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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύ
θηκε το 1959 σαν μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό.σκοπό την επιστημονική μελέτη των οι
κονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών 
ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βρα
χυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η 
εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυ
ξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κα
τευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και 
ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής 
οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων, για τη λήψη των κατάλλη
λων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα 
προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε ό
λους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 
θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυ
ξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για με
ταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό 
και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 
μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και 
διαλέξεων, οι οποίες δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προ
σκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και 
πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθό
δων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προ
αγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευθεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή 
Μελετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο 
βελτιώθηκε από τον συγγραφέα, με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι αντικειμενικές συνθήκες σε συνδυασμό με την έλλειψη προγραμματι

σμού στην άσκηση πολιτικής για την κτηνοτροφική παραγωγή συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση ενός συστήματος περιορισμένης αποτελεσματικότητας, ό

σον αφορά τη διακίνηση του κρέατος. 

Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για αύξηση της παραγωγικό

τητας, προώθηση της ανταγωνιστικότητας και εξυγίανση, ενγένει, της λει

τουργίας της ελληνικής οικονομίας, επιβάλλεται και μια ριζική αναδιοργά

νωση στο σύστημα εμπορίας. Προϋπόθεση, ωστόσο, επιτυχίας οποιασδή

ποτε θεσμικής μεταβολής είναι η στάθμιση όλων των συνεπειών και επι

πτώσεων που μπορεί να έχουν οι μεταβολές αυτές. 

Στη μελέτη αυτή περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα παραγωγής και 

διακίνησης κρέατος και επισημαίνονται αδυναμίες της υπάρχουσας δομής 

και των μεθόδων κρατικής παρέμβασης. Με βάση την ανάλυση αυτή, η με

λέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, συμβάλλοντας έτσι αποφασι

στικά στη διερεύνηση του προβλήματος της εμπορίας κρέατος. Για το λόγο 

αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και την εφαρ

μογή μιας πιο θεμελιωμένης και σφαιρικής πολιτικής για την αντιμετώπιση 

του ζωτικού αυτού προβλήματος της ελληνικής οικονομίας. 

Καθηγήτρια ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
Επιστημονική διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Δεκέμβριος 1983 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, απαιτήθηκε η συνεργασία πάρα 
πολλών ατόμων, υπηρεσιακών και μη, η οποία παρασχέθηκε από όλους α-
νεξαίρετα με τρόπο που χαρακτηριζόταν από έκδηλη πρόθεση παροχής 
«περισσότερης βοήθειας». Επιθυμώ να εκφράσω προς όλους ειλικρινείς 
και βαθιές ευχαριστίες. 

Αισθάνομαι, όμως, ιδιαίτερα υπόχρεος προς τον κ. Γ. Συκιανάκη 
(Ph.D.), Επιστημονικό Ερευνητή ΚΕΠΕ, για τις εποικοδομητικές παρατη
ρήσεις που διατύπωσε σε προηγούμενο draft της μελέτης και προς τον κ. 
Π. Φυλακτό (Ph.D.), Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΕΠΕ, για την κριτική ανά
γνωση του χειρόγραφου της παρούσας μελέτης και τη διατύπωση πολύτι
μων γενικών και ειδικών παρατηρήσεων. Το περιεχόμενο, τέλος, του κει
μένου έχει βελτιωθεί σημαντικά από τις παρατηρήσεις της Κας Σ. Ευστρά-
τογλου - Τοδούλου (Ph.D.), Επιστημονικής Ερευνήτριας ΚΕΠΕ - μέλους 
της Επιτροπής Μελετών, γι' αυτό και οι ευχαριστίες μου προς αυτήν είναι 
ιδιαίτερες. 

Τα παραπάνω, πάντως, σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρη
θούν σαν υπαινιγμός «αποσείσεως» της ευθύνης για λάθη, παραλείψεις, α
σάφειες κτλ., που τυχόν παρέμειναν στο κείμενο. Αυτά βαρύνουν αποκλει
στικά το συγγραφέα. 

ΔΗΜ. Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΕ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Γενικά 

Όπως είναι γνωστό, η προσπάθεια της μεταπολεμικής Ελλάδας συ
γκεντρώθηκε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της. Αυτό υλο
ποιήθηκε με την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης των 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων της χώρας. Οι προγραμματικές όμως 
προσπάθειες, από τη φύση τους, αποκαλύπτουν, ή και δημιουργούν ακό
μη, σημαντικά προβλήματα σε μερικούς τομείς, παρά τις θεαματικές επι
δόσεις που επιτυγχάνουν σε άλλους. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ επιτεύχθηκε μέσος ετήσιος ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ 6,25% στην περίοδο 1955-76, η αντίστοιχη αύξηση της 
δαπάνης για κρέας εξελίχθηκε με ρυθμό 7,1% το χρόνο, λόγω της ψηλής 
εισοδηματικής ελαστικότητας, η οποία χαρακτηρίζει το προϊόν και έφτα
σε να αντιπροσωπεύει το 25% της συνολικής δαπάνης για τρόφιμα. Αυτό, 
σε συνδυασμό με τη βραδύτερη εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής κρέατος, 
διεύρυνε σημαντικά το άνοιγμα που υπήρχε στο ισοζύγιο εγχώριας προ
σφοράς και ζήτησης κρέατος. 

Όπως ήταν φυσικό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αναγκάστηκαν 
να κάνουν συστηματικές και επίμονες προσπάθειες για την αποκατάστα
ση της ισορροπίας στον κλάδο. Παρόλα αυτά, όμως, η ένταση του ελλεί-
ματος το 1976 ήταν (σε όρους ποσότητας) 40% της εγχώριας κατανάλω
σης ερυθρών κρεάτων (βοδινό - αιγοπρόβειο) και άλλα 40% των κτηνοτρο
φικών δημητριακών (αραβόσιτος - βρώμη - κριθάρι). Το γεγονός ότι η συ
νολική κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος της Ελλάδας βρίσκεται σε 
κατώτερο επίπεδο από την αντίστοιχη κατανάλωση των άλλων δυτικοευ
ρωπαϊκών χωρών, δημιουργεί την προοπτική για παραπέρα επιδείνωση 
της κατάστασης αυτής για τη χώρα μας. 

Είναι γνωστό, όμως, ότι η λιανική ζήτηση κρέατος συνίσταται από 
κράμα (mixture) ζήτησης δύο διαφορετικών ειδών αγαθών, του κρέατος 
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και των υπηρεσιών εμπορίας του (διακίνηση, επεξεργασία κτλ.). Γι' αυτό, 
θα πρέπει να διασαφιστεί ποιο από τα δύο, ή, εάν και τα δύο αυτά αγαθά, 
αποτελούν την πηγή των προβλημάτων του κλάδου της κτηνοτροφίας. Εί
ναι δηλαδή η κατάσταση του φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της 
χώρας στον κλάδο της κτηνοτροφίας ή είναι το σύστημα εμπορίας του 
κρέατος που δημιουργεί τα προβλήματα στον κλάδο; Εκφράζοντας το 
διαφορετικά, είναι δυνατόν η οργάνωση, π.χ., του συστήματος εμπορίας 
κρέατος να είναι τέτοια, που να διογκώνει το συνολικό κόστος διακίνη
σης, ανεξάρτητα από την παραγωγικότητα των επιμέρους φάσεων του; Το 
σύστημα πάλι από μόνο του ή με τη συνδρομή της εφαρμοζόμενης κρατι
κής πολιτικής να εξασφαλίζει δυσανάλογο ύψος αμοιβής για τον όγκο και 
την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και να είναι σε θέση να μετα-
κυλά στην παραγωγή ή στην κατανάλωση τις επιπτώσεις δυσμενών εξε
λίξεων στην αγορά των υπηρεσιών εμπορίας κτλ.; Οι επιπτώσεις αυτές, ε
πειδή ενσωματώνονται στη λιανική τιμή του κρέατος, θα έχουν αντανά
κλαση κατευθείαν στο εισόδημα και θα διαμορφώνουν τη συμπεριφορά 
των παραγωγών. Εκδήλωση αυτών θα είναι η δημιουργία και εμφάνιση του 
πιο πάνω προβλήματος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που το σύ
στημα δεν επιτρέπει να περνούν μέσα από αυτό ή αλλοιώνει τα μηνύματα 
της κατανάλωσης που φτάνουν στην παραγωγή ή το αντίστροφο, δηλαδή 
τα μηνύματα της παραγωγής δε φτάνουν ή αλλοιώνονται από το σύστημα 
μέχρι να φτάσουν στην κατανάλωση. 

Στις δυνατότητες αυτές οφείλεται το ζωηρό ενδιαφέρον, που εκδηλώνε
ται κάθε φορά για το σύστημα εμπορίας ζώντων ζώων και κρέατος από 
τους παραγωγούς και από τους καταναλωτές. 

Η κατάσταση που σκιαγραφήθηκε παραπάνω, δηλαδή αφενός η ύπαρ
ξη ανισορροπίας στο ισοζύγιο εγχώριας προσφοράς και ζήτησης κρέατος, 
σε συνδυασμό με την προοπτική για παραπέρα επιδείνωση της, και αφετέ
ρου η δυνατότητα που υπάρχει να είναι το συγκεκριμένο σύστημα εμπο
ρίας υπεύθυνο γι' αυτήν πολύ ή λίγο, υπαγορεύει την ανάγκη να αναλάβου
με συστηματική και συνεχή εργασία μέχρι την πλήρη ανάλυση της. Η επί
τευξη του σκοπού αυτού θα οδηγήσει στη διαμόρφωση της κατάλληλης 
πολιτικής, η οποία θα κατευθύνει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη σω
στή και σύντομη αντιμετώπιση των προβλημάτων στους αντίστοιχους το
μείς. Αποτέλεσμα θα είναι να αποφευχθούν ή, τουλάχιστον, να περιορι
στούν σημαντικά οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους για το σύνολο της Οι
κονομίας. Πρώτη μεταξύ των συνεπειών είναι η δαπάνη σημαντικών πο
σοτήτων συναλλάγματος για τις αναγκαίες εισαγωγές, οι οποίες καλύ-
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πτουν το εκάστοτε έλλειμμα του ισοζυγίου εγχώριας παραγωγής και κατα
νάλωσης κρέατος ειδικά και των άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων γενι
κότερα. Η δαπάνη αυτή το 1976 ήταν 380 εκατ. δολ., τα οποία αντιστοι
χούσαν σε 11,5 δισ. δρχ., τη στιγμή που το ετήσιο κόστος του κρατικού 
προϋπολογισμού για τις διάφορες προσπάθειες επίλυσης των προβλημά
των της κτηνοτροφίας ανερχόταν σε 4,5 δισ. δρχ. Πιο σημαντική είναι, ί
σως, η εξάρτηση της διατροφής του ελληνικού λαού από τα βασικά κτηνο
τροφικά προϊόντα ξένης προέλευσης· η εξάρτηση αυτή σε περιόδους ανώ
μαλων διεθνών πολιτικών εξελίξεων θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση 
του. 

2. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας και προηγούμενων μελετών 

Στο επίπεδο πληροφόρησης, η οποία επιτεύχθηκε πάνω στο θέμα, εντο
πίστηκαν μελέτες, που το αντικείμενο τους σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με 
αυτό. Επειδή είναι χρήσιμο σε κάθε αναγνώστη να είναι πληροφορημένος 
ώστε αφενός να του είναι σαφής η διαφοροποίηση κάθε εργασίας από τις 
άλλες, αφετέρου να έχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε άλλη αξιοποίηση 
θα αποφασίσει, αναφέρονται παρακάτω, κατά χρονολογική σειρά έκδο
σης τους, οι σπουδαιότερες μελέτες, σε συνδυασμό με το ειδικότερο αντι
κείμενο τους, όπως αυτό περιγράφεται από τους ίδιους τους συγγραφείς 
τους. 

Οι μελέτες αυτές είναι: 
1) Bockenhoff — Wernberg (1967)1. Αποστολή του Bockenhoff ήταν να 

«εκτιμήσει τον όγκο των ζώων που σφάζονται κατά περιοχή, να αξιολογή
σει τις διαδικασίες τιμολόγησης και εμπορίας τους, να συμβουλεύσει για 
την ίδρυση και λειτουργία ζωαγορών, καθώς και για τον τόπο εγκατάστα
σης, τη δυναμικότητα και τη λειτουργία σφαγείων». Αποστολή του Wer
nberg ήταν να «εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτό να ιδρυθούν σφαγεία σε 
τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή, οι οποίες να μεγι
στοποιούν το οικονομικό αποτέλεσμα των δυο δραστηριοτήτων». 

2) Kamenidis (1975)2. Αντικείμενο της μελέτης είναι «να παράσχει βασι
κή πληροφόρηση για τη διάρθρωση, τη συμπεριφορά και την επίδοση όλων 
των παραγόντων που συμμετέχουν στη διακίνηση και εμπορία των ζώντων 

1. Bockenhoffk - Wernberg, Marketing of Livestock and Meat, Report to the Government of 
Greece, FAO, Rome, 1967. 

2. Kamenidis Ch., «The Present Livestock and Meat Marketing System in Greece», Hellenic Λ-
gricultural Economic Review, Vol. 11, Thessal., 1975. Πρόκειται για αναθεωρημένη έκδοση του 
2ου κεφαλαίου της διατριβής του για διδακτορία στο Michigan State University (1974). 
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ζώων και του κρέατος. Αυτό θα βοηθήσει, ώστε να εντοπιστούν τα περισ
σότερο προβληματικά τμήματα του τομέα...». Ενώ η μελέτη αυτή καλύ
πτει μόνο την περιφέρεια της Ανατ. Μακεδονίας, δηλαδή τους νομούς 
Σερρών, Δράμας και Καβάλας, κρίνεται από το συγγραφέα της ότι τα α
ποτελέσματα μπορούν «εκ του ασφαλούς» να θεωρηθούν ότι ισχύουν για 
ολόκληρη τη χώρα, λόγω της μεγάλης ομοιότητας των συνθηκών, που επι
κρατούν. 

3) Κατσά (1976)1. Αντικείμενο της μελέτης είναι «να δώσει τις βασικές 
γνώσεις τεχνολογίας, βιομηχανοποίησης και εμπορίας του κρέατος, που 
θα είναι χρήσιμες σε όσους ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργα
σία, τη διακίνηση και την κατανάλωση του κρέατος». 

Όπως ήταν φυσικό, το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή το πρακτικό πρό
βλημα του ελλείμματος στο ισοζύγιο εγχώριας προσφοράς και ζήτησης 
κρέατος, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να ευθύνεται γι' αυτό (πολύ ή λί
γο) το σύστημα εμπορίας του, και η σχετική εργασία, που έχει γίνει πάνω 
στο θέμα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του αντικειμένου της 
παρούσας μελέτης. Αλλά και δύο ακόμα παράγοντες υπήρξαν αποφασι
στικοί: 

α) Η δραστική παρέμβαση του κράτους στο σύστημα διακίνησης2 σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής της πολιτικής αυ
τής και μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Περισσότερο συγκεκρι
μένα* στο ελληνικό σύστημα εμπορίας κρέατος επιβάλλεται αγορανομικά 
τιμολογιακή πολιτική, η οποία ορίζει την αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας, 
σαν σταθερό ποσοστό συγκεκριμένου ύψους στην τιμή του κρέατος, που ε
πιτυγχάνεται κάθε φορά στο επίπεδο παραγωγού. Επιβάλλεται ακόμη σε 
ορισμένα είδη κρέατος (μοσχαρίσιο κτλ.) ανώτατη τιμή λιανικής πώλη
σης. Επίσης, η κοινή οργάνωση των αγορών των κτηνοτροφικών προϊό
ντων, η οποία εφαρμόζεται στα πλαίσια της ΚΑΠ, φτάνει μέχρι τη μεταβί
βαση των ζώων από τον παραγωγό στους εμπόρους. Τα υπόλοιπα στάδια 

1. Κατσά Γ., Το Κρέας. Τα Προϊόντα και τα Παραπροϊόντα του. Αθήναι, 1976. 

2. Η παρέμβαση γίνεται στα πλαίσια της Α.Δ. 2/1972, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμε
ρα, δηλαδή: θέσπιση ευρύτερου διαφορισμού τεμαχίων κρέατος με διαφορετική τιμή, μετα
τροπή του χονδρεμπορικού περιθωρίου από ποσοστιαίο σε δραχμικό για μερικά είδη κρέα
τος, καθορισμός συντελεστών που επιτρέπουν στους λιανοπωλητές να αναγάγουν την τιμή α
γοράς συγκεκριμένων τεμαχίων κρέατος σε τιμή αγοράς ολόκληρου σφαγίου κτλ. Οι τροπο
ποιήσεις αυτές δε μεταβάλλουν την αρχική μέθοδο τιμολόγησης του κρέατος, γι' αυτό και 
δεν επηρεάζουν καθόλου την αξία της μελέτης. 
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διακίνησης, δηλαδή μεταφορά, σφαγή, αποθήκευση, χονδρική και λιανι
κή εμπορία, διαμόρφωση εμπορικών περιθωρίων κτλ., δεν υπάγονται σε 
κοινούς κοινοτικούς κανονισμούς. Βέβαια, αναμένεται να επηρεαστεί ση
μαντικά η πολιτική παρέμβασης του κράτους, λόγω της αντίστοιχης συ
μπεριφοράς των εταίρων του στην ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, στην Αγγλία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. το κράτος είναι μέλος των διαταξικών οργάνων, 
τα οποία αποτελούνται από αντιπροσώπους των παραγωγών, των επεξερ
γαστών, των εμπόρων και των καταναλωτών και έχουν σκοπό να λύνουν 
από κοινού τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε φορά σε οποιαδήπο
τε φάση, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση του κρέατος. Αυτό, ό
μως, είναι απλή προοπτική1, η οποία με κανέναν τρόπο δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής της σημερινής πολιτικής, τουλάχι
στο για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

β) Οι προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, η εργασία 
έπρεπε να αξιολογήσει τα στατιστικά στοιχεία που υπήρχαν και να τα 
συμπληρώσει με πληροφορίες, τις οποίες θα συγκέντρωνε από τις κεντρι
κές κρατικές υπηρεσίες και από τα κεντρικά (συνδικαλιστικά κτλ.) όργα
να των διάφορων φορέων του συστήματος. (Αίτημα να σταλεί σχετικό ε
ρωτηματολόγιο σε μεγάλο αριθμό ατόμων, που μετέχουν σε όλες τις φά
σεις της παραγωγής και διακίνησης του κρέατος, για συγκέντρωση ad hoc 
πληροφοριών, δεν ικανοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ, λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν τότε). 

Έτσι τέθηκαν σαν σκοποί της παρούσας: 
- η εξειδίκευση των αδυναμιών για κάθε φάση της διακίνησης ζώντων 

ζώων και κρέατος, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αιτίων που τις δη
μιουργούν και των επιπτώσεων που προκαλούν, και 

- η εμπειρική αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής την οποία επι
βάλλει το κράτος και η οποία ορίζει την αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας 
(διακίνησης) κρέατος, σαν σταθερό ποσοστό συγκεκριμένου ύψους στην 
τιμή του κρέατος, που διαμορφώνεται κάθε φορά στο επίπεδο παραγωγού 
και ελέγχει την τιμή λιανικής πώλησης ορισμένων ειδών κρέατος. 

1. Η προοπτική αυτή ενισχύθηκε ή και επιβεβαιώθηκε ακόμη από την πρόσφατη εμπειρία. 
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, έγιναν σημαντικές διαρρυθ
μίσεις, όπως, π.χ., το χονδρεμπορικό περιθώριο μετατράπηκε από σταθερό ποσοστό στην τι
μή «κτήσεως» κρέατος σε δραχμικό ποσό για πολλά είδη κρέατος, έγινε ευρεία διαφοροποίη
ση τεμαχίων και τιμών στη λιανική αγορά κρέατος κτλ. Επειδή, όμως, οι διαρρυθμίσεις αυ
τές έγιναν πολύ πρόσφατα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ούτε στοιχεία ούτε και εμπειρία, που θα 
καταστούσαν δυνατή την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση τους. 
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Η επίτευξη των σκοπών αυτών θα βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικής 
η οποία, εξαλείφοντας τις αδυναμίες του συστήματος, θα εξουδετερώσει 
τις επιπτώσεις τους και θα προδιαγράψει τις φάσεις της παρέμβασης στο 
σύστημα, σε συνδυασμό με το χρόνο επιβολής και διάρκειας (timing) καθε
μιάς από αυτές. 

3. Περιεχόμενο και διάρθρωση της μελέτης 

Για την επίτευξη των σκοπών της μελέτης, αλλά και για διευκόλυνση 
στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος από τον ανα
γνώστη, κρίθηκε σκόπιμο το περιεχόμενο της να αποτελείται από: 

- σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και ανάλυση της σημασίας κάθε 
συστήματος διακίνησης, 

- περιγραφή και ανάλυση των συνθηκών και των βασικών χαρακτηρι
στικών της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής, 

- ανάλυση του κόστους διακίνησης κρέατος στην Ελλάδα, 
- περιγραφή και ανάλυση των φάσεων διακίνησης των ζώντων ζώων, 
- περιγραφή και ανάλυση των φάσεων διακίνησης κρέατος, 
- κριτική θεώρηση της διακίνησης των ζώντων ζώων και κρέατος, 
- περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου, εξειδίκευση των συναρτήσεων 

και παράθεση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής ανάλυσης, καθώς 
και αξιολόγηση της επιβαλλόμενης τιμολογιακής πολιτικής, 

- περιληπτική περιγραφή του συστήματος διακίνησης κρέατος στην 
Αγγλία και των βασικών αρχών, οι οποίες διέπουν την εκεί ασκούμε
νη κρατική πολιτική- τέλος, 

- σύντομη ανακεφαλαίωση των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης 
και προτάσεις για τη βελτίωση του συοτήματος εμπορίας κρέατος. 

