς · .
.290 δρχ/Kq γιά τον Έλληνα παραγωγό. Ενώ η διεθνής τιμή ωθά- *·
νει μέχρι τις 330δρχ./Kg.
Στ όχοι
1. Στόχος του 5ετούς είναι η διατήοηση ενός επίπεδου παραγωγής 

ύψους 50 χιλ. τόννων δεδομένου ότι η αυτάρκια στη χώρα μας
επιτ.υγ-^νεται με παραγωγή 28-32 χιλ. τόννων. Έτσι δεν πρέπει 
να γίνουν νέες φυτεύσεις μίας και με τις υπάρχουσες ουτίες 
καλύπτεται ο στόχος παραγωγής’. Απλά πρέπει να- αντ ικατασταθούν 
προβληματικές ποικιλίες και να γίνει σωστότερη χωροταξική 
κατανομή των φυτιών αμυγδαλιών.

2. Πρέπει να οργανωθεί μιά επιθετική εξαγωγική πολιτι-κή για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα δημιουργήσουν τα πλεονά
σματα της παραγωγής. Οι ενδείξεις είναι ότι λόγω -$πς μειωμένης 
φετεινής παραγωγής παγκόσμιο επίπεδο και της ανατίμησης του 
δολλαρίου δεν■θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα στην διάθεση 
των αμυγδάλων.

Φουντούκια
Τόσο στην έναρξη της περιόδου 82/83 όσο και 83/84 δεν υπήρχαν 
αποθέματα αδιάθετα. Η παραγωγή του 1982 ήταν 8.330 τον. και του 
1983 είναι 8.500 τον. Η παραγωγή φουντουκόψυχας της Τουρκίας 
είναι ηυξημένη. 400.000 τον. έναντι 225.000 τον. τού 1982. Ενώ 
της Ιταλίας είναι μειωμένη 100.000 τον. έναντι 120.000 του 1982.
Οι διεθνείς τιμές για το 1982 ήοαν γ,ια ψύχα σε 6px./<g. και κατά 
χώρα παραγωγής:
α. τιμή Αμβούργου (FOB) Τουρκίας 193,98 δρχ./Kg, Ιταλίας 191/δρχ ./cg. 
β; τιμή Αγγλίας (CIF) Τουρκίας 208,12-215,17 δρχ.Ag. 
γ. τιμή Μονάχου (FOB) Η Π Α 131,50-137,15 δρχ/Kg. Ιταλίας 130,00- 

150,20 δρχ/<ς.
δ. τιμή Ιταλίας (χονδρεμπόρου) 180-198 δρχ./Kg.
ε. ο Έλληνας παραγωγός πληρώθηκε φουντούκια με κέλυφος από 

90-140 δρχ. /< g. -> ^-διεθνής τιμή της φουντουκόψυχας είναι 
240-250 δρχ . /< g.



/.

Στόχοι
1. Δεν μπορεί να ύπαρξη σημαντική επέκταση της καλλιέργειας. Ήδη 

αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλεονάσματα για εξαγωγή και ο στόχος 
του 5ετούς για κάτά 3/» αύξηση της παραγωγής του 1987 μπορεί
να επιτευχθεί με.τις· υπάρχουοες φυτείες.

2. Αντιμετώπιση των χαμηλών εξαγωγικών τιμών της Τουρκίας που 
συναρτώνται με την αυξημένη της παραγωγή.

Ρ οδάκινα
Η φετεινή παραγωγή ροδάκινων έφθασε τους 480.000 τον. έναντι 
453.000 του 1982 και στην εσωτερική αγορά διατέθηκαν 151.000 τον. 
έναντι 143.000 τον. του 82. Οι εξαγωγές μας ήσαν 49.75-θ τον.
(34.750 στην ΕΟΚ και 15.000) σε τρίτες χώρες. #Έναντ ι 72.000 τον. 
του 82 (5^.000 στην ΕΟΚ και 13.000 σε τρίτες χώρες).
Η βιομηχανία αξιοποίησε 110.000—τον-.“ ένγ:ντ ι 128.000 του 82 ενώ 
αποσύρθηκαν 122.000 τον. έναντι 75.000 του 82.
Η γε.νικώτερη διαμόρφωση της αγοράς ροδάκινων ήταν κακή για τα 
προϊόντα' μας . Ηφετεινή παραγωγή πρωϊμισε σε όλες τις ανταγωνίστριες 
χώρες και στην Ελλάδα με αποτέλεσμα συνολική ανατροπή των ανα
μενομένων συνθηκών αγοράς.