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωρι
στού κεφαλαίου. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια ταξινομήθηκαν στα ακόλου
θα τέσσερα μέρη, με κριτήριο την ομοιότητα και τη συμπληρωματικότητα 
του αντικειμένου τους. Μέρος Πρώτο: Προκαταρκτικές γνώσεις για τις 
λειτουργίες κάθε συστήματος διακίνησης και για το έργο που επιτελεί το 
ελληνικό σύστημα διακίνησης ζώντων ζώων και κρέατος. Μέρος Δεύτερο: 
Το ελληνικό σύστημα διακίνησης ζώντων ζώων και κρέατος. Μέρος Τρί
το: Αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής, την οποία επιβάλλει το κρά
τος στο σύστημα διακίνησης. Μέρος Τέταρτο: Ξένη εμπειρία και βασικά 
συμπεράσματα της μελέτης. 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

1. Λειτουργίες του συστήματος διακίνησης (distributive functions) 

Σύμφωνα με την αρχή του καταμερισμού των έργων, κάθε άνθρωπος 
κερδίζει ένα εισόδημα από τη συμβολή του στην παραγωγή ενός συγκεκρι
μένου αγαθού και το δαπανά σε προϊόντα παραγωγής άλλων ατόμων. Αυ
τό γίνεται γιατί η μακροχρόνια απασχόληση στην ίδια εργασία δημιουργεί 
εξειδίκευση, που επακόλουθο της είναι ο πολλαπλασιασμός του οικονομι
κού αποτελέσματος. Προϋποθέτει, όμως, ύπαρξη: 

- Μηχανισμού, ο οποίος να διαμορφώνει τιμές, τόσο στα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, όσο και στους συντελεστές παραγωγής. Οι τιμές αυτές χρησι
μεύουν να κατευθύνουν τους συντελεστές παραγωγής στις διάφορες δρα
στηριότητες, ώστε να γίνεται εφικτή η παραγωγή των απαιτούμενων ποσο
τήτων αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και να κατανέμουν τα παραγόμενα α
γαθά και τις υπηρεσίες στις διάφορες χρήσεις τους. 

- Μηχανισμού, ο οποίος να εντοπίζει αγορές για τη διάθεση του αυξημέ
νου όγκου αγαθών και υπηρεσιών και διενεργεί, κατά οικονομικό τρόπο, 
τη διακίνηση αυτών σε ποσότητες, μορφή και χρόνο, που αυτά ζητούνται. 
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Οι παραπάνω λειτουργίες επιτελούνται από το σύστημα διακίνησης 
(marketing system). Η διαρκής και επιτυχημένη πραγματοποίηση της απο
στολής της διακίνησης έχει ως αποτέλεσμα: 

- τη μετακίνηση των αγαθών από τον τόπο παραγωγής μέχρι τον τόπο 
κατανάλωσης, 

- την επεξεργασία και διαχωρισμό τους στις ποσότητες που ζητούνται 
στην αγορά, 

- τη διατήρηση αποθεμάτων αγαθών, 
- τη διαβίβαση πληροφοριών προς την παραγωγή για τις προτιμήσεις 

των καταναλωτών και προς την κατανάλωση για τα διαθέσιμα αγα
θά, 

- την παροχή χρηματοδότησης κτλ. 

2. Φορείς του συστήματος διακίνησης και οι λειτουργίες τους 

Βασικοί φορείς του συστήματος διακίνησης είναι οι χονδρέμποροι και 
οι λιανέμποροι. Βέβαια, όταν το προϊόν δεν παράγεται στη μορφή που αυτό 
ζητιέται από την κατανάλωση, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα προϊό
ντα του πρωτογενή τομέα, τότε υπεισέρχεται και η φάση της επεξεργα
σίας, ενώ στην ουσία πρόκειται για επιμήκυνση της παραγωγικής τους 
διαδικασίας. 

Μέχρι ένα βαθμό και οι χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι διενεργούν ό
λες τις λειτουργίες της διακίνησης. Η απαίτηση, όμως, ειδικής οργάνωσης 
και η εφαρμογή ειδικής πρακτικής για την εκτέλεση εξειδικευμένων λει
τουργιών, προκαλούν εξειδίκευση μέσα στο σύστημα, πράγμα που εξοικο
νομεί κόστος λειτουργίας. Οι χονδρέμποροι συγκεντρώνουν προϊόντα από 
εκτεταμένη ποικιλία πηγών παραγωγής και τα θέτουν στη διάθεση των 
λιανέμπορων. Η διάκριση τους από τους λιανέμπορους οφείλεται σε δύο 
βασικές, ειδικές συμβολές τους στο σύστημα διακίνησης: 

- μειώνουν τον αριθμό των συναλλαγών και 
- περιορίζουν την ποσότητα των διατηρούμενων αποθεμάτων. 
Υποθέτουμε ότι υπάρχουν 10 παραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν τα 

προϊόντα τους σε 100 λιανέμπορους, οπότε ο αριθμός των συναλλαγών θα 
ανέρχεται σε 1.000. Εάν υποθέσουμε ότι μεταξύ αυτών τοποθετούνται 2 
χονδρέμποροι, που αγοράζουν από όλους τους παραγωγούς, αλλά ο καθέ
νας εξυπηρετεί 50 λιανέμπορους, τότε ο αριθμός των συναλλαγών περιορί
ζεται σε 120 μόνο (20 από τους παραγωγούς στους χονδρέμπορους και 100 
από τους χονδρέμπορους στους λιανέμπορους). 

Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι ένας λιανέμπορος, που δε συνεργάζεται 
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με χονδρέμπορο, συνηθίζει να διατηρεί απόθεμα 30 μονάδες ανά 100 μονά
δες τζίρου. Έτσι, 10 λιανέμποροι θα διατηρούν απόθεμα 300 μονάδων 
για τζίρο 1.000 μονάδων. Είναι λογικό ακόμη να υποθέσουμε ότι η σχέση 
αποθέματος - τζίρου σε συνολικά μεγέθη είναι πολύ χαμηλότερη. Προς αυ
τήν τείνει να διαμορφωθεί η σχέση, όταν παρεμβληθεί χονδρέμπορος μετα
ξύ λιανέμπορων και παραγωγών. Γιατί ο χονδρέμπορος για τζίρο 1.000 θα 
διατηρούσε, π.χ., 100 μονάδες σαν απόθεμα, το οποίο θα εξυπηρετούσε εν
δεχόμενη ζήτηση των λιανέμπορων, ενώ οι ίδιοι, γνωρίζοντας ότι ο χον
δρέμπορος είναι σε θέση να καλύψει ενδεχόμενη ζήτηση τους, θα αισθά
νονταν ασφαλείς με απόθεμα, π.χ., 10 μονάδων ο καθένας. Έτσι, με τη με
σολάβηση του χονδρέμπορου μειώνεται το απαιτούμενο μέγεθος αποθεμά
των από 300 σε 200 μονάδες (αυτό, βέβαια, είναι πραγματικό γεγονός). 

Οι λιανέμποροι, όπως το λέει και η ονομασία τους, διαχωρίζουν και 
πωλούν τα προϊόντα σε μικρές ποσότητες στους τελικούς καταναλωτές. 
Για να κερδίσουν, όμως, εισόδημα από το επάγγελμα τους, θα πρέπει να 
διαθέτουν τα αγαθά που ζητούν οι καταναλωτές. Έτσι, από την άμεση ε
παφή που έχουν με τους καταναλωτές πληροφορούνται τις επιθυμίες τους, 
τις μεταβιβάζουν στους χονδρέμπορους με τις παραγγελίες τους για την 
προμήθεια των αγαθών και αυτοί, με τη σειρά τους, τις προωθούν στους 
παραγωγούς. 

Εκτός όμως από την, κατά παθητικό τρόπο, λήψη και μεταβίβαση των 
πληροφοριών για τις επιθυμίες των καταναλωτών, οι λιανέμποροι παίζουν 
και ενεργητικό ρόλο. Με την πληροφόρηση των καταναλωτών για τις ιδιό
τητες των διάφορων αγαθών, επηρεάζουν τις επιθυμίες τους και συμβάλ
λουν έτσι στη διαμόρφωση της ζήτησης και, κατεπέκταση, και της παρα
γωγής. Με άλλα λόγια οι λιανέμποροι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ολό
κληρο το οικονομικό σύστημα. 

3. Η φύση της αγοράς 

Στη λιανική αγορά, οι καταναλωτές είναι διασπαρμένοι στο χώρο και 
απαιτείται κόστος για την επίσκεψη στα καταστήματα λιανικής πώλησης, 
καθώς και για τη μεταφορά των προϊόντων από τα καταστήματα στα σπί
τια τους. Το κόστος αυτό διαφοροποιεί τη θέση κάθε καταναλωτή προς το 
συγκεκριμένο κατάστημα λιανικής πώλησης. 

Κάθε καταναλωτής αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, λόγω των ειδικών 
επιθυμιών και ιδιορρυθμιών του. Δείχνει, π.χ., μεγαλύτερη προτίμηση σε 
συγκεκριμένη μέθοδο πώλησης, βαρύνουν στην απόφαση του υπηρεσίες ή 
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ανέσεις, που παρέχονται από ένα κατάστημα, ενώ, αντίθετα, οι ίδιες υπη
ρεσίες δεν παίζουν κανένα ρόλο στην απόφαση άλλων καταναλωτών κτλ. 

Τα καταστήματα, από την άλλη πλευρά, διαφοροποιούν εύκολα τα 
προϊόντα τους από τα ίδια προϊόντα τα οποία προσφέρουν τα άλλα κατα
στήματα. Κάνουν, π.χ., πιο ελκυστικά τα κτίρια τους εξασφαλίζοντας με
γαλύτερη ευρυχωρία και εύκολη στάθμευση αυτοκινήτων, κάνουν κατάλ
ληλη διαφήμιση, που να πείθει τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους εί
ναι ανώτερα από τα προϊόντα άλλων καταστημάτων, παρέχουν «κατ' οί
κον» μεταφορά κτλ. 

Από αυτά προκύπτει ότι η αγορά λιανικής δεν είναι πλήρης. Έχει από 
τη φύση της στοιχεία ατέλειας. Κάθε κατάστημα εξακολουθεί να έχει πε
λάτες, ακόμα και αν η τιμή που πουλάει τα προϊόντα του είναι ψηλότερη 
από την τιμή των άλλων καταστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το κατάστημα 
έχει τη δυνατότητα να ασκεί, μέχρι ένα βέβαια βαθμό, έλεγχο στην τιμή 
που επιβάλλει στα προϊόντα του. 

Είναι αποδεκτό από την οικονομική θεωρία ότι μία μη πλήρως ανταγω
νιστική αγορά εξυπηρετείται από μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων από 
όσα θα υπήρχαν, αν η αγορά ήταν πλήρης. Τα καταστήματα έχουν συνε
χώς πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό (excess capacity), γιατί λειτουργούν 
κάτω από ολιγοπωλιακές συνθήκες. Κάθε λειτουργία νέου καταστήματος 
αυξάνει μάλλον, παρά μειώνει τις τιμές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 
καινούργιο κατάστημα θα κάνει πελάτες του άτομα που εξυπηρετούντο 
μέχρι τότε από ήδη υπάρχοντα καταστήματα, αλλά βρίσκονταν σε λιγότε
ρο πλεονεκτική θέση, σε σχέση με τα καταστήματα αυτά από ό,τι άλλοι 
πελάτες τους. Έτσι, τα παλαιά καταστήματα ή ανέχονται τη μείωση των 
πελατών τους και αποφασίζουν να λειτουργούν με λιγότερους πελάτες, αλ
λά με ψηλότερες τιμές, που πληρώνουν όμως οι πελάτες, γιατί η εξυπηρέ
τηση τους από άλλο κατάστημα συνεπάγεται κόστος γι' αυτούς, ή αυξά
νουν τα έξοδα της πώλησης τους για να καταστούν ελκυστικά για τους πε
λάτες, οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτά, πράγμα που στο 
τέλος οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Έτσι, με τη λειτουργία κάθε καινούρ
γιου καταστήματος δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημά
των για την εξασφάλιση πελατείας· αυτός, όμως, λόγω της ανομοιογέ
νειας του προϊόντος των καταστημάτων δεν είναι της μορφής που μειώνει 
τις τιμές και αυτό είναι που ενδιαφέρει την παρούσα ανάλυση. 

Η αγορά χονδρικής, ειδικά στη διακίνηση προϊόντων του πρωτογενή 
τομέα, είναι δυνατό να παρουσιάσει ατέλειες, κυρίως προς την πλευρά της 
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προμήθειας από τους παραγωγούς. Οι παραγωγοί είναι πολυάριθμοι και α
νοργάνωτοι, παράγουν μικρή ποσότητα προϊόντος και είναι διασπαρμένοι 
στο χώρο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να λείπει ακόμα και 
η βασική πληροφόρηση στους παραγωγούς. Η δυνατότητα ατέλειας μεγα
λώνει από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων μεταξύ παραγωγού και ε
μπόρου, οι οποίες υποθάλπονται από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διάθε
ση του μικρού όγκου παραγωγής, αλλά και από τα προβλήματα, που πα
ρουσιάζει η χρηματοδότηση των μικρών παραγωγών από το χρηματοδοτι
κό σύστημα, αναγκάζοντας τους να προσφεύγουν στους χονδρεμπόρους. 

Ακόμη, ο μικρός αριθμός των χονδρεμπόρων, σε συνδυασμό με το γε
γονός της εγκατάστασης τους στα αστικά κέντρα, δημιουργεί τον κίνδυνο 
συνεργασίας μεταξύ τους, είτε σε βάρος των παραγωγών είτε των λιανέ
μπορων είτε και των δύο μαζί. Αυτός μάλιστα επιτείνεται και από την α
ντικειμενική αδυναμία για απευθείας συνεργασία μεταξύ παραγωγών και 
λιανέμπορων, λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών — μεγάλος αριθμός 
διάσπαρτων, ανοργάνωτων και εγκατεστημένων σε μεγάλη απόσταση α
πό τους παραγωγούς μικρολιανεμπόρων. Η αναλυτικότερη, όμως, περι
γραφή της οργάνωσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου ελληνικού συ
στήματος εμπορίας ζώντων ζώων και κρέατος είναι το αντικείμενο του 
δεύτερου μέρους της μελέτης (Κεφ. 2 και 3). Τώρα εισερχόμαστε στην ανά
λυση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής, η 
οποία θα βοηθήσει να σχηματιστεί ορθή αντίληψη για το είδος και τον ό
γκο του έργου, που επιτελεί το σύστημα εμπορίας ζώντων ζώων και κρέα
τος στη χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Γενικά 

Το ξηροθερμικό κλίμα της χώρας (Πίν. 1.2.1) σε συνδυασμό με την ανι
σομερή κατανομή του υετού μέσα στο έτος (Σχ. 1) δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
και διατήρηση αυτοφυούς χόρτου, όπως στις χώρες της Κεντρικής και Βό
ρειας Ευρώπης, ενώ η μορφολογία του εδάφους (ορεινό 42,6%, ημιορεινό 
27,1% και πεδινό 30,3%) εμποδίζει τη χωρίς συγκομιδή αξιοποίηση του α
πό εύσωμα ζώα (βοοειδή). Έτσι, η παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών 
(μηδική), που αποτελούν τη βάση διατροφής της βοοτροφίας και αιγοπρο-
βατοτροφίας, επιβαρύνεται με κόστος σποράς, άρδευσης, συγκομιδής, 
μεταφοράς, αποθήκευσης κτλ. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό περιοριστικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη των κλάδων της βοοτροφίας και αιγοπροβα-
τοτροφίας. Αποτέλεσμα είναι ότι το συνολικό προϊόν της κτηνοτροφίας εί
ναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το συνολικό προϊόν του πρωτογενή τομέα 
και ανέρχεται μόλις στο 33% αυτού. Στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας 
Ευρώπης η συμμετοχή της κτηνοτροφίας είναι πολύ ψηλότερη (στην Αγ
γλία το 1969 ήταν 81%, στη Δανία το 1972 ήταν 92% κτλ.). Εικόνα του ό
γκου, της εξέλιξης και της διάρθρωσης της εγχώριας παραγωγής κρέατος 
παρέχεται από τον Πίνακα 1.2.2. 

Η ελληνική παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε πολύ μεγάλο αριθμό 
εκμεταλλεύσεων μικρού μεγέθους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογρα
φής του 1971, αυτή γινόταν από 858 χιλ. εκμεταλλεύσεις. Όπως είναι επό
μενο, όμως, ο κατακερματισμός έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εξειδί
κευση της παραγωγής, στην πληροφόρηση των παραγωγών για τις συνθή
κες αγοράς και τις προοπτικές εξέλιξης τους, στο μέγεθος της σπατάλης 
δραστηριότητας από την εναλλαγή παραγωγικών δραστηριοτήτων, κα
θώς και στην απαιτούμενη οργάνωση και στο κόστος διακίνησης της πα
ραγωγής. Εικόνα του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων δίνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 και 1.2.6. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 

Μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα και ύψος 

υετού στους αναγραφόμενους σταθμούς καταγραφής τους 

Σταθμοί 

Θερμοκρασία 

C° 

18,9 

16,3 

15,6 

13,1 

14,4 

11,2 
10,3 

8,7 

Ύψος υετού 

σε εκατ/τρα 

42,5 

45,4 

66,1 

93,3 

52,9 

60,7 
65,4 
66,6 

Ελλάδα Ηράκλειο 

Θεσσαλονίκη 

Ιταλία Ρώμη 

Μιλάνο 

Γαλλία Μασσαλία 

Παρίσι 
Γερμανία Φραγκφούρτη 

Ανόβερο 

Σημείωση: Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι παρατηρήσεις αναφέρονται στην περίοδο 
1959-75, ενώ των άλλων χωρών στην περίοδο 1951-70. 

Πηγή: 1) World Weather Record 
2) ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.2 

Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής κρέατος στην περίοδο 1961-1976 

(ποσότητα σε χιλ. τόνους) 

Είδος κρέατος 

Βόειο 

Πρόβειο 

Αίγειο 

Χοίρειο 

Πουλερικών 
Κονίκλων 

Σύνολο 

1961 

29,5 

44,9 

22,0 

37,7 

10,8 

1,1 

146,0 

1966 

64,7 

55,3 

27,9 

51,3 

32,7 

2,3 

234,2 

1971 

86,8 

63,2 

32,9 

63,2 

84,0 
4,4 

334,5 

1976 

122,3 

79,0 

40,6 

111,3 

121,8 

8,4 

483,4 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.3 

Οργάνωση των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή κατά το 1977 

Εκμεταλλεύσεις Ζώα 

Αριθμός ζώων Αριθμ. εκμεταλ. % Αριθμ. ζώων % 

1-2 

3-9 

10-29 

30-99 

100 και άνω 

81.460 

79.480 
15.130 

2.840 

420 

45,5 

44,3 
8,4 

1,6 

0,2 

125.570 
378.360 
219.920 

125.960 

72J60 

13,6 
41 

23,9 

13,7 

7,8 

Σύνολο 179.330 100 921.770 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, 1977. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.4 

Οργάνωση των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα κατά το 1971 

Εκμεταλλεύσεις Ζώα 

Αριθμός ζώων Αριθμ. εκμεταλ. % Αριθμ. ζώων % 

1-9 

10-49 

50-199 

200 και άνω 

139.460 
72.460 

49.870 

3.780 

52,5 
27,3 

18,8 

1,4 

435.920 
1.654.720 

4.308.649 

1.029.120 

5,9 

22,3 

57,9 

13,9 

Σύνολο 265.550 100 7.428.409 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1971. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.5 

Οργάνωση των εκμεταλλεύσεων με αίγες κατά το 1971 

Εκμεταλλεύσεις Ζώα 

Αριθμός ζώων Αριθμ. εκμεταλ. % Αριθμ. ζώων % 

1-9 

10-49 

50-199 

200 και άνω 

367.660 

29.120 

16.740 

3.980 

88 

7 

4 

1 

993.460 

600.980 

1.574.300 

1.187.400 

22,8 

13,8 

36,1 

27,3 

Σύνολο 417.500 100 4.356.140 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, 1971. 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1.2.6 

Ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν με χοίρους κ α τ ά το 1977 

Ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ι ς Ζ ώ α 

Αριθμός ζ ώ ω ν Αριθμ. Ε κ μ ε τ α λ . 
°/ο Αριθμ. ζ ώ ω ν % 

1-9 

10-49 

50-199 

200-999 

1.000 και άνω 

114.060 

8.030 

2.330 

630 

100 

91,1 

6,4 

1,9 

0,5 

ο,ι 

159.000 

158.120 

224.640 

209.060 

241.630 

16 

15,9 

22,6 

21,1 

24,4 

Σύνολο 125.150 100 992.450 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, 1977. 
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Από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτουν οι ακόλουθες 
διαπιστώσεις για το 19761: 

- Στη βοοτροφία το 90% των εκμεταλλεύσεων είχε 1-9 ζώα και παρήγα
γε μόνο το 55% της παραγωγής κρέατος, δηλαδή 65 χιλ. τόν. περίπου. Ε
κτιμάται ακόμη ότι κάθε εκμετάλλευση πούλησε κατά μέσο όρο 1,5 ζώα. 

- Στην προβατοτροφία το 80% των εκμεταλλεύσεων είχε 1-49 ζώα και 
παρήγαγε μόνο το 28% της παραγωγής κρέατος, δηλαδή 20 χιλ. τόν. περί
που. Εκτιμάται ότι κάθε εκμετάλλευση πούλησε κατά μέσο όρο 10 ζώα. 

- Στην αιγοτροφία το 95% των εκμεταλλεύσεων είχε 1-49 ζώα και παρή
γαγε μόνο το 26% της παραγωγής κρέατος, δηλαδή 14 χιλ. τόν. περίπου. 
Εκτιμάται ότι κάθε εκμετάλλευση πούλησε κατά μέσο όρο 3,5 ζώα περί
που. 

- Στη χοιροτροφία το 97,5% των εκμεταλλεύσεων είχε 1-49 ζώα και πα
ρήγαγε μόνο το 32% της παραγωγής κρέατος, δηλαδή 35 χιλ. τόν. περί
που. Εκτιμάται ότι κάθε εκμετάλλευση πούλησε κατά μέσο όρο 4,5 ζώα 
περίπου. 

Επιπτώσεις, όμως, στην οργάνωση και στο κόστος διακίνησης του 
κρέατος, έχει, εκτός από τον κατακερματισμό της παραγωγής, η χωροτα
ξική κατανομή της παραγωγής σε σχέση με τη χωροταξική κατανομή της 
ζήτησης, καθώς και η χρονική κατανομή της παραγωγής σε σχέση με τη 
χρονική κατανομή της ζήτησης. Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται αμέσως 
παρακάτω. 

2. Περιφερειακή κατανομή της κατανάλωσης και της παραγωγής κρέατος 

Είναι γνωστό ότι η συνολική κατανάλωση κρέατος εξαρτάται κυρίως 
από την τιμή του, το εισόδημα των καταναλωτών και το μέγεθος του πλη
θυσμού. Σε διαπεριφερειακή (cross-section), όμως, ανάλυση, οι τιμές δε 
λαμβάνονται υπόψη, γιατί υποτίθεται ότι δε διαφοροποιούνται από περιφέ
ρεια σε περιφέρεια στην ίδια χρονική περίοδο. Έτσι, από τα στοιχεία του 
Πίνακα 1.2.7 βγαίνει εύκολα ότι ο κύριος όγκος κατανάλωσης κρέατος εί
ναι συγκεντρωμένος στις νότιες περιφέρειες της χώρας. 

1. Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές, γιατί στο 1976 αναφέρεται μόνο η παραγωγή 
κρέατος, ενώ τα στοιχεία διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων αναφέρονται άλλα στο 1977 και 
άλλα στο 1971. Εκτιμάται, όμως, ότι η εικόνα που παρατίθεται δε διαφοροποιείται σημαντι
κά από εκείνη που θα σχηματιζόταν, όταν τα στοιχεία αναφέρονταν όλα στο 1976. 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 1.2.8 προκύπτει ότι: 

- η παραγωγή βοδινού κρέατος είναι συγκεντρωμένη κυρίως στις βό

ρειες περιοχές, 

- η παραγωγή τόσο του πρόβειου όσο και του αίγειου κρέατος κατανέ

μεται μάλλον ομοιόμορφα στις διάφορες περιοχές και τέλος 

- η παραγωγή των λευκών κρεάτων (χοιρινού και πουλερικών) είναι 

συγκεντρωμένη κυρίως κοντά στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της 

χώρας. 

Ο λόγος συγκέντρωσης της παραγωγής του βοδινού κρέατος στις βό

ρειες περιφέρειες (Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας κτλ.) είναι κυρίως η 

ομαλότερη επιφάνεια του εδάφους σε συσχετισμό με τον ψηλότερο δείκτη 

βροχόπτωσης τους, που ευνοεί την ανάπτυξη αυτοφυούς χόρτου, αλλά και 

την επιτόπια αξιοποίηση του από εύσωμα ζώα (βοοειδή). Ο προσανατολι

σμός της παραγωγής των πουλερικών προς τα καταναλωτικά κέντρα ο

φείλεται στον πλήρη αποχωρισμό της από το έδαφος, γιατί τα πουλερικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.7 

Περιφερειακή κατανομή του πληθυσμού και του 

μεγέθους του κατά κεφαλή προϊόντος κατά το 1977 

Σχετικά μεγέθη 

Περιφέρεια Πληθυσμός Προϊόν κατά κεφαλή 

1. Ανατ. Στερεά - Νήσοι 
2. Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

3. Πελοπόννησος - Δυτ. 

4. Θεσσαλία 

5. Ανατ. Μακεδονία 

6. Κρήτη 

7. Ήπειρος 

8. Θράκη 

9. Νήσοι Ανατ. Αιγαίου 

Σύνολο 

Στερεά 

41,67 
17,36 

13,44 

7,07 

4,24 

4,93 

4,39 

3,45 

3,45 

100 

112,2 
104,2 

80,9 

83,2 

77,9 

76,2 

73,3 

64,1 

67,6 

100 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΚΕΠΕ. 
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(και οι χοίροι) τρέφονται αποκλειστικά με συγκομιζόμενες συμπυκνωμέ
νες ζωοτροφές (αραβόσιτος κτλ.). Η σχεδόν ομοιόμορφη διασπορά της αι-
γοπροβατοτροφίας στις διάφορες περιφέρειες οφείλεται στο μικρόσωμο 
των αιγοπροβάτων, που δε δυσκολεύει την αξιοποίηση του αυτοφυούς χόρ
του ακόμη και στα πιο ανώμαλα εδάφη. 

Η αλληλεπίδραση των δύο αυτών πρότυπων περιφερειακής κατανομής 
της κατανάλωσης και της παραγωγής κρέατος, σε συνδυασμό με την έ
ντονη ελλειμματικότητα της χώρας σε κρέας, προκαλεί διακίνηση κρέα
τος μεταξύ των περιφερειών (εμφανέστερη είναι η κατεύθυνση διακίνησης 
από τις βόρειες προς τις νότιες περιοχές). Για το νωπό κρέας μόσχου δίνε
ται η μήτρα διακίνησης του κατά το 1975 στον Πίνακα 1.2.9. Από αυτήν 
προκύπτει ότι διακινήθηκαν συνολικά 58,5 χιλ. τόνοι περίπου που προήλ
θαν: 18 χιλ. τόνοι από την Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονία, 15 χιλ. τόνοι από 
την Ανατ. Μακεδονία, 10 χιλ. τόνοι από τη Θράκη κτλ. και που κατευθύν
θηκαν: 50 χιλ. τόνοι στην Ανατ. Στερεά και Νήσους, 4,5 χιλ. τόνοι στην 
Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονία, 1,6 χιλ. τόνοι στην Πελοπόννησο και Δυτ. 
Στερεά κτλ. 

3. Εποχικότητα παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος 

α) Εποχικότητα παραγωγής 

Ο γενετικός κύκλος των ζώων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, όταν 
τα ζώα διαβιούν σε μη ελεγχόμενες ή περιορισμένα ελεγχόμενες συνθήκες, 
γονιμοποιούνται και συνεπώς γεννούν σε συγκεκριμένη και χρονικά περιο
ρισμένη περίοδο μέσα στο χρόνο, είναι αιτία για την εμφάνιση έντονων ε
ποχικών διακυμάνσεων στον όγκο των ζώων που πουλιούνται από τους 
παραγωγούς. Η πρόοδος, όμως, της επιστήμης και της τεχνολογίας έκανε 
δυνατή την παρέμβαση του ανθρώπου στο γενετικό κύκλο με τη μέθοδο 
της τεχνητής σπερματέγχυσης. Έτσι, ο άνθρωπος έγινε ικανός να ελέγχει 
την ένταση των διακυμάνσεων αυτών. 

Έχει εκτιμηθεί1 ότι οι ανάγκες διατροφής του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας μας καλύπτονται κατά 50%, περίπου, από βοσκή· τα 2/3 λαμβά
νονται από ελεύθερους, δημόσιους και ιδιωτικούς, βοσκότοπους και το υ
πόλοιπο 1/3 από άλλες βοσκήσιμες εκτάσεις, καλαμιές κτλ. Η αιγοτρο-
φία καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών διατροφής της από τη βοσκή, η 
προβατοτροφία καλύπτει το 70%, η πάχυνση μόσχων μόνον το 10%, ενώ η 
συμβολή της βοσκής στη χοιροτροφία και πτηνοτροφία εκτιμάται σαν α-
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σήμαντη. Είναι ακόμα γνωστό ότι στην Ελλάδα το ύψος των βροχοπτώσε
ων είναι χαμηλό και ότι οι βροχοπτώσεις χαρακτηρίζονται από έντονη ε
ποχικότητα, που συμπίπτει με το τέλος του φθινοπώρου και τη διάρκεια 
του χειμώνα. Έτσι, η μεγαλύτερη ποσότητα βοσκήσιμου χόρτου υπάρχει 
κατά τους μήνες του χειμώνα και της άνοιξης. Είναι ακόμη γνωστό ότι κο
στίζει περισσότερο η διατροφή των ζώων με συγκομιζόμενες συμπυκνωμέ
νες ή χονδροειδείς κτηνοτροφές από όσο κοστίζει η ελεύθερη βόσκηση, 
καθώς και ότι η τεχνητή σπερματέγχυση δεν είναι χωρίς κόστος για τον 
παραγωγό. 

Τα γεγονότα αυτά σημαίνουν πως είναι δυνατό να παρατηρούνται έντο
νες εποχικές διακυμάνσεις στον όγκο των αιγών και προβάτων που που
λιούνται σαν συνέπεια των συνθηκών, οι οποίες δημιουργούνται στα λιβά
δια από άποψη βοσκήσιμου χόρτου κατά τη διάρκεια του έτους και της 
προσπάθειας εξυπηρέτησης του οικονομικού συμφέροντος του παραγω
γού. 

Από την επεξεργασία στοιχείων της ΑΤΕ για τη μηνιαία προσφορά 
ζώων (αριθμός κεφαλών) προς σφαγή, που καλύπτουν την περίοδο 1970-76 
προκύπτουν (όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2.10 και τα Σχήμ. 2,3,4,5) κα
τά είδος ζώων, τα ακόλουθα. 

Βοοειδή: Ο αριθμός προσφοράς των βοοειδών παρουσιάζει μικρή μό
νο διακύμανση μέσα στο έτος. Η διακύμανση περιλαμβάνεται μεταξύ α
πόκλισης -15% και 20% από το μέσο όρο (100) των 12 μηνών. Το χαμηλό
τερο σημείο της καμπύλης (Σχήμα 2) εμφανίζεται τον Απρίλη και συμπί
πτει εποχικά με την έξαρση, η οποία παρατηρείται στην προσφορά αιγο-
προβατοειδών (Σχήμ. 3 και 4), ενώ το ψηλότερο σημείο εμφανίζεται το Δε
κέμβρη, όταν η προσφορά των αιγοπροβατοειδών είναι χαμηλή. Συμβαί
νει, όμως, τα μοσχάρια να διατρέφονται από το Δεκέμβρη και μετά, λόγω 
της χειμερινής περιόδου, αποκλειστικά με ζωοτροφές που συγκεντρώθη
καν και αποθηκεύτηκαν, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος 
διατροφής τους και αποτελεί κίνητρο για τους παραγωγούς να τα πουλή
σουν για σφαγή, πριν αρχίσει η περίοδος αυτή. 

1. Εκτιμήσεις αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια 
ομάδας εργασίας του 5ετοΰς προγράμματος 1976-80. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.10 

Δείκτης εποχικότητας στην προσφορά αριθμού ζώων 
για σφαγή κατά την περίοδο 1970-76 

Συντελεστής εποχικότητας 

Μήνες 

Ι 
II 

III 
IV 

ν 
VI 

VII 
VIII 

IX 
Χ 

XI 
XII 

Βοοειδή 

97 
101 
112 
84,9 
86,2 

114,2 
97,2 
96,4 
98,2 
89,9 

102,5 
120,5 

1.200,0 

Προβατοειδή 

119,2 
146,4 
165,3 
255 
110,2 
73,6 
59,8 
54,2 
48,5 
35,2 
38,4 
94,2 

1.200,0 

Αιγοειδή 

53,7 
88,3 

125,3 
242,9 
164,5 
128,8 
101 
85 
69,5 
55,2 
43,8 
42 

1.200,0 

Χοίροι 

123,8 
97,9 

101,5 
80,2 
79 
76,7 
73,3 
81,7 
77 
86,3 

10·1,4 
218,2 

1.200,0 

Πηγή: ΑΤΕ, Δελτία Προσφοράς ζώων κτλ. 

Αιγοπροβατοτροφία: Η εποχικότητα προσφοράς των αιγοπροβατοει-
δών είναι πολύ έντονη. Κυμαίνεται στην προβατοτροφία μεταξύ απόκλι
σης -64,8% (τον Οκτώβρη) και 155% (τον Απρίλη) από το μέσο όρο του 
12μηνου και στην αιγοτροφία μεταξύ -58% (το Δεκέμβρη) και 152,9% (τον 
Απρίλη). Οι λόγοι δημιουργίας της αιχμής στην προσφορά τον Απρίλη 
σχετίζονται με τη γέννηση των αμνοπριφίων, κυρίως κατά τους μήνες Δε
κέμβρη - Φλεβάρη που πιάνουν το βάρος σφαγής, μέχρι τον Απρίλη -Μάη 
και με την έλλειψη αυτοφυούς χόρτου στην περίοδο του θέρους. 

Χοιροτροφία: Η προσφορά της παρουσιάζει σημαντική εποχικότητα 
(Σχ. 5). Τους μήνες Απρίλη μέχρι Οκτώβρη βρίσκεται κάτω από το μέσο 
όρο του 12μηνου, ενώ το Δεκέμβρη παρουσιάζει σημαντική έξαρση 
(118,2% πάνω από το μέσο όρο). Οι λόγοι του εποχικού αυτού πρότυπου 
(seasonal pattern) πρέπει να αναζητηθούν έξω από την προσφορά, γιατί η 
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χοιροτροφία διενεργείται κάτω από ελεγχόμενες κλιματολογικές συνθή
κες και χρησιμοποιεί συγκομιζόμενες συμπυκνωμένες τροφές. 

β) Εποχικότητα ζήτησης 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, που προκαλούν διακύμανση στη ζήτηση κρέ
ατος κατά τη διάρκεια του έτους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 1) το 
πατροπαράδοτο αρνί της σούβλας στις γιορτές του Πάσχα, 2) η ζέστη του 
καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα σε συνδυασμό με το λίπος που πε
ριέχει το χοιρινό κρέας, 3) το τουριστικό κύμα που έρχεται κάθε χρόνο στη 
χώρα μας, όχι τόσο για το μέγεθος της αύξησης της συνολικής ζήτησης 
που προκαλεί, όσο για το ότι η αύξηση αυτή εντοπίζεται σε περιορισμένη 
χρονική περίοδο, αλλά, ίσως, και σε συγκεκριμένο είδος κρέατος. Επίσης 
το εισόδημα, που είναι βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτη
σης, αυξάνεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς 
και στις διακοπές του καλοκαιριού με τα αντίστοιχα γνωστά μας επιδόμα
τα. 

Οι εποχικές διακυμάνσεις στην παραγωγή και τη ζήτηση κρέατος ση
μαίνουν αυξημένο κόστος διακίνησης του. Τα σφαγεία πρέπει να έχουν δυ
ναμικότητα, που θα επιτρέπει τη σφαγή του αυξημένου αριθμού ζώων στις 
περιόδους αιχμής, αλλά που θα υποαπασχολείται στις άλλες περιόδους. 
Το ίδιο ισχύει για τα μέσα μεταφοράς, τους ψυκτικούς χώρους, το χώρο 
και το προσωπικό των καταστημάτων κτλ. 

Με βάση αυτές τις γενικές γνώσεις για τις λειτουργίες του συστήματος 
διακίνησης και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κτηνοτροφικής παρα
γωγής, εισερχόμαστε στην ανάλυση του ελληνικού συστήματος διακίνη
σης ζώντων ζώων και κρέατος. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

1. Γενικά 

Η πρόταξη της ανάλυσης του κόστους διακίνησης έγινε για το λόγο ότι 

η ανάλυση αυτή, από μόνη της, δίνει ολοκληρωμένη εικόνα των διαφόρων 

φάσεων της διακίνησης - εμπορίας κρέατος, του σχετικού κόστους καθε

μιάς από αυτές, καθώς και μία ιδέα για το μέγεθος του τομέα της διακίνη

σης, που εξετάζεται σε σχέση με το σύνολο της Οικονομίας της χώρας. Οι 

δυσκολίες για την εκτίμηση του κόστους αυτού είναι μεγάλες και οι επιφυ

λάξεις γι' αυτήν σημαντικές, αλλά η καταχώριση συγκεκριμένων μεγε

θών, που μπορούν να συζητηθούν και να βελτιωθούν, είναι προτιμότερη α

πό την παράκαμψη του όλου θέματος. 

Το κόστος εμπορίας κρέατος ισούται με τη διαφορά μεταξύ της αξίας 

που εισπράττει ο παραγωγός στην πόρτα του στάβλου από την πώληση 

του ζώου και εκείνης που καταβάλλει συνολικά η κατανάλωση για το κρέ

ας και τα παραπροϊόντα του. 

Με τις δεδομένες προδιαγραφές της μελέτης, έγινε δύο φορές (Μάρτης 

1976 και Ιούνης 1977) εκτίμηση του κόστους διακίνησης του κρέατος μό

σχου, αμνοεριφίων και χοίρου. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίχτηκαν στις τι

μές λιανικής, που επικρατούσαν στην κρεαταγορά Αθηνών, σε τιμολόγια 

αγοράς μικρού αριθμού χονδρέμπορων και με περιορισμένες ποσότητες, 
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καθώς και στις εκτιμήσεις άλλων μελετητών1 όσον αφορά την απόδοση 
κάθε είδους σφαγίου σε κρέας και παραπροϊόντα. Οι εκτιμήσεις δε διέφε
ραν μεταξύ τους. Οι μικροδιαφορές που παρουσιάστηκαν οφείλονταν σε 
διαφοροποιήσεις, οι οποίες είχαν σημειωθεί στις αγορανομικές ρυθμίσεις. 

2. Εκτίμηση του κόστους διακίνησης κρέατος και κατονομή του 
κατά φάση διακίνησης 

Μεθοδολογικά, και για λόγους απλούστευσης, οι εκτιμήσεις αναφέ
ρονται στην περίπτωση του μόσχου σε διακίνηση 100 κιλών κρέατος, στα 
αμνοερίφια σε διακίνηση ζώου με απόδοση 10 κιλά κρέατος και στους χοί
ρους σε διακίνηση 100 κιλών μαδητού κρέατος. Με την υπόθεση ότι δε 
γίνεται καταστρατήγηση των αγορανομικών διατάξεων (Α.Δ.) από κανέ
να φοοέα του συστήματος, καταρτίστηκε ο Πίνακας II. 1.1., από τα στοι
χεία του οποίου προκύπτουν τα ακόλουθα: 

- το μερίδιο των παραγωγών στη συνολική δαπάνη, που καταβάλλει η 
κατανάλωση για το κρέας και τα παραπροϊόντα του, είναι: 73,6% για το 
κρέας μόσχου, 72,3% για το κρέας αμνοεριφίου και 72,8% για το χοιρινό· 

- το μερίδιο των χονδρέμπορων και λιανέμπορων, από κοινού, είναι α
ντίστοιχα: κρέας μόσχου 20,3%, αμνοεριφίου 18,8% και χοιρινό 18,5%' 

- το μερίδιο των άλλων συντελεστών, δηλαδή μεταφορέων, εκδορο-
σφαγέων και κράτους (χαρτόσημο κτλ.) είναι: για το κρέας μόσχου 6,1%, 
αμνοεριφίου 8,9% και χοιρινό 8,7%' 

- η κατανομή του μεριδίου των εμπόρων έχει ως εξής: 

1. Γίνεται αναφορά στνς εργασίες: Κατσά Γ., Το Κρέας, Αθήναι, 1976, σε ένα υπηρεσιακό 

σημείωμα του Τσομπάνου, «Τεμαχισμός Σφαγίων - Κόστος Εμπορίας Κρέατος», Υπουργείο 

Γεωργίας, Ιούλιος 1976, καθώς και στα αποτελέσματα μετρήσεων, που έγιναν από την «Κτη

νοτροφική» το 1972 για την απόδοση 100 μόσχων και από το «Σύνδεσμο Χοιροτρόφων» για 

την απόδοση των χοίρων. 

1. Υπολογίζεται επί του αθροίσματος (1) + (2) + (4) + ( 5 ) - (6)-(3) . 

2. Από τα οποία αξία κεφαλής 40 δρχ. 

3. Από τα οποία αξία παραπροϊόντων από τη διαμόρφωση καρέ, δηλαδή λαρδί, πανσέτα, 

εντόσθια κτλ. 1.462 δρχ., που δε διατίθενται από τους λιανοπωλητές και δε λαμβάνονται 

υπόψη για υπολογισμό του 12. 

4. Συκώτι, καρδιά, νεφρά, πατσάς κτλ. 

5. Υπολογίστηκε πάνω στη διαφορά 5.482- 1.462 = 4.020 δρχ. 

6. Υπολογίζεται με διάρθρωση α) για το κρέας μόσχου: οπίσθιο τεταρτημόριο + μπριζόλες 

εμπρόσθιου 56,5 (Χ 116), μπονφιλέ 1,5 (x232) και λοιπά μέρη εμπρόσθιου τεταρτημορίου 

42 ( χ 101), β) για χοίρειο: μηρός 16 (Χ95), μπριζόλα 17,5 ( Χ 105), ωμοπλάτη 18,5 (Χ87) 

και στο άθροισμα των κονδυλίων 8, 10 και 11. 

7. Υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα 9+13. 

8. Έχει συνυπολογιστεί και η αξία των παραπροϊόντων σε 1.462 δρχ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IL 1.1 

Διαμόρφωση της αξίας του κρέατος διαμέσου των 

διαφόρων φάσεων εμπορίας (Ιούνιος 1977) 

(αξία κρέατος σε δραχμές) 

Α/Α 

1. Αξία στον παραγωγό 

2. Χαρτόσημο παράγωγου 

3. Εκδοροσφακτικά κτλ. 

4. Μεταφορικά στον ΟΚΛΑ 

5. Δαπάνες στον ΟΚΛΑ 

6. Μείον αξία παραπροϊόντων 

7. Μικτό χονδρεμπορικό 

κέρδος1 (6%) 

8. Αξία κρέατος στο 

χονδρέμπορο 

9. Αξία «φαγώσιμων»4 παρα

προϊόντων στο χονδρέμπορο 

10. Χαρτόσημο χονδρέμπορου 

για την πώληση κρέατος 

στο λιανοπωλητή (2,4%) 

11. Μεταφορά κρέατος στο 

κατάστημα λιανοπωλητή 

12. Μέσο μικτό λιανεμπορικό 

κέρδος για πώληση 

κρέατος 6 (20,8%) 

•13. Χαρτόσημο χονδρέμπορου 

για την πώληση παρα
προϊόντων (2,4%) 

14. Μέσο μικτό λιανεμπορικό 

κέρδος 7 παρα

προϊόντων (20%) 

15. Αξία δέρματος στο 

χονδρέμπορο 

Κρέας 

μόσχου 

Ποσό 

8.800 

106 

200 

100 

50 

9.256 

-1.000 

8.256 

495 

8.751 

580 

210 

50 

1.820 

14 

119 

420 

% 

73,6 

0,9 

1,7 

0,8 

0,4 

77,4 

8,4 

69,1 

4,1 (6%) 

73,2 

4,8 

1,8 

0,4 

15,2' (20%) 

ο,ι 

1,0 

3,5 

Κρέας αμνοε

ριφίων 

Ποσό 

1.000 

12 

50 

10 

5 

1.077 

-150 

927 

56 

9832 

30 

24 

5 

197 

7 

8 

130 

% 

72,3 

0,9 

3,6 

0,7 

0,4 

77,8 

10,8 

67 

4,01(8%) 

71 

2,2 

1,7 

0,4 

14.2 (19,9%) 

0,5 

0,6 

9,4 

Κρέας 

χοιρινό 

Ποσό 

4.670 

56 

200 

100 

50 

5.076 

-200 

4.876 

390 

5.2663 

200 

1265 

26 

757 

5 

41 

— 

% 

72,8 

0,9 

3,1 

1,6 

0,7 

79,1 

3,1 

77,5 

6,1 

82,0 

3,1 

2,0 

0,4 

11,8 

ο,ι 

0,6 

— 

16. Συνολική αξία λιανικής 

πώλησης κρέατος και 

παραπροϊόντων (8-15) 11.964 100 1.384 100 6.4218 100 



χονδρέμποροι λιανέμποροι 
κρέας μόσχου 20,2% 79,8% 
κρέας αμνοεριφίου 21,3% 78,7% 
κρέας χοίρου 33,3% 67,0% 

3. Εκτιμήσεις για το σχετικό μέγεθος του τομέα διακίνησης και της 
σημασίας ανάλυσης του 

Από τα στοιχεία του Πίνακα II. 1.1, εκτός από τις διάφορες φάσεις της 
διακίνησης των ζώων και του κρέατος τους, που προκύπτουν κατά έμμε
σο, αλλά σαφή, τρόπο, είναι δυνατό να γίνει χονδρική εκτίμηση του μεγέ
θους των τομέων εγχώριας παραγωγής και διακίνησης κρέατος (βοδινού, 
αιγοπρόβειου και χοιρινού). Έτσι, εκτιμάται ότι οι παραγωγοί εισέπραξαν 
από τα ζώα που πούλησαν για σφαγή το 1977, 28,3 δισ. δρχ. σε τρέχουσες 
τιμές, ότι η κατανάλωση δαπάνησε για το κρέας και τα παραπροϊόντα 
του 38,8 δισ. δρχ., συνεπώς, η αξία των υπηρεσιών διακίνησης ήταν 10,5 
δισ. δρχ. περίπου (γιατί περιλαμβάνεται το χαρτόσημο κτλ.). 