Η μέση σταθμισμένη τιμή παραγωγού για το 1982 ήταν
16.98 δρχ .

Στόχοι
1. Δεν επιδιώκεται αύξηση της καλλιέργειας συνολικά επιδιώκεται, 

όμως αντικατάσταση προβληματικών -ποικιλιών με άλλες που επι
τρέπουν καλύτερους εμπορικούς χειρισμούς.

2. θα πρέπει να γίνη σταδιακή αντικατάσταση ποικιλιών συμπυρήνων 
ροδάκινων που παρουσιάζουν προβλήματα στη μεταποίησή τους με 
άλλες που δίνουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας μιας που η διεθνής 
αγορά στις κονσέρβες είναι πολύ απαιτιτική. • *

3. Καλύτερη εξαγωγική προσπάθεια από συνεταιρισμούς.
ΓΡ
ί



Bep ί κοκκα •Η παραγωγή τους ι ήταν κατά 50% μεγαλύτερη από την περ.οινή (141.000 
τον, έναντι 90.400 τον. περίπου) Στην Ελληνική αγορά απορροήήθη καν 
18.400·τον. όσοι περίπου και πέρισ’υ. Οι εξαγωγές ήσαν 29.500 τον. 
(24.700 στην ΕΟΚ και 4.800 οε τρίτες χώρες) έναντι 27.000 του 
1982 (21.700 στην ΕΟΚ και 5.300 σε τρίτες χώρες). Η μεταποιητική 
βιομηχανία απορρόφησε 38.000 τον. ενώ αποσύρθηκαν 49.000 τον.
Γιά το 1982 η σταθμισμένη τιμή παραγωγών ήταν 21 δρχ·. /Kg. -

(

Στόχοι:
1. Ένα επίπεδο σταθερής παραγωγής περί της 130.000 τον. είναι ο 

στόχος για το 1987.
2. Οι νέες φυτεύσεις θα« πρέπει να γίνουν με υπερπρώϊμες'ποικιλίες.
3. Η μεταποίηση πρέπει το 1984 να αποροοφήσει μεγαλύτερη ποσότητα'.

Η φετεινή εμπειρία από μιά τέτοια προσπάθεια στην Αργολίδα ήταν 
καλή.

4. Η εσωτερική αγορά έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια και πρέπει να 
οργανωθεί με μέριμνα- και των συνεταιρισμών των περιοχών παραγω
γής .

Ελαιόλαδο
Τα αποθέματα στην αοχή της περιόδου 82/83 ήααν περίπου 160.000 τον. 
Ενώ η παραγωγή ήταν 324.000 τον. Οι διαθέσιμοι οργαναίμένοι αποθη
κευτικοί χώροι είναι 188.000 τον. και κατασκευάζονται χώροι για 
40.000 τον. ακόμα. Η εγχώρια κατανάλωση απορρόφησε 17θ480000ι ον. στον 
οργανισμό παρέμβασης παραδόθηκαν 22.000 τον. στις χώρες της ΕΟΚ 
έγιναν εξαγωγές 62.000 τον και σε τρίτες χώρες 4.200 τον.
Εκτιμάται ότι πρόβλημα αποθήκευσης του ελαιολάδου δεν θα υπάρξη μετά 

-ΐί-την κατασκευή των δεξαμενών των 40.000 τον.και την προώθηση τομε- 
ακού προγράμματος για την κατασκευή δεξαμενών 37.000 τον. Η παρα-

ψγωγή των αντάγωνιστριών χωρών την περίοδο 82-83 κατ’εκτίμηση ήταν 
Ιταλία 450.000 τον. Ισπανία 575.000 τον. Για την περίοδο 83/84 
η παραγωγή της Ιταλίας εκτιμάται ότι θα υπερβή τους 600.000 τον. 
ενώ η Ελληνική θα κυναν0ή κερί τις 235.000 τον.