Οι εκτιμήσεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα για ποσοτικοποίηση της 
σημασίας της ανάλυσης του συστήματος διακίνησης. Έτσι, εάν η ανάλυ
ση του συστήματος οδηγήσει σε βελτίωση της οργάνωσης του και σε μείω
ση του κόστους διακίνησης, π.χ., κατά 15%, κάτι που κρίνεται εφικτό με 
τα ελληνικά δεδομένα, εάν τη μείωση αυτή την καρπωθούν οι παραγωγοί 
και εάν, ακόμη, υποτεθεί ότι η σταθμισμένη ελαστικότητα παραγωγής 
(over-all elasticity) για τα παραπάνω είδη κρέατος είναι ίση με τη μονάδα, ε
κτιμάται ότι η παραγωγή κρέατος θα αυξηθεί κατά 20-25 χιλ. τόνους. Βέ
βαια, ακριβέστερες εκτιμήσεις συντελεστών θα οδηγήσουν σε ακριβέστε
ρες εκτιμήσεις των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής, τα οποία θα υπα
γορεύσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του τομέα. 

Πρέπει να είναι σαφές στον αναγνώστη ότι οι διάφορες περιγραφές και 
εκτιμήσεις του κεφαλαίου αυτού, καλύπτουν τη διακίνηση του μεγαλύτε
ρου όγκου της παραγωγής κρέατος. Όπως θα δούμε, όμως, παρακάτω εί
τε σημαντικό ποσοστό της παραγωγής διακινείται σε κανάλια που έ
χουν μικρότερο μήκος — διακίνηση για κατανάλωση μέσα στον ίδιο νομό 
ή την ίδια περιφέρεια — είτε ο αριθμός των φάσεων διακίνησης είναι μι
κρότερος — αγορά και σφαγή ζώων από τους ίδιους τους λιανοπωλητές 
κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές, αναμένεται ότι τα μεγέθη του κόστους, του 
ποσοστού των εμπορικών περιθωρίων κτλ. για συγκεκριμένες φάσεις ή 
φορείς θα διαφέρουν από τον αντίστοιχο μέσο όρο. Ακριβέστερη ιδέα του 
μεγέθους των διαφοροποιήσεων αυτών θα δοθεί στα επόμενα κεφάλαια 
(II.2 και II.3) με την περιγραφή του τρόπου μεταβίβασης των ζώων από 
τους παραγωγούς προς τους εμπόρους - διακινητές των διαφόρων σχημά
των και μεθόδων εμπορίας, που επικρατούν, την περιφερειακή κατανομή 
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ 

1. Γενικά 

Τα στοιχεία του Πίνακα Π.2.1 δείχνουν ότι το 1977 διακινήθηκαν σ' ο
λόκληρη τη χώρα 621.000 βοοειδή, 7.350.000 πρόβατα, 4.325.000 αίγες και 
1.952.000 χοίροι. Από τα στοιχεία, όμως, που υπάρχουν για την κίνηση των 
ζωαγορών της χώρας, προκύπτει ότι τα ζώα που διακινήθηκαν μέσω αυ
τών ήταν λιγότερα και από το 1% του συνόλου των διακινηθέντων. Έτσι, 
βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι ζωαγορές παίζουν ασήμαντο ρόλο στη διακί
νηση των ζώων, που προορίζονται για σφαγή. Βέβαια, όπως θα δούμε αμέ
σως παρακάτω, τα ζώα διακινούνται και με άλλους τρόπους, που συνα
ντιούνται και σε άλλες χώρες. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά με
ταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων. Στις ξένες χώρες οι άλλοι τρόποι διακί
νησης (marketing channels) συμπληρώνουν απλώς τη διακίνηση των ζώων, 
η οποία γίνεται κυρίως μέσω των ζωαγορών (auctions markets), ενώ στη χώ
ρα μας αποτελούν τους κύριους τρόπους διακίνησης των ζώων. Η ουσία 
της διαφοράς αυτής είναι ότι στις άλλες χώρες οι τιμές σχηματίζονται στις 
ζωαγορές, καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς και εξυπηρετούν και 
τα άλλα marketing channels. Στη χώρα μας, όμως, (όπως θα δούμε αναλυτι
κότερα στο κεφάλαιο II.4), στο σχηματισμό των τιμών επενεργούν παρά
γοντες ξένοι από τις δυνάμεις της αγοράς. Και είναι εύλογο να αναμένεται 
ότι οι παράγοντες αυτοί (προσωπικές σχέσεις, ατομικές εκτιμήσεις κτλ.) 
προκαλούν διαφοροποίηση στις τιμές. 

2. Τρόποι διακίνησης των ζώντων ζώων (marketing channels) 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για να 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II.2.1 

Περιφερειακή κατανομή των ζώων τα οποία 
διακινήθηκαν για σφαγή κατά το 1977 

(ποσότητα σε χιλ. κεφαλές) 

Ε ί δ ο ς ζ ώ ω ν 

Περιφέρεια 

Ανατ. Στερεά - Νήσοι 
Κεντρ. - Δυτ. Μακεδονία 

Πελοπόννησος - Δυτ. Στερεά 
Θεσσαλία 
Ανατ. Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νήσοι Ανατ. Αιγαίου 

Σύνολο χώρας 

Βοοειδή 

41,6 
209 

49 
66 
94,5 
20,2 
26,2 
98,6 
16 

621,3 

Πρόβατα 

1.079,1 
1.055,8 
1.728,9 
1.225,8 

276 
523,4 
846,4 
384,6 
229,7 

7.349,7 

Αίγες 

816,1 
528,9 

1.226,9 
412,2 
258,4 
348,4 
319,7 
233,3 
180,8 

4.324,7 

Χοίροι 

358,9 
306,2 
491,2 
241,9 

76,4 
194,1 
135,4 
107,4 
40,8 

1.952,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος, 1977. 

διαθέσουν τα ζώα ή το κρέας τους στην κατανάλωση, δεν υπάρχουν, ό
μως, στοιχεία για την ποσότητα των προϊόντων, τα οποία διατίθενται για 
καθένα από αυτούς ξεχωριστά. Γι' αυτό, όπου γίνεται ποσοτική αξιολόγη
ση της σημασίας καθενός, αυτή στηρίζεται σε πληροφορίες, που συγκε
ντρώθηκαν από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωπους συνεταιριστι
κών οργανώσεων, χονδρέμπορους ή και από μεμονωμένους παραγωγούς. 
Οι τρόποι αυτοί είναι: 

1. Η πώληση των ζώων σε «ζων βάρος». Αυτή γίνεται σε: 
- Ζωομεσίτες, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό συγκεκριμένων χον

δρέμπορων και αποζημιώνονται από αυτούς για την εξεύρεση, σφαγή, α
ποστολή κτλ. των ζώων, είτε με αντιμισθία ορισμένου ποσού είτε με ορι
σμένο ποσοστό της αξίας των ζώων. 
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- Ζωέμπορους, οι οποίοι ενεργούν για δικό τους λογαριασμό και, ή 

σφάζουν αμέσως τα ζώα και στέλνουν το κρέας να πουληθεί για λογαρια

σμό τους από κάποιο χονδρέμπορο, π.χ., του ΟΚΛΑ, αποζημιώνοντας 

τον με προμήθεια (3-4%), που είναι και η επικρατέστερη ενέργεια, ή διατη

ρούν τα ζώα στο δικό τους στάβλο, μέχρις ότου κρίνουν ότι δημιουργήθη

καν οι ευνοϊκότερες γι' αυτούς συνθήκες, οπότε σφάζουν τα ζώα και διαθέ

τουν με τον παραπάνω τρόπο το κρέας. 

- Λιανοπωλητές - χασάπηδες, που στη συνέχεια σφάζουν τα ζώα και 

λιανοπωλούν το κρέας από το κατάστημα τους και για λογαριασμό τους. 

Υπολογίζεται ότι με αυτό τον τρόπο διατίθεται ποσοστό γύρω στο 70% 

των ζώων, που δεν προορίζονται για αυτοκατανάλωση. 

2. Οι παραγωγοί, αφού σφάξουν τα ζώα τους, στέλνουν το κρέας να 

πουληθεί για λογαριασμό τους από κάποιο χονδρέμπορο του ΟΚΛΑ (ή άλ

λου καταναλωτικού κέντρου) αποζημιώνοντας τον με προμήθεια (3-4%) α

πό τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν. Εκτιμάται ότι με αυτό τον 

τρόπο διατίθεται ποσοστό γύρω στο 20% από το σύνολο των διατιθέμενων 

ζώων και εφαρμόζεται αποκλειστικά από μεγάλους παραγωγούς, που δια

θέτουν ζώα αρκετά για να συμπληρώσουν ολόκληρα φορτία αποστολής. 

3. Υπάρχει, τέλος, ο τρόπος σφαγής των ζώων και λιανοπώλησης του 

κρέατος από τους ίδιους τους παραγωγούς. Εφαρμόζεται, βέβαια, σε πολύ 

μικρή έκταση, σε απομακρυσμένα μέρη και για μικρόσωμα ζώα (αιγοπρό

βατα, ίσως και χοίρους). Το φαινόμενο, πάντως, είναι συνηθισμένο, γιατί 

συνδυάζεται και με την ανάγκη των παραγωγών να καταναλώσουν οι ίδιοι 

μέρος από το κρέας των ζώων τους, πουλώντας ταυτόχρονα το υπόλοιπο 

σε άλλους καταναλωτές. Με βάση τα στοιχεία των οικογενειακών προϋ

πολογισμών η αυτοκατανάλωση κρέατος το 1974 ήταν το 8,2% της συνο

λικής κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν, όμως, στοιχεία σχετικά με το πόσο 

κρέας διατέθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς απευθείας στην κατα

νάλωση. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί εδώ η διάκριση μεταξύ πρακτικής της διάθε

σης ζώντων ζώων και πρακτικής της διάθεσης κρέατος, για να επισημαν

θεί η προτίμηση των παραγωγών στην πρακτική της διάθεσης ζώντων 

ζώων. Αυτό οφείλεται στο ότι η διάθεση κρέατος απαιτεί πρόσθετο κόστος 

(υλικό και χρονικό) για τον παραγωγό, ο οποίος, παρόλο που παρακολου

θεί τα ζώα μέχρι τη σφαγή και το ζύγισμα του κρέατος τους, δε μπορεί να 

προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του. Οι εκδοροσφαγείς, 

που διαμορφώνουν το σφάγιο για να ζυγιστεί, συνήθως μεροληπτούν υπέρ 
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των εμπόρων με τους οποίους έχουν περισσότερες και συχνές συναλλαγές 

από όσο με τους παραγωγούς, που ούτε καν γνωρίζουν. Καταγγέλλεται1 ό

τι η μεροληψία συνίσταται στο να αυξάνουν το βάρος των παραπροϊό

ντων, που, ως γνωστόν, περιέρχονται χωρίς πληρωμή στους εμπόρους· α

ποχωρίζεται, π.χ., το κεφάλι με βάρος 10 κιλά αντί 8, αιματώνονται και α

φαιρούνται τεμάχια σημαντικού βάρους, που περιέρχονται επίσης στους 

εμπόρους κτλ. Άλλος συνηθισμένος τρόπος μεροληψίας είναι ότι ζυγίζο

νται τα σφάγια, αφού πρώτα μείνουν κρεμασμένα στον αέρα μέχρι 12 ώρες· 

χάνουν έτσι μεγάλη ποσότητα υγρών και μειώνεται το βάρος τους. Δια

σφαλίζονται με αυτό οι έμποροι από ζημιές, που κατά πάσα πιθανότητα δε 

θα υποστούν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται η δυνατότητα να ωφελη

θούν, επειδή από εκεί και πέρα το σφάγιο διακινείται «εν ψύξει» και παίρ

νει πάλι τα χαμένα υγρά. Ό π ω ς θα δούμε, όμως, και παρακάτω (Κεφά

λαιο II.3), η διάθεση κρέατος από τους παραγωγούς έχει και χρηματοδοτι

κή επίπτωση σε βάρος των παραγωγών, γιατί στην περίπτωση αυτή οι πα

ραγωγοί χρηματοδοτούν τη διακίνηση του κρέατος, αντί να την αναλαμ

βάνουν οι διακινητές - έμποροι. 

3. Υποδομή2 στην υπηρεσία της διακίνησης των ζώντων ζώων και 

συνθήκες αξιοποίησης της 

α. Ζωαγορές. Το κράτος, στα πλαίσια της πολιτικής του για τη διευκό

λυνση των συναλλαγών, οργάνωσε 50 ζωαγορές και τις εξόπλισε με γεφυ

ροπλάστιγγες για το ζύγισμα των ζώων, με ράμπες, που διευκολύνουν 

τη φορτοεκφόρτωση των ζώων, με περιφραγμένους χώρους για τα ζώα, ώ

στε να τα βλέπουν οι ζωέμποροι, προκειμένου να συνάψουν συμφωνία κτλ. 

Από υπάρχοντα, όμως, στοιχεία προκύπτει ότι δε λειτουργούν όλες, αλλά 

και ο όγκος των ζώων, που διακινήθηκε από αυτές το 1975, ήταν ελάχι

στος. 

Αυτό αποδίδεται σε δύο, βασικά, λόγους: 

1) Η επιλογή των τόπων εγκατάστασης των ζωαγορών έγινε μονομε

ρώς από τα κρατικά όργανα. 

2) Δεν ανατέθηκαν με νόμο ουσιαστικές αρμοδιότητες στα όργανα της 

αγοράς. Εάν, π.χ., είχε ανατεθεί νομοθετικά σ' αυτά η ποιοτική κατάταξη 

των προς σφαγή ζώων, αυτό θα υποχρέωνε, στο πρώτο στάδιο, τους παρα

γωγούς να διακινήσουν τα ζώα τους μέσω των αγορών, αλλά ταυτόχρονα 

1. Από τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους. 

2. Ο αριθμός κάθε είδους έργων υποδομής αναφέρεται στο έτος 1975 και δόθηκε από το Υ
πουργείο Γεωργίας. 
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θα τους έδινε τη δυνατότητα να διαπιστώσουν μόνοι τους τα πλεονεκτήμα
τα αυτής της διακίνησης. Σήμερα τον βλέπουν σαν έναν τρόπο, που τους 
στοιχίζει χρόνο και χρήματα, χωρίς να τους προσφέρει σχεδόν τίποτα. 

β. Γεφυροπλάστιγγες. Εκτός από τους τόπους των ζωαγορών, έχουν το
ποθετηθεί 486 μικρές κοινοτικές γεφυροπλάστιγγες για το ζύγισμα ζώων. 
Έχουν κατάλληλο προστατευτικό κιγκλίδωμα και ζυγίζουν ένα μοσχάρι ή 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2.2 

Περιφερειακή κατανομή των σφαγείων, αριθμός των ζώων που 
σφάγηκαν σε αυτά το 1975 και περιφερειακή κατανομή 

του ζωικού κεφαλαίου κατά το 1976 

(ζώα σε χιλ. κεφαλές) 

Αριθμός Σ (ΡαΥ έ ν™ ζώα 1975 Ζωικό κεφάλαιο 1976 

Περιφέρεια σφαγείων 

Ισοδ. μονάδες Αρ. ζώων Ισοδ. μονάδες Ζ.Κ. 

σε χιλ. κεφαλές Αρ. σφαγ. σε χιλ. κεφαλές Αρ. σφαγείων 

Ανατ. Στερεά -

Νήσοι 

Κεντρ. - Δυτ. 
Μακεδονία 

Πελοπόννησος -

Δυτ. Στερεά 

Θεσσαλία 

Ανατ.Μακεδονία 

Κρήτη 

Ήπειρος 

Θράκη 

Νήσοι Ανατ. 

Αιγαίου 

Σύνολο χώρας 

59 

92 

59 

30 

42 

18 

17 

31 

25 

373 

117,4 

268,1 

114,8 

118,4 

139 

38 

56,7 

124,7 

86,9 

1.004,6 

2 

2,9 

1,9 

3,9 

3,3 

2,1 

3,3 

4 

1,1 

2,7 

310,2 

571,7 

426,2 

308,7 

272,1 

122,3 

190,9 

280,2 

87,1 

2.569,4 

5,3 

6,2 

7,2 

10,3 

6,5 

6,8 

11,2 

9 

3,5 

6,9 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

ανάλογο αριθμό από τα άλλα είδη ζώων. Την πλάστιγγα χειρίζεται υπάλ
ληλος της κοινότητας για λόγους προστασίας των συναλλαγών, γι' αυτό οι 
κοινότητες επιβαρύνουν τα ζυγιζόμενα ζώα με μικρό χρηματικό ποσό, που 
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διαφοροποιείται κατά το είδος του ζώου. 

γ. Σφαγεία. Το 1975 υπήρχαν 373 σφαγεία και ήταν κατανεμημένα στο 

χώρο, όπως δείχνει ο Πίνακας II.2.2. Δείχνει ακόμη την περιφερειακή κα

τανομή των ζώων που σφάγηκαν σ' αυτά, καθώς και την περιφερειακή κα

τανομή του ζωικού κεφαλαίου (σε ισοδύναιιες μονάδες βοοειδών)1 κατά το 

1976. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα II.2.2 προκύπτει ότι το 1975 σφάγηκαν, 

κατά μέσο όρο, σε κάθε σφαγείο της χώρας 2,7 χιλ. ισοδύναμες μονάδες 

βοοειδών. Ο μέσος αυτός όρος διαφοροποιείται μεταξύ των περιφερειών 

και κυμαίνεται μεταξύ ψηλότερης τιμής 4, που τη λαμβάνει στη Θράκη, 

και χαμηλότερης 1,1, που τη λαμβάνει στα Νησιά Ανατ. Αιγαίου. Αποτε

λεί, κατά κάποιον τρόπο, και δείκτη του βαθμού επάρκειας σφαγείων στις 

διάφορες περιφέρειες. Έτσι βγαίνει ότι η Θράκη είχε τα λιγότερα σφαγεία 

και ακολουθούσαν η Θεσσαλία, η Ανατ. Μακεδονία, η Ήπειρος κτλ. Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε, εάν συσχετίσουμε το εγκαταστημένο ζωι

κό κεφάλαιο (σε ισοδύναμες μονάδες βοοειδών) σε κάθε περιφέρεια με τον 

αντίστοιχο αριθμό σφαγείων της, μόνο που τροποποιείται λίγο η σειρά των 

περιφερειών ως προς το βαθμό έντασης της ανεπάρκειας σφαγείων, γιατί 

γίνεται έτσι πρώτη η Ήπειρος και ακολουθούν η Θεσσαλία, η Θράκη κτλ. 

(Πίνακας II.2.2, στήλη ζωικού κεφαλαίου). 

Γενικά, πάντως, τα σφαγεία είναι μικρά· αυτό φαίνεται στην ταξινόμη

ση του Πίνακα II.2.3, αλλά κυρίως από τη σύγκριση της με την αντίστοιχη 

ταξινόμηση των σφαγείων της Αγγλίας (σελ. 91). Αναφέρεται2 ακόμα ότι 

«σε πολλές περιπτώσεις συνίστανται από ένα απλό υπόστεγο χωρίς προ

στατευτικά τοιχώματα γύρω γύρω ή, και όταν υπάρχουν εξωτερικά τοιχώ

ματα, λείπει ο εσωτερικός διαχωρισμός του χώρου. Έτσι, σφαγή, εκδορά, 

διαχωρισμός και καθάρισμα των σπλάχνων καθώς και προσωρινή αποθή

κευση (μέχρι τη φόρτωση) γίνονται στον ίδιο χώρο». Βέβαια, σήμερα η κα

τάσταση έχει αλλάξει κατά πολύ, γιατί υπάρχουν και μεγάλα αυτοματο

ποιημένα σφαγεία. Πρέπει, όμως, να επισημανθεί πως σε κανένα από τα 

σφαγεία δε γίνεται βιομηχανική αξιοποίηση των υποπροϊόντων (αίμα, τρί

χες, κόκαλα κτλ.), ούτε υπάρχουν ψυκτικές εγκαταστάσεις για αποθήκευ

ση κρέατος. 

Εκτός από ένα μικρό αριθμό (είκοσι περίπου) ιδιωτικών σφαγείων, στα 

οποία όμως, περιλαμβάνονται τα μεγάλα σφαγεία ΕΛΒΙΟΚ, Ροδόπης, Α

λεξανδρούπολης κτλ., τα υπόλοιπα ανήκουν στους Δήμους ή τις Κοινότη-

1. Γίνεται UJIOÒLKTO διεθνώς οτι η σφαγή ενός βοοειδούς είναι ισοδύναμη με τη σφαγή 5 

χοίρων ή 10 αιγοπροβάτων. 

2. Bockenhoff & Wernberg, Marketing of Livestock and Meat, σελ. 29. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2.3 
Ταξινόμηση των σφαγείων με βάση τον αριθμό των σφαγέντων 

ζώων κατά το 1975 

Κλιμάκιο μεγέθους 

(σε ισοδύναμες μονάδες 

βοοειδών) 

0-99 

100-499 

500-999 

1.000-4.999 

5.000-9.999 

10.000-19.999 

20.000-49.999 

50.000 και άνω 

Αριθμός 

σφαγείων 

17 

82 

91 

116 

45 

19 

3 

0 

373 

°7ο Διάρθρωση 

4,6 

22,2 

24,6 

31,3 

12,1 

5,1 

ο,ι 
— 

100 

τες. Οι φορείς αυτοί εισπράττουν ένα τέλος για τη χρήση των σφαγείων. 

Στα πιο μικρά σφαγεία οι χασάπηδες - λιανοπωλητές έχουν τη δυνατότητα 

να σφάζουν μόνοι τους τα ζώα. Αυτό που γίνεται, όμως, συνήθως είναι ότι 

σε κάθε σφαγείο υπάρχουν τρία σωματεία, των εκδοροσφαγέων, των επε-

ξεργαζομένων τα υποπροϊόντα και των φορτοεκφορτωτών. Οποιοσδήποτε 

χρησιμοποιήσει το σφαγείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και τα μέλη των 

σωματείων ή θα πληρώσει, έστω και αν δεν τα χρησιμοποιήσει. 

Τον Ιούνη του 1976 τα κοντύλια που επιβάρυναν κάθε είδος ζώου, το ο

ποίο σφάχτηκε, ήταν τα εξής: 

Βοοειδή 

Εκδοροσφακτικά 

Επιβαρύνσεις λόγω δώρου κτλ. 

ΙΚΑ εργοδότη 

Δικαιώματα σφαγείου 

Ζυγιστικά, φορτωτικά κτλ. 

Σύνολο 

δρχ. 
» 

» 

» 

» 

220 

55 

47 

60 

118 

δρχ.500 
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Αιγοπρόβατα 

Εκδοροσφακτικά δρχ. 30 

Δικαιώματα σφαγείου » 10 

Ζυγιστικά, φορτωτικά κτλ. » 10 

Σύνολο δρχ. 50 

Χοίροι 

Εκδοροσφακτικά δρχ. μικρά 150 μεγάλα 200 

Δικαιώματα σφαγείου δρχ. μικρά 40 μεγάλα 40 

Ζυγιστικά, φορτωτικά κτλ. δρχ. μικρά 40 μεγάλα 40 

Σύνολο δρχ. μικρά 230 μεγάλα 280 

Το ύψος των καταβαλλόμενων τελών ορίζεται κάθε φορά με Α.Δ. και ι

σχύει ως ανώτατο όριο, στην πράξη, όμως, οι ζωέμποροι διαπραγματεύο

νται τα μεγέθη αυτά με τα σωματεία και συνήθως επιτυγχάνουν εκπτώ

σεις. 

Από τα σφαγεία αρχίζει η φάση της διακίνησης του (εγχώριου) κρέα

τος, που εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο και που ολοκληρώνει τις φά

σεις του ελληνικού συστήματος διακίνησης ζώντων ζώων και κρέατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 

1. Γενικά 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι το κρέας, που βρίσκεται κάθε 

φορά στα σφαγεία, ανήκει είτε σε χασάπηδες - λιανοπωλητές είτε σε ζωο-

μεσίτες είτε σε ζωέμπορους είτε, τέλος, σε παραγωγούς. Έτσι, από τα σφα

γεία διακινείται ή απευθείας προς τα καταστήματα λιανικής πώλησης, ό

ταν ανήκει σε χασάπηδες - λιανοπωλητές, ή αρχικά μεν προς τα καταστή

ματα χονδρικής πώλησης και κατόπιν προς τα καταστήματα λιανικής (ή 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικοτροφεία, νοσοκομεία κτλ.), όταν ανήκει σε 

οποιονδήποτε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μεν ζωομεσίτες 

εργάζονται για λογαριασμό των χονδρέμπορων, ενώ οι ζωέμποροι και πα

ραγωγοί διακινούν και αυτοί το κρέας μέσω του καταστήματος κάποιου 

χονδρέμπορου. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν μεγάλα καταστήματα λιανι

κής πώλησης, ούτε η ανάπτυξη των super markets είναι τόση, ώστε να δι

καιολογεί τη δημιουργία καινούργιου καναλιού, δηλαδή αγορά από τους 

παραγωγούς και διάθεση από τα υποκαταστήματα ενός super market. 

Αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, που να δί

νουν την ποσότητα κρέατος, η οποία διακινείται από κάθε φορέα ή από 

κάθε κανάλι εμπορίας (marketing channel)· εκτιμάται, όμως, ότι οι χασά

πηδες - λιανοπωλητές διακινούν το 60-70% από το αιγοπρόβειο κρέας και 

πολύ μικρότερα ποσοστά από το βοδινό και χοιρινό, οι ζωομεσίτες διακι

νούν περισσότερο από 50% βοδινό και χοιρινό και οι ζωέμποροι με τους 

παραγωγούς διακινούν κυρίως το βοδινό, σε ποσότητα 30-40% από κοι

νού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II.3.1 

Γεωγραφική κατανομή και απασχόληση των καταστημάτων 

χονδρικής πώλησης κρέατος κατά το 1969 

Πόλη ή γεωγραφικό 

διαμέρισμα 

Περιφέρεια πρωτεύουσας 

Αοιπή Στερεά 

Θεσσαλονίκη 

Πάτρα 

Βόλος 

Ηράκλειο 

Χανιά 

Λάρισα 

Καβάλα 
Καλαμάτα 

• Εύβοια 

Αριθμός 

καταστημάτων 

154 

12 

28 

4 

2 

Μέση ετήσια 

απασχόληση 

826 

38 

109 

10 

14 

8 

3 

2 

5 

3 

Σύνολο χώρας 252 1.153 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Εμπορικών και Βιομηχανικών Καταστημάτων έτους 1969. 

2. Χονδρεμπόριο 

α) Λειτουργίες. Οι χονδρέμποροι διακινούν και αποθηκεύουν σε μεγά

λες ποσότητες το κρέας· διενεργούν υποτυπώδη τυποποίηση στο βοδινό 

και στο χοιρινό, γιατί το μεν βοδινό το πωλούν σε ολόκληρα, σε μισά ή σε 

τέταρτα σφαγίου και το χοιρινό το πωλούν σε μαδητό ή σε καρέ (χωρίς λί

πος και χωρίς κεφάλι), ενώ στο αιγοπρόβειο δε διενεργούν κανένα είδος 

τυποποίησης· τέλος διαθέτουν πληροφορίες για την κατάσταση που επι

κρατεί, καθώς και γι' αυτή που πρόκειται να διαμορφωθεί, τόσο στην αγο

ρά των παραγωγών όσο και στη λιανική αγορά (οι πληροφορίες αυτές μπο

ρεί να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, α

φού βέβαια ελεγχθεί η ακρίβεια τους). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2 

Διάρθρωση του μεγέθους, με βάση τον δηλωθέντα τζίρο για το 1975, 

των εμπορικών καταστημάτων χονδρικής πώλησης νωπού και 

κατεψυγμένου κρέατος, που είναι εγκατεστημένα στον ΟΚΛΑ 

Τάξη 

(σε εκατ. δρχ.) 

έως 9 

10-49 

50 - 99 

100 - 149 

150 - 199 

200 και άνω 

Σύνολο 

Αριθμός 

καταστημάτων 

13 

28 

16 

9 

4 

6 

76 

Ποσοστιαία 

κατανομή 

17,1 

36,8 

21,1 

11,8 

5,3 

7,9 

100,0 

Πηγή: Αδημοσίευτα στοιχεία ΟΚΛΑ 

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι χονδρέμποροι χρηματοδοτούν τους πα

ραγωγούς και τους λιανοπωλητές* απεναντίας όμως υπάρχουν εκτιμήσεις 

(αναφέρονται παραπάνω) για τις σημαντικές ποσότητες κρέατος, που δια

κινούν χωρίς να τις έχουν αγοράσει. Πρόκειται για το κρέας, το οποίο α

νήκει στους ζωέμπορους και τους παραγωγούς που τους στέλνεται για δια

κίνηση. Επειδή ο μεταξύ τους λογαριασμός τακτοποιείται μετά την πώλη

ση του κρέατος, αυτό, στην ουσία, σημαίνει ότι οι χονδρέμποροι χρηματο

δοτούνται από τους παραγωγούς και τους ζωέμπορους. Τέλος, δεν οργα

νώνεται αποστολή κρέατος στα καταστήματα λιανικής πώλησης από 

τους χονδρέμπορους, αλλά από τους ίδιους τους λιανοπωλητές. 

β) Οργάνωση. Το 1969 υπήρχαν σε ολόκληρη τη χώρα 252 καταστήμα

τα χονδρικής πώλησης νωπού και κατεψυγμένου κρέατος (εκτός από που

λερικά), απασχολούσαν 1.153 άτομα και ήταν εγκαταστημένα όπως δεί

χνει ο πίνακας ΙΙ.3.1. 

Στην περιφέρεια πρωτεύουσας η χονδρική εμπορία κρέατος (εκτός από 

τα πουλερικά) γινόταν από 93 επιχειρήσεις (Νοέμβρης 1977). Ή τ α ν εγκα

ταστημένες στον ΟΚΛΑ και υπήρχε νομική υποχρέωση γι' αυτό. Καμιά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II.3.3 

Γεωγραφική κατανομή και απασχόληση των καταστημάτων 

λιανικής πώλησης κρέατος κατά το 1969 

Πόλη ή γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Περιφέρεια πρωτεύουσας 

Λοιπή Στερεά 

Θεσσαλονίκη 

Πάτρα 

Βόλος 

Ηράκλειο 

Χανιά 

Λάρισα 

Καβάλα 

Καλαμάτα 
Κοζάνη 

- Εύβοια 

Αριθμός 
καταστημάτων 

2.655 

1.747 

651 

147 

100 

96 

66 

79 

59 

48 
19 

Μέση ετήσια 
απασχόληση 

5.244 
2.737 

1.021 

275 

209 

172 

96 

170 

115 
89 
35 

Σύνολο χώρας 11.716 18.888 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Εμπορικών και Βιομηχανικών Καταστημάτων έτους 1969. 

δεν άνηκε σε συνεταιριστική οργάνωση παραγωγών, 2 διατηρούσαν μονά

δες εκτροφής ζώων και, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 5 διατηρούσαν 

κατάστημα λιανικής πώλησης κρέατος. Διαφαίνεται μία τάση εξειδίκευ

σης τους, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν κυρίως ή και α

ποκλειστικά χοιρινό κρέας. Υπάρχουν στοιχεία δηλωθέντος τζίρου από 

76 επιχειρήσεις για το 1975 και κατανέμονται με βάση αυτόν, όπως φαίνε

ται στον Πίνακα II.3.2. 

3. Λιανεμπόριο 

α) Λειτουργίες. Οι χασάπηδες - λιανοπωλητές προμηθεύονται ζώα α 

πευθείας από τους παραγωγούς και οργανώνουν τη σφαγή και στη συνέ 
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χεια τη μεταφορά κρέατος στο κατάστημα τους, οι κυρίως, όμως, λιανο

πωλητές προμηθεύονται το κρέας από τους χονδρέμπορους, ύστερα από 

προσωπική επίσκεψη τους στα καταστήματα χονδρικής, οργανώνουν οι ί

διοι τη μεταφορά στο κατάστημα τους και αποθηκεύουν «εν ψύξει». Επει

δή, εκτός από τον τεμαχισμό σε μισά ή σε τέταρτα του βοδινού και το σχη

ματισμό σε καρέ του χοιρινού, δεν προηγείται καμία άλλη κοπή του 

κρέατος, οι λιανοπωλητές σχηματίζουν μόνοι τους, χωρίς έλεγχο, τα τμή

ματα κρέατος που είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να κόψουν ή που τους 

ζητούν οι καταναλωτές. Επίσης, επειδή δεν ελέγχεται αυστηρά η εφαρμο

γή της έστω περιορισμένης διαφοροποίησης των τεμαχίων του κρέατος, οι 

λιανοπωλητές δε διαθέτουν καν βιτρίνα, που θα βοηθούσε τους καταναλω

τές, αφού διαπιστώσουν τί είδη κρέατος, αλλά και τί τεμάχια από το κάθε 

είδος διαθέτει ο συγκεκριμένος λιανοπωλητής, να αποφασίσουν τί θα αγο

ράσουν. Τέλος, το κρέας παραδίνεται στον καταναλωτή, αφού ζυγιστεί, 

τυλιγμένο σε δύο χαρτιά, ένα λεπτό - λαδόχαρτο και ένα χοντρό - κρεατό-

χαρτο. 

β) Οργάνωση. Το 1969 υπήρχαν σε ολόκληρη τη χώρα 11.716 καταστή

ματα λιανικής πώλησης κρέατος (συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος 

πουλερικών) που απασχολούσαν 18.888 άτομα και ήταν εγκαταστημένα ό

πως δείχνει ο Πίνακας II.3.3. 

Από τα στοιχεία της «Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών» του 

1974, σε συνδυασμό με εκτίμηση του πληθυσμού1 για το ίδιο έτος, καθώς 

και με την υπόθεση ότι ο αριθμός των καταστημάτων δε διαφοροποιήθηκε 

σημαντικά από αυτόν του έτους 1969, υπολογίζεται ότι ο μέσος κύκλος ερ

γασιών ανά κατάστημα ήταν ο ακόλουθος: 

Περιφέρεια πρωτεύουσας 4,3 εκατ. δρχ. 

Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 2,7 εκατ. δρχ. 

Υπόλοιπες περιοχές της χώρας 1,8 εκατ. δρχ. 

Σύνολο χώρας 2,4 εκατ. δρχ. 

Οι εκτιμήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Πίνακα II.4.3 

για την απασχόληση, δείχνουν τη χαμηλή κλίμακα των συναλλαγών ανά 

κατάστημα, καθώς και τη διαφοροποίηση αυτής στις διάφορες περιφέ

ρειες της χώρας. 

1. Το 1974 ο πληθυσμός της χώρας ήταν 9.032 χιλ., της Αθήνας 2.766 χιλ. και του ΠΣ Θεσ

σαλονίκης 608 χιλ. (Ομάς Περιφερειακής Αναπτύξεως Προγράμματος 1976-80). 
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4. Υποδομή στην υπηρεσία διακίνησης κρέατος 

α. Θεσμική. Το κράτος, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, έχει θε

σπίσει τα ακόλουθα. 

- Ταξινόμηση των σφαγίων. Κριτήριο της ταξινόμησης στα βοοειδή και 

αιγοπρόβατα είναι η ηλικία του ζώου, ενώ στους χοίρους είναι το βάρος. 

Έτσι, έχουμε μοσχάρι γάλακτος, μοσχάρι, δαμάλι, ενήλικο για τα 

βοοειδή" αρνί γάλακτος, αρνί, ζυγούρι, πρόβατο για τα προβατοειδή· κα

τσίκι γάλακτος, κατσίκι, βετούλι, γίδα για τα αιγοειδή και χοιρίδιο γάλα

κτος, χοίρο για τους χοίρους1. 

- Τεμαχισμός των σφαγίων. Τα βοοειδή τεμαχίζονται σε εμπρόσθια και 

οπίσθια τεταρτημόρια και οι χοίροι, αν έχουν διαμορφωθεί σε καρέ, τεμα

χίζονται σε μηρό, σε μπριζόλα και σε ωμοπλάτη - τράχηλο2. 

- Δελτίο Τιμών. Στα πλαίσια της πληροφόρησης των παραγωγών και 

των καταναλωτών, μεταδίδεται από το ραδιόφωνο κάθε μέρα (ώρα 8.20' 

π.μ.), δελτίο, που αναφέρει τις τιμές οι οποίες διαμορφώθηκαν στις συναλ

λαγές της ημέρας στη χονδρική αγορά Αθηνών (ΟΚΛΑ), σε όλα τα είδη 

του κρέατος και για όλες τις κατηγορίες και τεμάχια, που προβλέπονται 

από την ταξινόμηση και τον τεμαχισμό των σφαγίων. 

β. Τεχνική. «Η χονδρική διακίνηση και εμπορία των νωπών κρεάτων 

παντός είδους, τα οποία προορίζονται για τις ανάγκες κατανάλωσης της 

περιοχής "τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης", διενεργείται αποκλειστικά 

από τους χώρους του "Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών" 

(ΟΚΛΑ)»3. Αυτό γίνεται «για να ωφεληθεί και η παραγωγή και η κατανά

λωση». Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ο ΟΚΛΑ έχει παραχωρήσει 

πτέρυγα με 94 ισόγεια καταστήματα συνολικής επιφάνειας 6.274 μ2 και 19 

υπόγεια με συνολική επιφάνεια 1.653 μ2. Σ' αυτά είναι εγκαταστημένες οι 

93 επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν τη χονδρική εμπορία κρέατος στην πε

ριοχή. Υπεκμίσθωση απαγορεύεται, αλλά το δικαίωμα εκμίσθωσης πε

ριέρχεται και στους κληρονόμους των δικαιούχων, εφόσον εξακολουθούν 

να ασκούν οι ίδιοι ή με υπάλληλο τους την εμπορία. Ο ΟΚΛΑ, εκτός από 

αυτά, διαθέτει σημαντικό όγκο ψυκτικών χώρων, οι οποίοι είναι στη διά-

1. Πιο αναλυτική πληροφόρηση για τη θεσμική υποδομή γενικά παρέχεται στο παράρτη

μα III.1. 

2. Ό π ω ς αναφέρεται και σε άλλα σημεία αυτής της μελέτης, εντελώς πρόσφατα θεσπί

στηκε ευρύτερη διαφοροποίηση τεμαχίων στη λιανική αγορά κρέατος. 

3. Βλέπε Αγορανομική Διάταξη 28/1972. 
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θέση των εμπόρων, που τους έχουν ανάγκη. Όσον αφορά τις αντίστοιχες 
κεντρικές αγορές, που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν 
υπάρχει νομική υποχρέωση να γίνεται η διακίνηση του κρέατος μέσω αυ
τών. 

Για τη διακίνηση του κρέατος στην Αθήνα υπάρχει και η δημοτική αγο
ρά, που τα καταστήματα της δίνονται σε λιανοπωλητές. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για την ύπαρξη αντίστοιχων αγορών σε άλλες πόλεις της Ελ
λάδας. 

Τελευταία έχει κατασκευαστεί ένας αριθμός σηράγγων κατάψυξης, 
που, όμως, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα για κατάψυξη κρέατος (ε
κτός από πουλερικά, των οποίων η κατάψυξη δε σημαίνει και μείωση της 
αξίας, όπως συμβαίνει με τα ερυθρά κρέατα), γιατί δε γίνεται παρέμβαση 
στην αγορά κρέατος. Ισως χρησιμοποιηθούν, όμως, με την ένταξη της 
χώρας στην Κοινή Αγορά. 

Η κριτική θεώρηση της διακίνησης κρέατος είναι τμήμα της κριτικής 
θεώρησης ολόκληρου του συστήματος διακίνησης ζώντων ζώων και κρέα
τος, το οποίο είναι το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

1. Γενικά 

Αναφέρθηκε στην εισαγωγή (θα το δούμε, όμως, και στο υπόλοιπο μέ

ρος της μελέτης) ότι το κράτος παρεμβαίνει δραστικά στο σύστημα διακί

νησης ζώντων ζώων και κρέατος. Είναι, συνεπώς, φυσικό η διάρθρωση 

και η λειτουργία του συστήματος να έχουν επηρεαστεί και να συνεχίζουν 

να επηρεάζονται από αυτή την παρέμβαση. Στη μελέτη, όμως, αυτή, επει

δή λείπει η αναγκαία αναλυτική εργασία, η προσπάθεια συγκεντρώνεται 

στην επισήμανση των αδυναμιών κάθε φάσης της διακίνησης και στην ε

ξατομίκευση των αιτίων που τις προκαλούν, χωρίς να γίνεται αναφορά 

στο μέγεθος της συμβολής κάθε αιτίας στη συγκεκριμένη αδυναμία. 

2. Διακίνηση και σφαγή ζώντων ζώων 

Είναι γνωστό πως κάθε εκμετάλλευση διαθέτει μικρό αριθμό ζώων για 

σφαγή το χρόνο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι η διάθεση των ζώων 

δε γίνεται μια φορά, αλλά περισσότερες μέσα στο χρόνο. Οι παραγωγοί, 

με αυτές τις προϋποθέσεις, θα πετύχαιναν τις καλύτερες τιμές, εάν λει

τουργούσαν ζωαγορές αρκετές σε αριθμό, αλλά και με την κατάλληλη γε

ωγραφική κατανομή μέσα στον ελληνικό χώρο. Είδαμε, όμως, ότι οι ζωα

γορές είναι ανύπαρκτες στην ελληνική πραγματικότητα. 

Η πληροφόρηση των παραγωγών ουσιαστικά καλύπτει μόνο τα στενά 

τοπικά όρια, στο βαθμό μάλιστα που οι συγχωριανοί τους είναι ακριβείς 

στις πληροφορίες που δίνουν. Και αυτό γιατί η γενικότητα των πληροφο

ριών, που μεταδίδονται από το ραδιόφωνο, είναι δυνατό να καλύπτει μεγά-
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λες αποκλίσεις στις πραγματικές τιμές των συγκεκριμένων ζώων. 

Έτσι, η έλλειψη ζωαγορών, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πληρο

φόρηση, οδηγεί τους παραγωγούς ή να προκρίνουν τρόπους διάθεσης των 

προϊόντων τους, που ούτε σαν εξαίρεση δε συναντιούνται στις ξένες χώρες 

(δηλαδή η σφαγή των ζώων και η αποστολή του κρέατος να διατεθεί από 

κάποιο κατάστημα χονδρέμπορου σε μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας), ή 

να αισθάνονται σκλαβωμένοι στο ζωομεσίτη και να υπογράφουν εν λευκώ 

τα τιμολόγια πώλησης, επειδή δέχτηκε να αγοράσει τα ζώα τους. 

Το 1965 υπήρχαν σε ολόκληρη τη χώρα 165 σφαγεία και στο διάστημα 

μέχρι το 1975 αυξήθηκαν σε 373. Σημείωσαν δηλαδή αύξηση 126%, ενώ η 

αύξηση της παραγωγής κρέατος (εκτός από πουλερικά) στην ίδια περίοδο 

ήταν μόνο 72%. Επίσης, από την επεξεργασία διαθέσιμων στατιστικών 

στοιχείων1 προκύπτει ότι 75-80% των ζώων που προορίζονται για σφάξιμο 

(βοοειδή), πουλιούνται για να σφαχτούν έξω από την περιφέρεια της κοινό

τητας όπου είναι εγκαταστημένες οι εκμεταλλεύσεις τους. Το ποσοστό αυ

τό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε όλη την περίοδο 1961-75. Αυτό οφεί

λεται στην προτίμηση των ζωομεσιτών - ζωεμπόρων κτλ. να χρησιμο

ποιούν τα μεγάλα σφαγεία και δείχνει ότι η πολιτική ίδρυσης πολλών, με

τρίου μεγέθους, σφαγείων δεν ταυτίζεται με υπάρχουσες αυτόνομες δυνά

μεις για δημιουργία μεγάλων σφαγείων. Συνέπεια αυτού είναι ότι δε γίνεται 

πουθενά αξιοποίηση των υποπροϊόντων (αίμα, τρίχες, λίπη, κόκαλα κτλ.) 