Η διεθνής τιμή για την κατηγορία Riviera στην Ελεύθεοη Αγοοά* ■
ήταν για ελαιόλαδο' των διαφόρων χωρών!Ισκανίας 112,80 ECUS 
Ιταλίας 166,6b και Ελλάδας 177,14.
Η περίοδος 82/83 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τους Έλληνες ελαιο
παραγωγούς που και μεγάλες τιμές απήλαυσαν και ηυξημένη παραγωγή 
είχαν και προβλήματα στην ευπορία και αποθήκευση δεν υπήρχαν.
Η περίοδος 83/84 θα αρχίση με αποθέματα στον οργανισμό παρεμβάσεις 
της τάξεως των 40.000 τον. Ενώ εκτιμάται ότι στην ελεύθερη αγορά 
και στους παραγωγούς υπάρχουν αποθέματα άλλων. 100.000 τον.
Οι τιμές της Ε0Κ μαζύ με την αύξηση της επιδότησης στην παραγωγή 
και την αναμενόμενη βελτίωση για την Ελλάδα του ύψους της επιδό
τησης στην κατανάλ'ωοη θα εξασφαλίσουν στον Έλληνα ελαιοπαραγωγό 
μ ι ά αύξηση·^ι32-33% οε σχέση με τις αντ ίοτο ιχες τιμές" της περιόδου * 
82/83.
Στόχοι
1. Δεν προβλέπεται επέκταση της καλλιέογειας που σκόπιμο είναι να 

διατηρηθή στο σημεοινό της επίπεδο από πλευράς έκτασης με πραγ
ματοποίηση μόνο των αναγκαίων εργασιών αναδιαμόρρωσης των έλαιο-ft
δένδρων και αντικατάσταση των μη παραγωγικών ελαιώνων κλπ.

2. Προώθηση των τομεακών προγραμμάτων των ελαιοδεξαμενών και 
κατασκευή μονάδων τυποποίησης ελαιόλαδου.

3» Εκσυγχοονισμός ελαιοτριβίων και πυρινελαιουργίων.

Βρώσιμη Ελιά
Τα αποθέματα στην αρχή της περιόδου 82/83 σε χέρια παο&γωγών- 
συν/σμών και εμπόρων ήταν 32.000 τον. η παραγωγή ήταν 65-70.000 τον. 
Η παραγωγή αυτή εκτιμάται ότι ήταν 20-25.000 τον. πράσινες ελιές 
κα.ι 45.50.000 Μαύρες. Οι συνολικοί διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι 
φθάνουν τους 92.000 τον. Στην εγχώρια κατανάλωση διατέθηκαν περί 
τους 25.000 τον. ενώ έγιναν εξαγωγές 37.000 τον.
Η παραγωγή της Ιταλίαςγια την περίοδο 82/83 ήταν 62.000 τον. Ενώ 
για την 83/84 εκτιμάται σε 70.000 τον. Αυτή την περίοδο οι Ελλη
νικές ελιές στην Ιταλία διατίθενται σε τιμή FOB 1.200 λιρέττες/cg. 
οι πρά σινες και 1.400 λιρ./<β. οι μαύρες.
Για την περίοδο 83/84 αναμένεται Ελληνική παραγωγή ύψους 35.λ)00 τον. 
Ενώ τα αποθέματα θα είναι περίπου 52.000 τον. *
Οι τιμές κλιμακώνονται πολύ τόδο κατά κατηγορία και μέγεθος όσο 
όοο και με βάση το χρόνο πώλησης, όμως εκτιμάται μιά μέση αύξηση



/ των φετεινών τιμών σε σχέση με πέρισυ στον παραγωγό είναι, τγ;ς 
^άξεως του 11*. Οι Ελληνικές τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες αϊτό τις 
διεθνείς τιμές και αυτό .ειναι ένας από τους λόγους που δημιουργούν προβλή
ματα στις εξαγωγές μας. · ,

Στόχοι
1. Θα υπάρξει μικρή αύξηοη του αριθμού των ελαιοδένδρων (στο ρετές 

προβλέπεται τα 22.3 εκ. δένδρα του 1901 να φθάσουν στα 24 εκ. 
το 19δ7) και συγχρόνως θα επιδιωχθεί να διευκολυνθούν οι καλ
λιεργητικές εργασίες σε αυτά.

2. Είναι ανάγκη για επιθετική εξαγωγική πολιτική με στό.χο την κα- 
τάκτηση νέων αγορών και την διατήρηση της παραδοσιακής πελα- 
τίας^ήας.

3. Προσθήκη αποθηκευτικών χώρων της τάξεως των 20.000 τον...και
εκσυγχρονισμός πολλών μον άδων ε π εξεργασίας και συσκευασιας.

Ε Σ Π Ε Ρ I Δ 0 Ε I Δ Η
Ε ίδος Παραγωγή .02/83 Προβλέψεις παοαγωγής 83/84
Πορτοκάλια 665.600 τον • 550.000 τον.
Λεμόν ι α 165.000 τον • 155.000 τον.
Μανδαοίν.ια 41.600 τον • 38.000 τον.
Γκρέιπ Φρούτ •3·740 τον • 3.560 τον.

Εξαγωγές 1932/33
Είδος Χώοες ΞΟΚ Ανατολ . Χύοες Λοιπές χώοες Σύνολο
Πορτοκάλια 46.410 τον. δ9.20υ τον . 13.220 τον. 148.830
Λεμόν ι α 2.700 " 37.310 II *900 » 40.910
Μανδαρ ίν ι α - 5.225 II 5.225
Το ισοζύγιο παραγωγής και διάθεσης* για 82/83 και πρόβλεψη 83/84
σε χιλ. τόννους .
. . Εξαγωγές Χυμοποίηση Φθοοά . Εαωτ. Καταν. Απόσυοση ΟΓΑ 
Είδος 82/63 83/04 02/83 83/04 02/83 ΙψΗ 02/83 83/04 82/83 83/04 82/83
Πορτοκ. 149 135 10C 100 66 55 ' 212 210 113 - 25
Λεμόνια 41 55 27 15 16 15 78 70 3
Μανταρ. 5,2 6 2 1 4 38 24 27 6,2

./.
*

-
■ /



Οι μέσες σταϋμικές τιμές παραγωγού για τα πορτοκάλια ήταν 11,36, 
τα λεμόνια 20,46 τα Μανταρίνια 21,59 και Γκρεϊπ Φρουτ. 15,37.
Στόχοι
1. Δεν προβλέπεται για τα Πορτοκάλια; αύξηση της καλλιέργειας και 

συγχρόνως επιδιώκεται η αντικατάσταση ακαταλλήλων ποικιλιών
ή χωροταξική αναδιανομή της καλλιέργειας μέσα από την εφαρμογή 
ειδικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.

2. θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 1 συμμετοχής των βελτιωμένων 
πρωίμων και πολύ όψιμων ποικιλιών στο σύνολο της καλλιέργειας.

3. Για τα λεμόνια προβλεπεται μικρή αύξηση της καλλιέργειας που 
θα είναι της τάξεως των 4 χ ι λ . στρεμμάτωιν μέχρι τέλους 87 και 
υπάρχει πρόβλεψη για κατά 8% αύξηση παραγωγής.

4. Στόχος είναι η αύξηση της εκτός συνήθους εποχής λεμονοπαραγωγής
κύρια με ποικιλίες Αδαμοπούλου και Lisbon στις απρόσβλητες ι ι ό

κορυφοξήοα περιοχές και τις μη παγετόπληκτες θα Προωθηθεί και η 
Enrica.

5. Επέκταση θα υπάοξη και για την μανδαρινιά που προβλέπεται 
αύξηση παραγωγής κατά 12.5 στο δετές.

.6. Μεγάλη αύξηση επιδιώκεται για την καλλιέργεια των Γκρεϊπ Φοούτ.
7. θα αρχίση παράλληλα με το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεως των εσπε

ριδοειδών η υλοποίηση 5ετούς προγράμματος’"ενεργητικής ποοστα- 
σίας" από τον παγετό με τοποθέτηση συγκροτημάτων ανεμομικτών.