στη χώρα μας, λόγω της χαμηλής κλίμακας παραγωγής των σφαγείων. 

3. Διακίνηση κρέατος 

Η ταξινόμηση των σφαγίων με μοναδικό κριτήριο την ηλικία του ζώου, 

έχει επίπτωση και προς την παραγωγή και προς το λιανεμπόριο του κρέα

τος. Οι παραγωγοί, για να επιτύχουν το μέγιστο βάρος του ζώου μέσα στα 

προδιαγραμμένα όρια ηλικίας, αναγκάζονται να υιοθετήσουν «τεχνική 

παχύνσεως» ψηλού κόστους, γιατί στο σιτηρέσιο των ζώων έχουν υποκα

τασταθεί οι χαμηλού κόστους ζωοτροφές (χόρτο) από άλλες ψηλού κό

στους (καρποί), λόγω του μεγαλύτερου συντελεστή μετατρεψιμότητας 

τους σε κρέας και σε λίπος, σε σχέση με το συντελεστή μετατρεψιμότητας 

του χόρτου. Οι επιπτώσεις της ψηλού κόστους «τεχνικής παχύνσεως» των 

ζώων είναι αισθητές και στο σύνολο της Οικονομίας, που ήταν επιφορτι

σμένη με την ευθύνη εξασφάλισης του αναγκαίου συναλλάγματος για την 

προμήθεια μέχρι και 1 δισ. τόνων περίπου κτηνοτροφικών δημητριακών 

το χρόνο. 

1. Δελτία Γεωργικής Στατιστικής της Ελλάδος, ΕΣΥΕ. 
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Η ποιότητα του κρέατος ή η απόδοση του σφαγίου σε κρέας δεν εξαρ : 

τάται μόνο από την ηλικία του ζώου, αλλά προσδιορίζεται και από άλλους 

παράγοντες. Γι' αυτό οι λιανοπωλητές κάνουν τις προμήθειες τους με προ

σωπικές επισκέψεις στα καταστήματα των χονδρέμπορων. Το γεγονός 

αυτό, δηλαδή το ότι οι λιανέμποροι, αντί να κάνουν τις προμήθειες τους με 

ένα απλό τηλεφώνημα στο χονδρέμπορο, θεωρούν αναγκαία την προσωπι

κή τους επίσκεψη στο κατάστημα του, επιβαρύνει με κόστος την εμπορία 

του κρέατος, κατά πολλούς τρόπους. Το χονδρεμπόριο πρέπει να εγκατα

σταθεί κοντά στα αστικά κέντρα για να είναι προσιτό στους λιανέμπο

ρους. Αυτό σημαίνει: 

- Επιβάρυνση με μία φορτοεκφόρτωση του κρέατος, που δε θα ήταν α

ναγκαία, εάν το χονδρεμπόριο ήταν εγκαταστημένο κοντά στα σφαγεία. 

- Πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους, τη στιγμή που θα μπορούσε να 

εξυπηρετηθεί από τους αποθηκευτικούς χώρους των σφαγείων (έστω ελα

φρά επεκτεταμένους). 

- Οργάνωση της μεταφοράς των μικροποσοτήτων, που προμηθεύεται 

κάθε λιανέμπορος, αντί της μαζικής μεταφοράς (απευθείας από τα σφα

γεία) προς μεγάλο αριθμό λιανέμπορων ταυτόχρονα κτλ. 

Οι λιανοπωλητές διαμορφώνουν μόνοι τους τα διαφοροποιημένα τεμά

χια κρέατος1 χωρίς αντικειμενική διασφάλιση των καταναλωτών, ούτε αυ

στηρό έλεγχο από μέρους της πολιτείας ή κάποιου αντικειμενικού stan

dard, που θα επέτρεπε στους καταναλωτές να επιβεβαιώσουν μόνοι τους ε

άν το συγκεκριμένο κομμάτι κρέατος, που αγόρασαν, προέρχεται από το 

συγκεκριμένο μέρος του σφαγίου το οποίο ζήτησαν, αλλά και για το οποίο 

πλήρωσαν το προβλεπόμενο τίμημα. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο μέ

σος καταναλωτής όχι μόνο δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει αν ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι κρέατος προέρχεται από συγκεκριμένο μέρος του 

σφαγίου, αλλά και δεν είναι ούτε πληροφορημένος για το πόσες και ποιες 

διαφοροποιήσεις τιμών προβλέπονται κάθε φορά στην αγορά κρέατος, δη

μιουργεί δυνατότητα καταδολίευσης των καταναλωτών δεν αποκλείεται 

μάλιστα ούτε η ακραία περίπτωση να πουλιέται όλο το σφάγιο σαν κρέας 

του ακριβότερου τεμαχίου. Καταδολίευση είναι δυνατό να γίνει ακόμη και 

με την πώληση ενός είδους κρέατος αντί άλλου, π.χ., πώληση κρέατος δα-

μαλιού για κρέας μόσχου κτλ. 

Έχοντας τώρα υπόψη το έργο, που επιτελεί το ελληνικό σύστημα δια-

1. Πρόσφατα (Ιανουάριος 1980) θεσπίστηκε ευρύτερος διαφορισμός τεμαχίων κρέατος με 

διαφοροποιημένη επίσης τιμή για καθένα από αυτά. 
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κίνησης ζώντων ζώων και κρέατος, πώς είναι οργανωμένο και ποιες είναι 
οι βασικές αδυναμίες του, εισερχόμαστε στην αξιολόγηση των βασικών 
αρχών, που διέπουν την ασκούμενη κρατική πολιτική προς αυτό. Σκοπός 
της αξιολόγησης αυτής είναι, αφού φωτίσει το θέμα του κατά πόσον η α
σκούμενη κρατική πολιτική συμβάλλει ή όχι, με πράξεις ή παραλείψεις, 
στην εμφάνιση και διατήρηση των αδυναμιών του συστήματος, είτε να 
προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις που και τις αδυναμίες να εξουδετερώ
νουν και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους να ελαχιστοποιούν, είτε να διατυ
πώσει συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις του αναμενόμενου αυτο
περιορισμού της παρέμβασης του κράτους στο σύστημα διακίνησης, μετά 
την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΠΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Γενικά 

Το κράτος στη χώρα μας παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια διακίνησης 
ζώντων ζώων και κρέατος. Με ειδική αγορανομική νομοθεσία1 προσδιορί
ζει κριτήρια ταξινόμησης ζώντων ζώων, προβλέπει για τον τρόπο διάθεσης 
τους και τον τρόπο σχηματισμού και τεμαχισμού του σφαγίου, διαφορο
ποιεί την τιμή του κρέατος ανάλογα με το τμήμα του σφαγίου από το οποίο 
προέρχεται, επιβάλλει τιμολογιακή πολιτική, που ορίζει την αμοιβή των υ
πηρεσιών διακίνησης - εμπορίας σαν σταθερό ποσοστό (fixed percentage 
margin) συγκεκριμένου ύψους στην τιμή του κρέατος, που επιτυγχάνεται 
κάθε φορά στο επίπεδο παραγωγού2, επιβάλλει σε ορισμένα είδη κρέατος 
(μοσχαρίσιο κτλ.) ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης και άλλα. Εδώ περιο
ριζόμαστε στην αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών 

1. Πλατιά περίληψη της ισχύουσας αγορανομικής νομοθεσίας περιέχεται στο παράρτημα 
III.1. 

2. Εντελώς πρόσφατα (Μάρτης 1981), για μερικά είδη κρέατος, το χονδρεμπορικό περι
θώριο μετατράπηκε από ποσοστιαίο σε δραχμικό. Αυτό δεν επηρεάζει την αξία της παρού
σας μελέτης, επειδή η μετατροπή δεν ήταν γενική, αλλά και το λιανεμπορικό περιθώριο για 
όλα τα είδη κρέατος, ορίζεται σαν ποσοστό στην εκάστοτε τιμή αγοράς. 
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εμπορίας, καθώς και του ελέγχου της τιμής λιανικής πώλησης του κρέα
τος. 

Η κρατική τιμολογιακή πολιτική (pricing policy) των υπηρεσιών εμπο
ρίας περιέχει δύο ξεχωριστά στοιχεία: το σταθερό ποσοστό των εμπορι
κών περιθωρίων (marketing margin) στην τιμή του κρέατος, που επιτυγχάνε
ται κάθε φορά στο επίπεδο παραγωγού (ή χονδρέμπορου) και την εξειδί
κευση του απόλυτου μεγέθους του. Στη φάση αυτή, όμως, γίνεται αξιολό
γηση μόνο του πρώτου στοιχείου, δηλαδή του σταθερού ποσοστού του mar
keting margin, γιατί για την αξιολόγηση του δεύτερου στοιχείου, δηλαδή 
του απόλυτου μεγέθους του margin, απαιτείται ύπαρξη στατιστικών δεδο
μένων για περισσότερες μεταβλητές και αυξημένης ακρίβειας, που, προς 
το παρόν, δε διατίθενται. 

Η αξιολόγηση της επιβαλλόμενης τιμολογιακής πολιτικής περιλαμβά
νει δύο φάσεις. Στην πρώτη, με βάση τις αρχές της παραδεκτής οικονομι
κής θεωρίας, εξειδικεύονται οι συνθήκες που, αν επικρατούσαν στην αγο
ρά, θα διαμόρφωναν από μόνες τους είτε την αμοιβή των υπηρεσιών εμπο
ρίας, σαν σταθερό ποσοστό στην τιμή του κρέατος, η οποία διαμορφώνε
ται στο επίπεδο παραγωγού χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση, είτε μία 
κατάσταση, όπου μία αυξομείωση της λιανικής τιμής κρέατος θα προκα
λούσε ίση ποσοστιαία μεταβολή και στην τιμή κρέατος στο επίπεδο παρα
γωγού. Στη δεύτερη φάση, ελέγχεται εάν οι πραγματικές συνθήκες της α
γοράς συμπίπτουν ή διαφέρουν από τις συνθήκες που προβλέπει η θεωρία 
για την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής πολιτικής. Σκοπός της αξιο
λόγησης είναι, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί διάσταση μεταξύ των 
θεωρητικών και των αντικειμενικών συνθηκών της αγοράς, να εξειδικευ
τούν οι συνέπειες της για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων ατόμων, να προτα
θούν βελτιώσεις, αλλά και να εξαχθούν συμπεράσματα από τον αναμενό
μενο αυτοπεριορισμό της παρέμβασης του κράτους στο σύστημα, με την 
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, που θα σημαίνει σημαντική φιλελευθεροποί
ηση του τομέα. 

Είναι γνωστό ότι η ισορροπία στην αγορά κρέατος αποτελείται από την 
ισορροπία σε τρεις επιμέρους αγορές: στη λιανική αγορά κρέατος, στην α
γορά κρέατος στο επίπεδο παραγωγού και στην αγορά των υπηρεσιών ε
μπορίας του. Διατάραξη της ισορροπίας σε μία από τις επιμέρους αγορές έ
χει αντίκτυπο στην ισορροπία των υπόλοιπων. Έτσι, π.χ., κάθε μετατόπι
ση καμπύλης προσφοράς ή ζήτησης κρέατος στην αγορά λιανικής ή στο ε
πίπεδο παραγωγού διαταράσσει την ισορροπία στην αγορά των υπηρεσιών 
της εμπορίας, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η αμοιβή τους (marketing 
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margin) κατά τρόπο που να αποκαθίσταται συνεπής (compatible) ισορροπία 
και στις τρεις επιμέρους αγορές. Για αξιολόγηση της επιβαλλόμενης τιμο
λογιακής πολιτικής στα πλαίσια θεωρητικού μοντέλου, που λειτουργεί υπό 
συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, εξάγονται αναγκαίες σχέσεις μεταξύ 
βασικών παραμέτρων του συστήματος, οι οποίες συνεπάγονται εφαρμογή 
της πολιτικής του fixed percentage margin. Κατόπιν, αντιπαραβάλλονται οι 
σχέσεις αυτές με τις σχέσεις των εμπειρικών τιμών των ίδιων παραμέ
τρων. Έτσι, διαπιστώνεται η συμφωνία ή η διάσταση μεταξύ των πραγμα
τικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και εκείνων που έπρεπε να ε
πικρατούν, για να εφαρμοστεί η πολιτική του fixed percentage margin. 

2. Θεωρητικό υπόδειγμα (model) 

Με τη βοήθεια μοντέλου1, σύμφωνα με το οποίο ένα προϊόν (output) πα
ράγεται από δύο εισροές (inputs), έχουν εξαχθεί σχέσεις2 μεταξύ βασικών 
παραμέτρων, οι οποίες, στην περίπτωση μας, μπορεί να εξειδικευτούν για 
να δείχνουν πώς μεταβάλλεται το ποσοστό αμοιβής των υπηρεσιών εμπο
ρίας κρέατος, όταν μετατοπιστεί η καμπύλη λιανικής ζήτησης ή η καμπύ
λη προσφοράς του στο επίπεδο παραγωγού ή η καμπύλη προσφοράς των ί
διων των υπηρεσιών εμπορίας. 

Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά σε (κλειστή) ανταγωνιστική οικονο
μία με τομέα εμπορίου που χρησιμοποιεί δύο εισροές (imputs) a και b και 
παράγει ένα προϊόν (output) Χ, το οποίο διατίθεται στη λιανική αγορά. 

Η συνάρτηση παραγωγής του προϊόντος είναι: 

l .X = f (a, b) 

και υποτίθεται ότι έχει σταθερές οικονομίες κλίμακος. 

Η συνάρτηση ζήτησης στη λιανική αγορά είναι: 

2.X = D(Px,N). 

Η συνάρτηση προσφοράς του συντελεστή a είναι: 

3. P=h(a,w). 

1. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους Allen και Hicks και από τότε 
έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές και σε ποικίλες περιπτώσεις — Allen, Mathema
tical Analysis for Economists, page 369. 

2. Gardner B., «The Farm-Retail Price Spread in a Competitive Food Industry», Amer J. Agr. 
Econ., 1975 / Floyd J., «The Effects of Farm Price Supports on the Returns to Land and Labor in 
Agriculture», J.P. Economy, 1965. 
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Η συνάρτηση ζήτησης του a — η ποσότητα που θα αγοράσει ο τομέας 
για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του — είναι: 

4. Ρ = Ρ · f. 
a χ a 

Και οι συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης του συντελεστή b είναι α
ντίστοιχα: 

5. Pb=g(b,T). 

6 P b = P x f b · 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της εμπορίας του κρέατος τα σύμβολα-υ-
ποδηλώνουν: 

a = Κρέας στην αγορά, στο επίπεδο παραγωγού. 

b = Υπηρεσίες και υλικά εμπορίας (imputs) κρέατος ομαδοποιημέ
να, κατάλληλα ώστε η παραγωγή τους να απεικονίζεται από το 
συντελεστή b. Υποτίθεται ότι υπάρχουν οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις1 γι' αυτό το «γκρουπάρισμα», γεγονός που εξα
λείφει τα προβλήματα όσο χρόνο οι σχετικές τιμές των συστα
τικών στοιχείων του (components) μένουν αμετάβλητες. 

Χ = Κρέας στη λιανική αγορά. 

Pa,Pb,Px = Τιμές των αντίστοιχων συντελεστών και προϊόντων. 

N,W,T = Τυχαίοι, εξωγενείς παράγοντες, που μετατοπίζουν τις αντί
στοιχες καμπύλες προσφοράς ή ζήτησης. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το Ν συμβολίζει τον πληθυσμό, το W τις κλιματο
λογικές συνθήκες — υποτίθεται ότι ψηλότερες τιμές του αυξά
νουν το Pa — και το Τ συγκεκριμένο φόρο στις εισροές εμπο
ρίας, που τις κάνει ακριβότερες. 

fa,fb = Είναι οι μερικές παράγωγοι (partial derivatives) της 1 ως προς a 
και b αντίστοιχα. 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το μερίδιο του παραγωγού στη δαπά
νη για κρέας (farmer's share) δίνεται από τη σχέση a.Pa/x.Px, ενώ η αμοιβή 
των υπηρεσιών της εμπορίας (marketing margin), εκφρασμένη σαν ποσοστό 
στην τιμή του κρέατος στο επίπεδο παραγωγού, από τη σχέση: 

Ρ - Ρ Ρ 
χ a Χ χ 

= 1 
Ρ Ρ 

a Â a 

1. Τα components έχουν την ίδια ελαστικότητα προσφοράς, αλλά και την ίδια ελαστικότη
τα υποκατάστασης άλλων συντελεστών. 
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Επίσης, από τη σχέση P x - P a

 = Pb παίρνουμε την ταυτότητα: 

7 Ρ- 1 - Ρ * 

ρ , ρ, 

Επειδή σε κανονικές συνθήκες έχουμε Px/Pa) 1, βγαίνει ότι το Pb/Pa 

( = αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας εκφρασμένη 'σαν ποσοστό στην τιμή 
του κρέατος στο επίπεδο παραγωγού) μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύ
θυνση, που μεταβάλλεται ο λόγος ΡΧ/Ρ_. 

3. Αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή της πολιτικής του σταθερού 
ποσοστού των εμπορικών περιθωρίων (fixed percentage margin) 

Το σύστημα 1 - 6 αποτελείται από έξι εξισώσεις, με έξι ενδογενείς (en
dogenous) μεταβλητές a, b, χ, Pa, Pb, Ρχ. Σε κανονικές συνθήκες, όταν δηλα
δή οι καμπύλες ζήτησης έχουν αρνητική κλίση και οι καμπύλες προσφο
ράς μη αρνητική, οι ενδογενείς μεταβλητές παίρνουν μοναδικές τιμές σε 
δεδομένα μεγέθη των εξωγενών (exogenous) μεταβλητών Ν, W, Τ. 

Στα πλαίσια του πιο πάνω υποδείγματος, είναι δυνατό να διερευνηθούν 
οι επιπτώσεις μεταβολής κάθε κατηγορίας των εξωγενών μεταβλητών, 
στη σχέση των τιμών λιανικής και παραγωγού (Px/Pa) του κρέατος και συ
νεπώς και στη σχέση Pb/Pa. 

α) Μεταβολή τον Ν 

Σε κατάσταση ισορροπίας, όταν η προσφορά ισούται με τη ζήτηση, οι 
έξι εξισώσεις του συστήματος συμπτύσσονται σε τρεις: 

-f(a,b) = D(Px,N), 
-h(a,W) = f a· Px, 
-g(b,T)=fb-P x. 

Διαφορίζοντας ως προς Ν κάθε μέλος των εξισώσεων αυτών ξεχωρι
στά, παίρνουμε αντίστοιχα τις παρακάτω εξισώσεις: 

f ^ , , d b ΤΛ d P * Τ . 

^ = P f - Ë i + P f _ d b Φ* 
dN x a a d N A b d N aoÏÏ" 
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g"dN " S N " S N
 b dN 

όπου η πρώτη αναφέρεται στη λιανική αγορά κρέατος, η δεύτερη στην α
γορά κρέατος στο επίπεδο παραγωγού και η τρίτη στην αγορά των υπηρε
σιών (εισροών) εμπορίας του. 

' Μετατρέποντας τις παραγώγους σε ελαστικότητες, όπως, π.χ. 

da 
da da a Ν a a a 

dN dN a Ν dN Ν Ν 

Ν 

και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των συναρτήσεων με constant returns to 
scale1, δηλαδή 

b ν» 
a σχ 

ff 
a Vb 

f b b b σχ 

fafh 
a b 

f a b σχ 

γνωρίζοντας ακόμη ότι: 

pa 

f = λόγω της εξίσωσης 3 
' ρ, 

και 
dx dx χ Ν χ 

DN= = = hN κτλ. 
dN DN Χ Ν Ν 

παίρνουμε από την πρώτη εξίσωση την 8, από τη δεύτερη την 9 και από την 
τρίτη τη 10 

8 - n N = S a E a N + S b E bN- n E R x N 1 

9·°=-<ΊΓ+ΊΓ>Ε*Ν + - σ

1 E b N + E P x N 

S a S ! 
IO. 0= — E a N - ( — - 4 — ) E b N + E 

σ σ e. 

1. Βλέπε Allen, όπου παραπάνω. 71 



Τα σύμβολα δηλώνουν: 
S , Sb = Τα σχετικά μερίδια των συντελεστών a και b στη συνολι

κή καταναλωτική δαπάνη κρέατος, 
σ = Την ελαστικότητα υποκατάστασης μεταξύ a και b. 
n = Την ελαστικότητα ζήτησης του Χ ως προς την τιμή του. 

e , eb = Τις ελαστικότητες προσφοράς των a x a i b ως προς την 
τιμή τους. 

Η„Ν _ Τη ν ελαστικότητα ζήτησης του Χ ως προς τη μεταβολή 
του Ν. 

EaN,EbN,ER Ν = Τις ελαστικότητες μεταβολής της πρώτης μεταβλητής σε 
σχέση με τη μεταβολή της δεύτερης μεταβλητής, που α
ναγράφονται κάθε φορά. 

Το σύστημα 8 - 10 μπορεί να λυθεί ως προς EaN, EbN και Ερ Ν. 
Έτσι έχουμε: 

nNea(eb + o) 
E a N = j ^ KOI 

n N ( ' S a e b + S b e a + °) 
F - • 

Αλλά, επειδή: 

da 

a 
E a N dN 

~N" 

da 

a 
ç — — 
' dPa 

Ρ 
a 

D* 

da Ν 

~dN ~ 

da P3 

dP ' a 
a 

διαιρώντας κατά μέλη μετά τις απλοποιήσεις, παίρνουμε 

aN 

ρ 
^ Ρ Ν e a 

a 
* 

D=-n(S be a + Saeb + a ) + e a e b + 0 ( S a e a + S be b) 
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Γνωρίζουμε όμως ότι: Έ ρ /ρ Ν = Ερ Ν - Ερ Ν. 

Από τη σχέση αυτή, με αντικατάσταση, παίρνουμε τελικά την: 

n N S b ( e a- e b> 

D. 