8 Επιδιωκτέα ,είναι η βελτίωση των δομών της εμπορίας όπως και η 
καλλύτεοη αξιοποίηση των υπόπροϊόντωντης χυμοποίησης με παρα
γωγή αιθέριων ελαίων, πηκτινών, ζωοτροφών κλπ.

Επιτραπέζια στασύλια
Η μέση παραγωγή είναι περί τους 300.ΘΟΘ τον. από αυτή το 257ο πε
ρίπου οινοποιείται το 50% καλύπτει ανάγκες τις εσωτερικής αγοράς 
και 25% εξάγεται. Το 1982 η τιμή παραγωγού ήταν 22 δ ρ χ . / < ζ .

Ενώ η λιανική τιμή κυμάνθηκε στις 50-55 δρχ. Εφέτο οι τιμές είναι 
περί τις 30’δρχ. στον παραγωγό.
Στις αγορές του εξωτερικού τόσο τα Ελληνικά όσο και τα Ιταλικά 
σταφύλια είχαν τιμές που κυμάνθηκαν από 0,4 έως 1,4^ΔΜ^Λου ήσαν 
υψηλότερες από τις αοχικές προβλέψεις και βοήθησαν να έχει ένα· 
καλό εισόδημα ο σταφυλοπαοαγωγός.
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Στόχοι
1. θα επ1 6 ιωχθε ί η διατήρηση της παραγωγής στα σημερινά επίπεδα 

τούτο είναι δυνατό που με μιά μείωση της έκτασης των αμπελώνων 
κατά 3% που Οα προέλθη από οκ'κρ ιζώσε ις γηρασμένων αμπελώνων.

2. Βελτίωση των δομών κυρία της εσωτερικής αγοράςχωρίς να παραγνω
ρίζεται και η ανάγκη προσπάθειας στην εξωτερική αγορά.

Σταφίδες
Το προϊόν κύρια έχει εξαγωγική κατεύθυνση και έντονο επηρεασμό 
από τις διεθνείς τιμές. Λπό την περίοδο 81/82 οι εξαγωγές σουλτα
νίνας είναι 46725 τον. και έμεναν αδιάθετα 53.000 που τελικά 
διατέθηκς^, για οινοπνευματοποίηση. Το 82/83 οι εξαγωγές σουλτανίνας 
είναι της τήξεως των 70.000 τον. Για το 83/84 προβλέπεται ότι θα 
διατεθούν στην αγορά προς πώληση 572.000 τον. σουλτανίνας έναντι 
των 350.000 που συνήθως.κύμαίνονται οι εξαγωγές. Η παραγωγή της 
Τουρκίας φέτος είναι αυξημένη και προσφέρει σουλτανίνα σε τιμές 
800-825 δολ. FOB. Η τιμή που διαμορφώθηκε είναι

Στόχοι:
1. Για την Κορινθιακή προβλέπεται περιορισμός της καλλιέργειας
• κύρια σε περιοχές που λόγω κληματολογικών συνθηκών είναι δύσκολη 
■η αποξήρανση της σταφίδας.

2. Στη σουλτανίνα στόχος του 5ετούς είναι η κατά 4,8% μείωση της 
έκτασης που καλλιεργείται«.

3. Οι τιμές παραγωγού είναι ψηλές σε σχέση με τις διεθνείς και 
υπάρχει δυσκολία διάθεσης του προϊόντος. Είναι αναγκαία η συγ
κράτησή τους γιά.να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση του 
προϊόντος στη Κοιλότητα.



ψ

Καρπούζι
Η φετεινή παραγωγή έφθασε τους 680.000 τον. έναντι 630 του 1982. 

-Εφέτος διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές μας που από 22.000 τον. του 
1982 πήγαν 44.000 τον. II εσωτερική αγορά απορροφά κάθε χρόνο 630-
650.000 τον. Προβλήματα εμφανίζονται κύρια με τη διάθεση του προ
ϊόντος της πρώιμης παραγωγής που γίνεται με την χαμηλή κάλυψη των 
καλλιεργειών. Τούτο κύρια οφείλεται στην σύμπτωση παραγωγής από 
πολλά σημεία που εμποδίζουν την εύκολη διάθεση του προϊόντος το 
Όποιο έχει καί αυξημένο κοστολόγιο παραγωγής. Οι κυριώτερες εξαγω
γές μας είναι προς την Ιταλία. ■ .

Στόχοι: "** ·
1. Για το 1984 επιδιώκεται μιά παραγωγή της τάξης 700.000 τον., 

ενώ γιά το 1987 προβλέπεται παραγωγή 800.000 τον.
2.. Πρέπει να γίνει αντικατάσταση ποικιλιών ευπαθών στις τήξεις' του 

.λαιμού με άλλες ανθεκτικές και συγχρόνως πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ποικιλίες με καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά (ομοιομορφία 
στο μέγεθος, ανθεκτικότητα στις μεταφορές).

3. Πρέπει να αποτραπεί η αλόγιστη αύξηση της καλλιέργειας με χαμη
λή κάλυψη.

4, Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των εξαγωγών ιδίως γιά τα πρώιμα 
καρπούζια,

Πατάτες
Η παραγωγή της πατάτας το 1982 και 1983 φαίνεται από τον πίνακα:

Είδος εσοδείας 1982 τον. 1983 τον.

Ανοιξιάτικη
Καλοκαιρινή
Φθινοπωρινή

303.000 387.000
.¿65.5υυ 422.500
241.000 250.000

Σύνολο 909.000 * 1.059.500
-*·■
Όπως δείχνει ο πίνακας η παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 15% ή 150.000 
τον.
Γιά την αποθήκευση των αυξημένων εφέτος αποθημάτων χρησιμοποιήθηκαν 
κύρια 5 αποθήκες ψυγεία που κατασιευάσθηκαν από το Υπ. Γεωργίας χω
ρητικότητας 20.000τον: και που λειτουργούν με ευθύνη των Συνεταιρι
σμών .



Η εγχώρια κατανάλωση απορροφά περί τους 600-650.000 τον. Οι εξαγω
γές του 1982 ήταν 14.Q00 τον. Ενώ μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου του 
1983 ήταν 56.000 τον. Η αύξηση των εξαγωγών κύρια οφείλεται στη δρα- 
στηριοποίηση της ΛΓΡΕΞ. Η φετετνή υπερπαραγωγή δημιούργησε προβλή
ματα.

Στόχοι:
1. Είναι επιθυμητός ο περιορισμός της καλλιέργειας σε επίπεδα που 
θα καλύπτουν τις ανάγκες μας και θα επιτρέπουν να κάνουμε προγραμ
ματισμένες εξαγωγές και όχι ευκαιριακά κάτω από την πίεση' των 
αναγκών.
2. ΙδιαίτερνΚπροσπάθεια πρέπει να γίνει στη σποροπαραγωγή της πατά
τας. Επίσης χρειάζεται ανάπτυξη της υποδομής εμπορίας (αποθήκες 
ψυγεία) καθώς και της βιομηχανικής επεξεργασίας.
3. Προκειμένου γιά τις εξαγωγές πρέπει να γίνει προσπάθεια γιά πα
ραγωγή προϊόντος άψογου από πλευράς φυτουγειονομικής δεδομένου 
ότι υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές στις περισσότερες εισαγωγικές 
χώρες.

Προσπάθεια θα υπάρξει εφέτος οι πάρνη £ φύσεως ενισχύσεις που κατα
βάλλονται. από την Ελληνική Κυβέρνηση να κατευθυνθούν προς καλλιέρ
γειες και ποικιλίες που ενθαρύνεται η παραγωγή τους γιά να λειτου
ργήσουν έτσι τα μέτρα αυτά και σαν κίνητρα υπέρ των συγκεκριμένων 
επιλογών. Έτσι, γιά παράδειγμα στο ρύζι ενισχύονται οι τύπου Indica 
ποικιλίες που είναι επιθυμητές, όχι όμως καιοι μικρόκαρπες που τις 
ανταγωνίζονται. Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιδιώξουν την αναδιάρθρω
ση των καλλιεργειών τους γιά να βελτιώσουν το εισόδημά τους χάρη 
σε καλύτερη ποιότητα.