Αναφέρθηκε και παραπάνω — με ευκαιρία τη σχέση 7 — ότι ο λόγος 
Px/Pa μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση που μεταβάλλεται και ο λό
γος Pb/Pa. Έτσι η 11 δείχνει και την κατεύθυνση μεταβολής του ποσοστού 
της αμοιβής των υπηρεσιών εμπορίας, μετά από μετατόπιση της καμπύ
λης λιανικής ζήτησης κρέατος. 

Επειδή ο παρονομαστής D είναι θετικός, στις περιπτώσεις που επικρα
τούν κανονικές συνθήκες στην αγορά (η ( 0, ea και eb ) 0), εκείνος που κα
θορίζει το σημείο της 11 και συνεπώς και την κατεύθυνση μεταβολής του 
λόγου Pb/Pa είναι ο αριθμητής. Επειδή ηΝ και Sb είναι θετικά, εάν ea) eb, τό
τε ο αριθμητής θα είναι θετικός και επομένως το ποσοστό αμοιβής των υ
πηρεσιών εμπορίας κρέατος θα μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση 
που μεταβάλλεται ο Ν. Εάν ea ζ eb, τότε θα γίνει αρνητικός, δηλαδή το πο
σοστό αμοιβής θα μεταβάλλεται αντίστροφα από τις μεταβολές του Ν. Τέ
λος, εάν ea = eb, τότε ο αριθμητής θα είναι μηδέν, που σημαίνει ότι το ποσο
στό αμοιβής των υπηρεσιών εμπορίας θα μένει αμετάβλητο. 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η εφαρμογή της πολιτικής του fixed percentage 
margin είναι συμβιβαστή μόνο με την περίπτωση που έχουμε e a=e b . Διότι 
τότε η μεταβολή του Ν αφήνει αμετάβλητο το λόγο Px/Pa και συνεπώς και 
το λόγο Pb/Pa. 

β) Μεταβολή του W 

Εάν επαναλάβουμε την ίδια εργασία που κάναμε παραπάνω, με τη δια
φορά όμως ότι τώρα θα υποθέσουμε πως μεταβλήθηκε το \Υ,ενώ τα Ν και 
Τ παρέμειναν σταθερά, θα πάρουμε τη σχέση: 

n F - e w S b e a <n-eb) 
1 Ζ · cp x/p aw - ' 

όπου ew υποδηλώνει την ελαστικότητα της Pa ως προς W και είναι θετική 
λόγω της υπόθεσης ότι ψηλότερες τιμές του W μειώνουν την παραγωγή 
κρέατος και επομένως αυξάνουν την Ρ . 

Η 12 παίρνει αρνητικές τιμές σε όλες τις κανονικές περιπτώσεις. Αυ-
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τό σημαίνει ότι, εάν η P a αυξηθεί από μία μετατόπιση της καμπύλης προ

σφοράς κρέατος προς τα αριστερά, σαν συνέπεια της αύξησης της τιμής 

W, τότε ο Px/Pa, και συνεπώς ο Pb/Pa, θα μειωθεί. Η οικονομική δικαιολογία 

συνίσταται στο ότι η μειωμένη προσφορά κρέατος, θα χρειαστεί μειωμένη 

ποσότητα υπηρεσιών εμπορίας για να διακινηθεί, γεγονός που θα επιδρά

σει πτωτικά στην τιμή τους. Αντίθετα, εάν η P a μειωθεί, σαν αποτέλεσμα ε

πενέργειας εξωγενούς παράγοντα (ευνοϊκές καιρικές συνθήκες), που μετα

τόπισε την καμπύλη προσφοράς κρέατος προς τα δεξιά, τότε ο Pb/Pa θα 

αυξηθεί. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αυξημένη προσφορά 

κρέατος θα χρειαστεί αυξημένη ποσότητα υπηρεσιών εμπορίας για να δια

κινηθεί, που θα επιδράσει αυξητικά στην τιμή τους (αξίζει να σημειωθεί ε

δώ ότι μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά γίνεται και με 

την πραγματοποίηση εισαγωγών σε περίπτωση ανοιχτής Οικονομίας). 

Η 12 θα λάβαινε μηδενική τιμή και συνεπώς ο λόγος Px/Pa θα έμενε α

μετάβλητος, εάν κάποιος από τους παράγοντες του αριθμητή ew,Sb,ea και 

(n-e^ ήταν μηδέν. Σε κανονικές, όμως, συνθήκες όλοι αυτοί οι παράγοντες 

είναι διάφοροι του μηδενός. Από αυτό προκύπτει ότι η επιβαλλόμενη πολι

τική του fixed percentage margin στο σύστημα εμπορίας δεν είναι η δεοντο

λογικά δικαιολογημένη τιμολογιακή πολιτική. 

y) Μεταβολή του Τ 

Στην περίπτωση αυτή, μετά από ανάλογη εργασία, παίρνουμε τη σχέ

ση: 

e A e b ( e a - n ) 

Η eT υποδηλώνει την ελαστικότητα της P b ως προς Τ και είναι θετική. 

Γι' αυτό η 13 παίρνει θετικές τιμές σε όλες τις κανονικές περιπτώσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι η αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας θα αυξάνεται από κά

θε μετατόπιση προς τα αριστερά και, αντίστροφα, θα μειώνεται από κάθε 

μετατόπιση προς τα δεξιά της καμπύλης προσφοράς τους. Έχουμε δηλα

δή και εδώ περίπτωση, που δε συμβιβάζεται με την εφαρμογή της πολιτι

κής του fixed percentage margin. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα 
διαμόρφωναν από μόνες τους την αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας κρέα
τος σαν σταθερό ποσοστό στην εκάστοτε διαμορφούμενη τιμή κρέατος 
στο επίπεδο παραγωγού, εάν ίσχυε η σχέση ea = eb. Συνεπώς, μόνο στην πε-
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ρίπτωση αυτή, εξωτερική επιβολή της πολιτικής του fixed percentage mar

gin είναι συμβιβαστή με τις συνθήκες της αγοράς (δεν έχει δηλαδή επιπτώ

σεις στις ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων των παραγωγών - εμπόρων 

- καταναλωτών). 

4. Έλεγχος της τιμής λιανικής πώλησης κρέατος 

Σε μερικά είδη κρέατος, μεταξύ των οποίων είναι και το κρέας μόσχου, 

επιβάλλεται και έλεγχος της τιμής λιανικής πώλησης αυτού. Η εξειδίκευ

ση σχέσεων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση της πολιτικής αυτής, γίνεται 

στα πλαίσια υποδείγματος, το οποίο σ' αυτή την περίπτωση είναι «κλειδω

μένο» — δεν περιέχει εξωγενείς μεταβλητές — αλλά και οι συναρτήσεις 

προσφοράς των συντελεστών a και b, καθώς και η συνάρτηση ζήτησης του 

Χ στο επίπεδο λιανικής, έχουν πιο συγκεκριμένη μορφή. 
Το σύστημα, στο οποίο αναφερόμαστε, είναι1: 

la 
2a 
3a 
4a 
5a 
6a 

x = f (a,b), 

x=P"> 
a = Pe

a

a, 

Pa=PXfa, 
b = P * 
pb=pxfb-

Οι σχέσεις και τα σύμβολα υποδηλώνουν ό,τι και στο αρχικό υπόδειγ

μα. 

Το «κλειδωμένο» σύστημα (locked system), που μόλις παραθέσαμε, δί

νει μοναδικές τιμές ισορροπίας στις μεταβλητές του, οι οποίες προσδιορί

ζονται από το ίδιο το σύστημα (ενδογενώς). Η παρέμβαση μας σ' αυτό, με 

(εξωγενή) καθορισμό της τιμής της λιανικής πώλησης κρέατος, σημαίνει 

ότι το σύστημα ανοίγεται και δημιουργείται δυνατότητα για τροποποιή

σεις του. Το άνοιγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται, γιατί, εφόσον η 

τιμή ΡΧ δεν καθορίζεται ενδογενώς, η σχέση 2α περισσεύει και γι' αυτό 

εγκαταλείπεται - έτσι το σύστημα ανοίγει. 

Εκτίμηση της επίπτωσης της εκάστοτε μεταβολής της τιμής λιανικής 

πώλησης κρέατος στις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών παίρνουμε με υ

πολογισμό των ελαστικοτήτων των μεγεθών (ποσοτήτων και τιμών) ισορ

ροπίας του συστήματος, σε σχέση με τη μεταβολή της λιανικής τιμής κρέ

ατος. Στην προκείμενη περίπτωση, θα μας χρησιμεύσει η ελαστικότητα 

1. Βλέπε Floyd, όπου παραπάνω. 
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μεταβολής της τιμής (ισορροπίας) του a, δηλαδή P a ως προς τη μεταβολή 

της Ρχ. 

Από τις εξισώσεις 3α και 5α παίρνουμε: 

P a = a1/ea και P b = b1 / e b. 

Σε κατάσταση ισορροπίας θα έχουμε: 

al/ea = pxfa b l feb=Pxfb 

Η (-) υποδηλώνει το μέγεθος ισορροπίας του αντίστοιχου συμβόλου. 

Διαφορίζοντας ως προς ΡΧ κάθε μέλος των εξισώσεων ξεχωριστά, 

παίρνουμε: 

1 dà 
. ân/ea-" -

da db 

d5 d; 
+• Ρ f 
^ r x x a b dp. 

5(l/eb-l) 
db 

dp 
= fb+Pxfbb" 

db 

dp 
+ Pf · 
^ x x 1ba 

dà 

dp-

Μετατρέποντας τις παραγώγους σε ελαστικότητες, χρησιμοποιώντας 

τις ιδιότητες των συναρτήσεων με constant returns to scale και κάνοντας τις 

κατάλληλες αντικαταστάσεις, όπως, π.χ. f = Ρ / Ρ κτλ., παίρνουμε: 

- 1 
da 

d„ 

σ + S.e 
ο a 

oe 

db 

-1 
S 

a 
σ 

dâ 

dn 

σ + S e , 
a b 

OtL 

db 

dn 

για την πρώτη και δεύτερη εξίσωση αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια, λύνουμε το σύστημα των δύο εξισώσεων ως προς 

dà 

dD 

= Es και παίρνουμε: 
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(σ + e,) ea 

ä-Ρχ 

σ + S, 

Αλλά από τη σχέση: 

da 

% Χ ~*> ' 
_ 

*ea dà 
d? ' 

r a 
παίρνουμε την: 

14. Ε ρ Λ = 

,eK+Shea 
ι b b a 

Ι 
ä 

_ 
Pa 

â 

dPa 

dPx 

o + eh 

0 + Saefc + Sbe 

Κ 

pa 

= Ε«π 
E P a T x 

Επειδή ισχύει η σχέση S a+S b= 1 (δηλαδή η καταναλωτική δαπάνη μοι

ράζεται εξολοκλήρου σαν αμοιβή στους συντελεστές α και β), εάν ισχύει η 

σχέση e a=e b, τότε η 14 γίνεται: 

o + eb o + eb 

EjLp = = = 1 
a * a + e^S. + S,,) σ + e, 

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ea = eb, τότε μία ποσοστιαία μεταβολή της ΡΧ θα 
προκαλέσει ίση ποσοστιαία μεταβολή στη Pa και θα αφήσει το λόγο Ρ/Ρ 
αμετάβλητο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Εξειδίκευση συνάρτησης λιανικής ζήτησης κρέατος μόσχου 

Η αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής στην εμπορία κρέατος γί
νεται με βάση τις σχέσεις 11, 12, 13 και 14. Τα μεγέθη των παραμέτρων: 

- ελαστικότητα ζήτησης κρέατος στο επίπεδο του καταναλωτή η, 
- ελαστικότητα προσφοράς κρέατος στο επίπεδο παραγωγού ea και 
- ελαστικότητα προσφοράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος eb, 

έχουν κρίσιμη σημασία για την αξιολόγηση αυτή. Η προσπάθεια που κα
ταβλήθηκε, όμως, για την εκτίμηση τους, προσδιορίστηκε αποφασιστικά 
από τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Άμεση συνέπεια ήταν ότι ε
κτιμήσεις έγιναν μόνο για την περίπτωση του κρέατος μόσχου και έχουν 
ενδεικτική σημασία, ενώ η ανάλυση στηρίχτηκε σε συνολικά μεγέθη. 

Η συνάρτηση ζήτησης κρέατος μόσχου εξειδικεύεται, συνήθως, στις 
σχετικές εμπειρικές εργασίες, ως προσδιοριζόμενη από την τιμή του, το ει
σόδημα του καταναλωτή και την τιμή των στενών υποκατάστατων του. Ε
δώ θεωρήθηκε επαρκής η εξειδίκευση, που λαμβάνει υπόψη της μόνο τους 
δύο βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες, δηλαδή την τιμή του 
και το εισόδημα του καταναλωτή. Έτσι η συνάρτηση είναι: 

Χ = ΠΡ χ,Ι,υ), 
όπου 

Χ = καταναλωθείσα ποσότητα' κρέατος μόσχου κατά κεφαλή, 
Ρχ = λιανική τιμή κρέατος μόσχου αποπληθωρισμένη με το ΔΤΚ, 
Ι = εισόδημα κατά κεφαλή, σε σταθερές τιμές, 
υ = διαταρακτικός όρος. 

1. Οι σειρές των στατιστικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, παρατί

θενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.2. 
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2. Εξειδίκευση συνάρτησης προσφοράς κρέατος μόσχου στο επίπεδο 
παραγωγού 

Οι εμπειρικές μελέτες1 στο θέμα εξειδικεύουν την προσφορά κρέατος 

μόσχου στην περίοδο t, ως προσδιοριζόμενη από το λόγο ^ ^ ^ S ' K a i 

από το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κατά την περίοδο t-1. 

Στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως κρέας μόσχου το κρέας που προέρχε
ται από μοσχάρια κάτω των 2 χρόνων επίσης, κατά τις υπάρχουσες πλη
ροφορίες, οι παραγωγοί αποφασίζουν για τον προορισμό του ζώου — ανα
παραγωγή ή πάχυνση για σφαγή — κατά τη γέννηση του, γιατί ξέρουν το 
γενεαλογικό δέντρο του. Υπάρχουν ακόμη στοιχεία για παραγωγή κρέα
τος μόσχου από ζώα κάτω του ενός χρόνου, καθώς και από ζώα ηλικίας 1-
2 χρόνων. Γι' αυτό εδώ εξειδικεύονται2 δύο συναρτήσεις προσφοράς κρέα
τος μόσχου, μία για το κρέας ζώων ηλικίας μέχρι ενός χρόνου και μία για 
το κρέας ζώων ηλικίας 1-2 χρόνων. Σαν ανεξάρτητες μεταβλητές χρησι
μοποιούνται: ο λόγος τ ιμ^κρέατ0ς

ο

μόσχου και ο αριθμός των αγελάδων που αλμέ-
^ κόστος αραβοσίτου r 

χθηκαν, και οι χρησιμοποιούμενες τιμές είναι οι τιμές τις οποίες είχαν οι 
μεταβλητές το έτος που γεννήθηκε το ζώο. Έχουμε δηλαδή τις σχέσεις: 

P a t i + Pat K t,+K t 

ιΚ , - „,; 

A2t=f2 

Pa + P a K t 2 + K t l 
a t.2 a t. | t-2 t-1 

1. Reutlinger S., «Short-Run Beef Supply Response», JFE, 1966 κτλ. Η λογική που στηρίζει 
την εξειδίκευση της συνάρτησης συνίσταται στο ότι κάθε στιγμή όλα τα ζώα είναι υποψήφια 
για σφαγή και το κρέας τους θα είναι βοδινό. 

2. Η υποκατάσταση της μεταβλητής «μέγεθος ζωικού κεφαλαίου» με τον αριθμό των αγε
λάδων που αλμέχθηκαν, οφείλεται στο ότι ο αριθμός των αγελάδων αυτών υποκαθιστά πλή
ρως τον αριθμό μόσχων οι οποίοι γεννήθηκαν και συνεπώς αναμένεται να δώσει καλύτερες ε
κτιμήσεις στη συγκεκριμένη εξειδίκευση. Η επιλογή της συγκεκριμένης διάρθρωσης υστερή
σεων οφείλεται στο ότι τα ζώα, που σφάγηκαν, κάτω του ενός χρόνου, τον Ιανουάριο του 
χρόνου t έχουν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του Μ μέχρι και τον Ιανουάριο του t, αυτά που 
σφάγηκαν το Φλεβάρη του t έχουν γεννηθεί από το Φλεβάρη του t-1 μέχρι και το Φλεβάρη του 
t κ.O.K. Έτσι, το σύνολο των ζώων, που σφάγηκε στο χρόνο t, είναι συνάρτηση των αγελά
δων που αλμέχθηκαν στο χρόνο t-1 και στο χρόνο t. Η ίδια σκέψη γίνεται και για τα ζώα, που 
σφάζονται μεταξύ 1 και 2 χρόνων, καθώς και για τις αντίστοιχες τιμές κρέατος. 
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όπου 
A, = παραχθείσα ποσότητα κρέατος από μοσχάρια ηλικίας μέχρι ενός 

χρόνου, 
Α2 = παραχθείσα ποσότητα κρέατος από μοσχάρια ηλικίας 1-2 χρόνων, 
_^ τιμή κρέατος μόσχου στο επίπεδο παραγωγού 

Γ κόστος αραβοσίτου 

Kt = αριθμός αγελάδων που αλμέχθηκαν στο χρόνο t, 
υ,,υ2 = οι αντίστοιχοι διαταρακτικοί όροι των συναρτήσεων. 

3. Εξειδίκευση συνάρτησης προσφοράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος 
μόσχου 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι οι υπηρεσίες εμπορίας κρέατος εξετάζο
νται σαν ομοιογενής συντελεστής παραγωγής. Προστίθεται εδώ ότι η διε
θνής βιβλιογραφία δεν αναφέρει κανένα μέγεθος, του οποίου η εξέλιξη θα 
μπορούσε να θεωρηθεί σαν δείκτης εξέλιξης του όγκου των υπηρεσιών ε
μπορίας στη μονάδα βάρους του κρέατος· σημειώνεται ακόμη ότι καμιά 
από τις υπάρχουσες χρονολογικές σειρές μεγεθών στη χώρα μας δεν κρί
νεται κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης εξέλιξης του ενλόγω 
όγκου. Επειδή είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς ότι ο όγκος των υπηρεσιών 
εμπορίας στη μονάδα βάρους του κρέατος σημείωσε μειωτική τάση στην 
εξεταζόμενη περίοδο, εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι ο όγκος αυτών έ
μεινε αμετάβλητος (στην περίπτωση που ο όγκος αυξήθηκε, τα συμπερά
σματα της μελέτης ισχυροποιούνται περισσότερο). Έτσι, η σειρά της πο
σότητας κρέατος, που διακινήθηκε, δείχνει και την εξέλιξη του όγκου των 
υπηρεσιών εμπορίας του. Θεωρούμε, επίσης, αρκετή την απλοποιημένη ε
ξειδίκευση ότι ο προσφερόμενος όγκος υπηρεσιών εμπορίας προσδιορίζε
ται κυρίως από την τιμή, που απολαμβάνουν οι υπηρεσίες αυτές. Βέβαια, 
εξειδίκευση που θα λάβαινε υπόψη την απασχόληση στον τομέα διακίνη
σης, τον όγκο «ψυχομένης αποθηκεύσεως», τον ωφέλιμο χώρο των κατα
στημάτων κτλ., θα ήταν ακριβέστερη, αλλά περισσότερο πολύπλοκη, και 
προϋποθέτει ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τις μεταβλη
τές αυτές, κάτι δηλαδή που δε διατίθεται. Έτσι, η συνάρτηση εξειδικεύε
ται: Β=ΠΡ„,υ), 

όπου 
Β = ποσότητα1 κρέατος μόσχου, που διακινήθηκε, 

Ι. Οι σειρές αυτές δείχνονται στο παράρτημα III.2. 
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Pb = δείκτης μέσης αξίας των υπηρεσιών εμπορίας, που διακίνησαν τη 
μονάδα βάρους του κρέατος σε σταθερές τιμές, και 

υ = διαταρακτικός όρος. 

4. Αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυσης 

Η στατιστική ανάλυση έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Ελαστικότητα λιανικής ζήτησης κρέατος 

Έγινε εκτίμηση, τόσο της γραμμικής όσο και της λογαριθμικής σχέ
σης των μεταβλητών της συνάρτησης ζήτησης κρέατος. Τα αποτελέσμα
τα1 είναι: 

χ = 0,06 -9,04 Ρ χ + 0,51, R2=T),93, d = 0,83 
t = 0,02t=l,9t = 9,l 

χ = -1,87 . Ρχ

0·32.11·88, R2 = 0,92 d=0,53 
t = S,7t = 0,5t = 6.5 

Στις εκτιμήσεις αυτές οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών έ
χουν τα αναμενόμενα πρόσημα, δηλαδή οι τιμές έχουν αρνητικό και το ει
σόδημα θετικό πρόσημο. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν ψηλό 
ποσοστό (93% και 92°7ο αντίστοιχα) των μεταβολών της εξαρτημένης με
ταβλητής και η πολυσυγγραμμικότητα (multicollinearity) μεταξύ τους δεν 
είναι απαγορευτική. Τα μεγέθη των t-values δείχνουν ότι οι συντελεστές 
των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι διάφοροι του μηδενός. Το μέγεθος του 
d, όμως, στη γραμμική σχέση βρίσκεται στην αβέβαιη περιοχή, ενώ στη 
λογαριθμική δείχνει ότι τα υπόλοιπα (residuals) αυτοσυσχετίζονται. Επειδή, 
όμως, η μεταμόρφωση (transformation) των μεταβλητών, που αντιμετώπιζε 
το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation), επηρέαζε σημαντικά το 
μέγεθος του R2, προκρίθηκε να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της 
γραμμικής εκτίμησης στην παραπέρα ανάλυση της παρούσας εργασίας. 
Σημειώνεται, όμως, ότι τα αποτελέσματα θα ισχυροποιούνταν περισσότε
ρο, εάν χρησιμοποιόντουσαν οι εκτιμήσεις με μεταμορφωμένες τις μετα
βλητές. 

1. Η σημασία των συμβόλων δίνεται στις αντίστοιχες παραγράφους, που γίνεται η εξειδί
κευση κάθε συνάρτησης, που εκτιμήθηκε. 
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Από τη γραμμική εξίσωση παίρνουμε τις εκτιμήσεις: 
n = -0,84 (price elasticity) και 
ij= 1,75 (income elasticity). 
Με βάση τα αντίστοιχα μεγέθη των παραμέτρων αυτών σε άλλα κράτη, 

κρίνεται ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την ελληνική πραγματικότη
τα και στην εξεταζόμενη περίοδο έχουν λογικό και συνεπώς αποδεκτό μέ
γεθος. 

Βραχυχρόνια ελαστικότητα προσφοράς κρέατος μόσχου στο επίπεδο παρα
γωγού 

Οι εκτιμήσεις των σχετικών συναρτήσεων έδωσαν τα ακόλουθα αποτε
λέσματα: 

- Α, = 22679,7- 1028,1 Α',+ 46,8 Α '̂, R2 = 0,74, d= 1,70 
t = l,7 t = -4,9 t = 1,4 

- A2= - 126267,7 + 4487,8 A^ +288,5 A;', R2 = 0,94, d = 0,84 
t = 4,4 t = 7,9 t = 3 

v = 12 (και στις δύο περιπτώσεις) 

A, = A A ; = — L I L A , " = -Li 
2 2 

Pa + P Κ +K 
a t - 2 a t - i ^ 1 - 2 ^ ^ 1 - 1 

A , = A , , A ; = Al'= 
l 2 " 2 . ' 2 " 2 

1 2 ^ 

Στην πρώτη συνάρτηση, η οποία αναφέρεται στην προσφορά κρέατος 
από ζώα κάτω του ενός χρόνου, το ποσοστό των μεταβολών της εξαρτημέ
νης μεταβλητής, που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες, είναι αρκετά ψηλό 
(74%) και δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα residuals αυτοσυσχετίζονται, αλλά το 
πρόσημο της μεταβλητής (Α',) και το μέγεθος της t-value του συντελεστή 
της Α" δημιουργούν κάποιες επιφυλάξεις για την επάρκεια της συνάρτη
σης. Για τα δύο τελευταία σημεία παρατηρείται σχετικά ότι το πρόσημο 
της Α',, γενικά κρινόμενο, δεν είναι το αναμενόμενο, γιατί από τη συνάρτη
ση προκύπτει ότι αύξηση της τιμής του κρέατος δεν οδηγεί σε αύξηση της 
προσφοράς, αλλά σε μείωση της, κάτι ασυμβίβαστο με τη γενικά αποδε
κτή θεωρία1. Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση πρόκειται για προσφο-

1. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στους μελετητές που έχουν προσπαθήσει να εκτιμή
σουν συναρτήσεις προσφοράς κρέατος μόσχου (βλέπε σχετικά Reutlinger S., όπου παραπά
νω, και τη βιβλιογραφία στην οποία παραπέμπει / Tryfos P., «Canadian Supply Functions for 
Livestock and Meat»,Am. J. Agr. Econ., 1974 / Elam T., «Canadian Suplly Functions for Livestock 
and Meat Comment», Am. J. A.E., 1975 κτλ.), και το έχουν ερμηνεύσει κατά τρόπο που αντα
ποκρίνεται καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση την οποία καθένας τους ερευνά. 
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ρά κρέατος από ζώα ηλικίας κάτω του ενός χρόνου, τα οποία έχουν τη δυ

νατότητα είτε να κρατηθούν για αναπαραγωγή είτε να παχυνθούν για κρέ

ας. Αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι, επειδή μια αύξηση των τιμών βελτιώνει τις 

προοπτικές ολόκληρου του κλάδου, επιδρά στις αποφάσεις των κτηνο

τρόφων έτσι ώστε να προσανατολίζονται σε αύξηση του ζωικού τους κεφα

λαίου και επομένως σε μείωση των μικρών ζώων τα οποία σφάζονται, 

πράγμα που συνεπάγεται μείωση της προσφοράς κρέατος από ζώα της κα

τηγορίας αυτής. Επίσης, επειδή στην παρούσα εργασία δε θα μας απασχο

λήσει καθόλου η μεταβλητή Α", παρακάμπτουμε την ένδειξη (t= 1,4), ότι 

δηλαδή ο συντελεστής, που εκτιμήθηκε από αυτό το δείγμα, ίσως δεν είναι 

σημαντικός. 

Στη δεύτερη συνάρτηση, η οποία αναφέρεται στην προσφορά κρέατος 

από ζώα ηλικίας 1-2 χρόνων, τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι τα αναμενόμενα, το ποσοστό των μεταβολών της εξαρτημένης μετα

βλητής, που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες, είναι πολύ ψηλό (94%), τα 

μεγέθη της t-value δεν παρέχουν ένδειξη για τη μη σημαντικότητα των ε-

κτιμηθέντων συντελεστών, και μόνο το μέγεθος του d( = 0,84) βρίσκεται 

στην περιοχή (range), όπου δε μπορεί να συναχθεί συμπέρασμα ούτε για το 

ότι συσχετίζονται ούτε για το ότι δε συσχετίζονται (inconclusive case) τα re

siduals της συνάρτησης. Λόγω, όμως, του συγκεκριμένου σκοπού (ενδει

κτικός) και των προδιαγραφών της παρούσας εργασίας, συνεχίζουμε την 

ανάλυση χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα, όπως έχουν στο στάδιο αυ

τό. 

Προσθέτουμε1 τις δύο επιμέρους συναρτήσεις και παίρνουμε συνάρτη

ση για τη συνολική προσφορά κρέατος μόσχου: 

Α Ί + Α 2 Α" + Α"' 
(Α, + Α 2 )=-103.588,4 + 3.459,7 ( )+ 275,3 ( — - ) 

2 2. 

1. Βλέπε Reutlinger S., όπου παραπάνω, για τη δυνατότητα της ενέργειας αυτής. Όπως, ό
μως, φαίνεται και στην εξειδίκευση των ενλόγω συναρτήσεων, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
τους δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Επειδή, όμως, ο συντελεστής Kentall, που λαβαίνει υπόψη και 
τη σειρά εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών, έδωσε ψηλό συντελεστή συσχέτισης των α
ντίστοιχων μεταβλητών στις δύο συναρτήσεις, κάναμε την πρόσθεση αυτή. Αξίζει να σημειώ
σουμε εδώ ότι η διαπίστωση περί του αν είναι συμβιβαστή η πολιτική του fixed percentage mar
gin με τις συνθήκες της ανταγωνιστικής Οικονομίας, η οποία γίνεται με τη χρησιμοποίηση 
αυτής της συνολικής προσφοράς κρέατος, είναι η ίδια με εκείνη που θα γινόταν, εάν χρησιμο
ποιούσαμε τις επιμέρους συναρτήσεις προσφοράς. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται, όπως δεί
χνεται παρακάτω, στο μέγεθος της εκτιμούμενης μέσης ελαστικότητας προσφοράς κρέατος. 
Η μέση ελαστικότητα στη μία συνάρτηση είναι αρνητική, αλλά και στην άλλη έχει μέγεθος 
μικρότερο από το μέγεθος της ελαστικότητας προσφοράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος. 
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Αυτή μας δίνει εκτίμηση: 

ëa = 0,79 (price elasticity προσφοράς από εγχώριες πηγές κρέατος μόσχου 
γενικά)1. 

Ελαστικότητα προσφοράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος μόσχου 

Έγινε εκτίμηση και της γραμμικής και της λογαριθμικής σχέσης των 
μεταβλητών της συνάρτησης που εξειδικεύτηκε πιο πάνω. Τα αποτελέ
σματα είναι: 

Β= -68.100,8+1.254.145,1 PbR
2=0,67, d= 1,3 

t=2,9t=5,9 

B = 7,l . Ρ2·4, R2 = 0,62, d = 0,9 
t=16,l t = 5,3 

Στη γραμμική σχέση, το πρόσημο της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι 
το αναμενόμενο (θετικό)· αυτό σημαίνει ότι η προσφορά των υπηρεσιών 
εμπορίας αυξάνει με την αύξηση της τιμής τους, το ποσοστό (6Ί°7ο) των με
ταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής, το οποίο ερμηνεύεται από την ανε
ξάρτητη, κρίνεται ικανοποιητικό, το μέγεθος της t-value του εκτιμηθέντος 
συντελεστή της μεταβλητής των τιμών Pb δεν παρέχει ένδειξη περί της μη 
σημαντικότητας του, ούτε και το μέγεθος της d(= 1,3) παρέχει ένδειξη για 
ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα residuals. 

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τη λογαριθμική σχέση, με τη 
διαφορά ότι σ' αυτή το μέγεθος του d( = 0,9) βρίσκεται στην αβέβαιη περιο
χή. Για το λόγο αυτό προκρίνεται να χρησιμοποιηθεί η γραμμική σχέση 
στην παραπέρα ανάλυση της παρούσας. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι 
η γραμμική σχέση δίνει εκτίμηση για eb = 2,02 (price elasticity της προσφο
ράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος), ενώ η λογαριθμική δίνει ëb = 2,4, κάτι 
που έχει κρίσιμη σημασία στην όλη ανάλυση και αξία της μελέτης. 

1. Η διαφορά στην εξειδίκευση των επιμέρους συναρτήσεων προσφοράς δημιουργεί κά
ποιο πρόβλημα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων (π.χ., ο τρόπος κατανομής, στα διάφορα 
υπεισερχόμενα χρόνια, της αύξησης στην προσφορά κρέατος, που θα προκύψει από την αύ
ξηση της τιμής σε ένα συγκεκριμένο χρόνο). Αυτό όμως κρίνεται σαν μη σημαντικό σε σχέση 
με τη δυνατότητα που μας παρέχει το εκτιμούμενο μέγεθος της ea να αξιολογήσουμε την πο
λιτική του fixed percentage margin. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Καταλληλότητα (suitability) εφαρμογής της συγκεκριμένης πολιτικής στις 
συνθήκες της ελληνικής αγοράς κρέατος 

Τα μεγέθη των κρίσιμων για την εργασία μας παραμέτρων, που εκτιμή
θηκαν από την εμπειρική ανάλυση, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

η= —0,84 ëa = 0,79 καιο„=2,02 

Είναι φανερό ότι: 
- Τα πρόσημα τους συμπίπτουν με αυτά που προβλέπει η οικονομική 

θεωρία. 
- Τα απόλυτα μεγέθη και κυρίως η μεταξύ τους σχέση είναι η αναμενό

μενη. Συγκεκριμένα, αναμενόταν ότι ισχύει η σχέση e a( eb, τουλάχιστο 
βραχυχρόνια, γιατί η ea προσδιορίζεται κυρίως από ανελαστικούς συντελε
στές, όπως το έδαφος, ο χρόνος (gestation period) κτλ., σε αντίθεση προς 
την eb, η οποία προσδιορίζεται από την προσφορά της εργασίας, των υπη
ρεσιών μεταφοράς κτλ., που είναι συντελεστές με μεγαλύτερη ελαστικό
τητα προσφοράς. Η σχέση αυτή επιβεβαιώθηκε από τη στατιστική ανάλυ
ση. 

Οι παραπάνω ιδιότητες των παραμέτρων μας επιτρέπουν να τις χρησι
μοποιούμε χωρίς επιφύλαξη. 

Οι εκτιμήσεις αυτές δε μηδενίζουν καμία από τις σχέσεις 11, 12 και 
13. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετατόπιση των καμπυλών λιανικής ζήτησης 
κρέατος, προσφοράς κρέατος στο επίπεδο παραγωγού και προσφοράς υ
πηρεσιών εμπορίας του, τροποποιεί το λόγο Px/Pa (συνεπώς και τον Pb/Pa) 
και δεν τον αφήνει αμετάβλητο, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του fi
xed percentage margin. Διαπιστώνεται δηλαδή εμπειρικά ότι η πολιτική του 
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fixed percentage margin δεν είναι η δεοντολογικά ενδεικνυόμενη πολιτική 
για εφαρμογή στις συγκεκριμένες συνθήκες της ελληνικής αγοράς κρέα
τος μόσχου. 

Οι ίδιες εκτιμήσεις των παραμέτρων δεν κάνουν ούτε και τη σχέση 14 
ίση προς τη μονάδα. Αυτό σημαίνει πως μία αυξομείωση της λιανικής τι
μής κρέατος μόσχου δε συνοδεύεται αναγκαστικά με ίση ποσοστιαία με
ταβολή προς την ίδια κατεύθυνση της τιμής κρέατος στο επίπεδο παραγω
γού. Συνέπεια αυτού είναι ότι ο έλεγχος της τιμής λιανικής ζήτησης κρέα
τος αλλάζει τη σχέση Ρχ/Ρ3, άρα και τη σχέση Pb/Pa· στην ουσία δηλαδή ε
πηρεάζει περισσότερο τη μία ομάδα συμφερόντων παρά την άλλη. 

2. Συνέπειες της επιβαλλόμενης τιμολογιακής πολιτικής 

Παρεμβαίνοντας στο σύστημα εμπορίας με την επιλογή του fixed per
centage margin, επιβάλλεται η σχέση Pb = K.Pa, όπου κ είναι μία σταθερά. 
Σε άλλη τυχαία στιγμή, που το Pa έχει αυξηθεί, π.χ., κατά 10%, έχει γίνει 
δηλαδή 1,1 Pa, τότε θα ισχύει η σχέση Ρ^ = 1,1 κΡ3. Διαιρώντας κατά μέλη, 
παίρνουμε: _ 

p

b t 1,1 κ . Pa 

= = 1,1 
Pb κ.Ρ. 

Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Pa αυξηθεί κατά ένα ποσοστό, τότε θα αυξη
θεί και η Pb κατά το ίδιο ποσοστό. 

Από τις εκτιμήσεις, όμως, της εμπειρικής ανάλυσης προκύπτει ότι η 
αύξηση της Pa κατά 10% θα επιφέρει αύξηση του a κατά 8% περίπου, κα
θώς και ότι αύξηση του b κατά το ίδιο ποσοστό, δηλαδή, 8%, επιτυγχάνε
ται με αύξηση του Pb μόνο κατά 4% περίπου. 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, φτάνουμε στη διαπίστωση ότι, λόγω των 
συγκεκριμένων συνθηκών της αγοράς, 6 από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, 
κατά τις οποίες αυξάνεται η τιμή των υπηρεσιών εμπορίας, θα μπορούσαν 
να μην είχαν καταβληθεί, δηλαδή θα είχε προσφερθεί ο απαιτούμενος ό
γκος με αύξηση της τιμής τους μόνο κατά 4% αντί 10%, το οποίο εξασφα
λίζει η αγορανομική νομοθεσία. 

Εκτιμήθηκε ότι στην ελληνική αγορά έχουμε ea = 0,79 και eb=2,02, επο
μένως η 14 είναι μεγαλύτερη της μονάδας, δηλαδή Ε ρ ^ \ 1. Επειδή ακόμη 
έλεγχος των τιμών λιανικής σημαίνει επιβολή τιμής στο προϊόν μικρό
τερης από την τιμή ισορροπίας της αγοράς, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι η μείωση της τιμής του προϊόντος στο επίπεδο παραγωγού είναι σε πο
σοστό ψηλότερη από όσο είναι η μείωση της λιανικής τιμής του. 
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3. Κριτική θεώρηση της εξωτερικής παρέμβασης στο σύστημα 

Από την ανάλυση της παραπάνω παραγράφου, προκύπτει ότι η πολιτι
κή του fixed percentage margin διογκώνει το κόστος διακίνησης του κρέα
τος και ο έλεγχος της λιανικής τιμής του επιφορτίζεται κυρίως στην τιμή 
παραγωγού. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η πολιτική αυτή εφαρμόζεται στην 
πράξη για μακρύτατο χρονικό διάστημα. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα τί 
είναι εκείνο που κάνει δυνατή την εφαρμογή της. 

Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού, καθοριστική είναι η σημασία 
της διαπίστωσης ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο σύστημα εμπο
ρίας κρέατος προϋποθέτουν ότι ισχύει η σχέση eb = ea. 

Είναι γνωστό πως η τιμή που εκτιμήθηκε για την ea αναφέρεται στην ε
λαστικότητα προσφοράς κρέατος μόσχου από εγχώριες μόνο πηγές. Η ελ
ληνική οικονομία, όμως, δεν είναι κλειστή οικονομία, όπως η οικονομία 
που αποτέλεσε τη βάση επεξεργασίας του παραπάνω μοντέλου. Η προ
σφορά κρέατος αποτελείται από την προσφορά εγχώριας παραγωγής και 
από τις εισαγωγές. Έτσι, είναι δυνατόν η ελαστικότητα της συνολικής 
προσφοράς (αυτή που ενδιαφέρει εδώ) να είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με 
την ελαστικότητα προσφοράς από εγχώριες μόνο πηγές. Και, πράγματι, η 
εμπειρική εξέλιξη των εισαγωγών επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό1. 

Η τεχνητή μεγέθυνση της ελαστικότητας προσφοράς κρέατος (α) που 
γίνεται με αυτό τον τρόπο έχει σαν άμεσες επιπτώσεις: 

- Την αναστολή της αναδιάρθρωσης και της μεγέθυνσης του κλάδου 
της κτηνοτροφίας, την οποία θα προκαλούσε η ελεύθερη λειτουργία του 
μηχανισμού της αγοράς. Και αυτό γιατί, εάν δε γινόταν παρέμβαση στο 
σύστημα, μέρος των εισαγόμενων ποσοτήτων κρέατος θα εξασφαλιζόταν 
από την εγχώρια παραγωγή. 

- Την εξασφάλιση σημαντικά αυξημένων ποσοτήτων κρέατος, οι ο
ποίες τίθενται στη διάθεση της κατανάλωσης, σε κάθε επίπεδο εξαγγελλό
μενης τιμής, και, τέλος, 

1. Κατά την πραγματοποίηση εισαγωγών επιβάλλεται ο προβλεπόμενος δασμός, είτε στα 
ζώντα ζώα είτε στο κρέας τους, νωπό ή κατεψυγμένο. Πέρα από αυτό, όμως, ο A.N. 103/67, 
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 30/75, επιτρέπει την επιβολή αντισταθμιστικής εισφοράς με 
σκοπό «να αποκατασταθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εισαγομένων και εγχωρίως παραγομέ
νων προϊόντων, στην εσωτερική αγορά...». Έτσι, εισάγεται κάθε φορά η ποσότητα που απαι
τείται για να συμπληρώσει την εγχώρια παραγωγή, ώστε να ικανοποιηθεί η υπάρχουσα ζήτη
ση. Απλή, όμως, επισκόπηση της εξέλιξης των εισαγωγών κρέατος μόσχου (κυρίως των συ
νολικών, παράρτημα III.2) κάνει εμφανή την ψηλότερη ελαστικότητα της συνολικής προ
σφοράς έναντι της προσφοράς από εγχώριες πηγές κρέατος μόσχου. 
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- Την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών εμπορίας κρέατος. 
Έτσι, ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής παρέμβασης στο σύ

στημα εμπορίας κρέατος είναι απαραίτητο να γίνει στα πλαίσια ευρύτερου 
μοντέλου της Οικονομίας, που θα δίνει εκτιμήσεις, τόσο για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της συγκράτησης στην ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτρο
φίας όσο και για τις ευνοϊκές, από την επέκταση της αγοράς του συντελε
στή b και την αυξημένη κατανάλωση κρέατος, η οποία εξασφαλίζεται σε 
κάθε επίπεδο τιμής. Τέτοιο μοντέλο, όμως, δε διατίθεται και νομίζουμε ότι 
τυχόν σχεδιασμός του δεν είναι μέσα στα πλαίσια της παρούσας. Έτσι, 
στο τελευταίο μέρος της μελέτης και το σχετικό τμήμα, θα περιοριστούμε 
στη διατύπωση γενικών μόνο παρατηρήσεων, σχετικά με την αξιολόγηση 
της πολιτικής παρέμβασης στο σύστημα. Σκόπιμα, θα προταχθεί κεφά
λαιο με σκιαγράφηση συστήματος εμπορίας κρέατος ξένων χωρών, ώστε 
στο επόμενο κεφάλαιο του, που θα περιέχει και προτάσεις για τη βελτίωση 
του ελληνικού συστήματος εμπορίας κρέατος, θα έχουν ληφθεί υπόψη όχι 
μόνο τα συμπεράσματα της παρούσας ανάλυσης, αλλά και το πώς αντιμε
τωπίζουν οι ξένες χώρες το ίδιο θέμα. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

ΞΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΞΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Γενικά 

Είναι οπωσδήποτε εποικοδομητική η παράθεση έστω και περιληπτικής 

περιγραφής του συστήματος εμπορίας κρέατος και των βασικών αρχών 

πολιτικής, που ασκείται πάνω σ' αυτό σε ξένη χώρα, λόγω της δυνατότη

τας την οποία δημιουργεί για αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα ελληνικά 

δεδομένα και τη συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Γι' αυτό παρατίθε

ται παρακάτω περιγραφή του συστήματος και της ασκούμενης πολιτικής 

στην Αγγλία. Επειδή, όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία για όλες τις φάσεις της 

διακίνησης κρέατος, κρίθηκε σκόπιμο να συμπληρωθούν με στοιχεία που 

υπάρχουν για το σύστημα εμπορίας κρέατος των ΗΠΑ 1 . 

2. Το σύστημα διακίνησης ζώντων ζώων και κρέατος 

α) Αγγλία 

Οι παραγωγοί διαθέτουν τα ζώα τους κυρίως μεμονωμένα· η ομαδική 

1. Η περιγραφή του αγγλικού συστήματος στηρίζεται στη μελέτη των Baleman D., Kerr Α., 
Owen P. and Thomas T., The Structure of Livestock Marketing in Wales, Department of Agri
cultural Economics, The Univ. College of Wales, Aberystwyth, 1971, όπου, με εκτίμηση των συγ
γραφέων, περιγράφεται σε γενικές γραααές ολόκληρο το αγγλικό σύστημα. Η περιγραφή του 
συστήματος των ΗΠΑ στηρίζεται στη μελέτη των Williams W. and Stout T., The Economies of 
Livestock - Meat Industry, The Macmillan Company, New York, 1964. 
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διάθεση (group marketing) καλύπτει πολύ μικρά ποσοστά των διακινούμε

νων ζώων. Είτε, όμως, σαν μεμονωμένοι είτε σαν groups, διαθέτουν τα ζώα 

με τους ακόλουθους τρόπους: σε ζωαγορές (auction markets), απευθείας σε 

χονδρέμπορους, σε ζωομεσίτες (dealers) και σε χασάπηδες - λιανοπωλητές. 

Τα ποσοστά κάθε είδους ζώων, που διατίθενται με καθένα από τους παρα

πάνω τρόπους διακίνησης, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Έτσι, ενώ 

τα βοοειδή διατίθενται κατά 65-70% σε ζωαγορές και κατά 20-25% σε χον

δρέμπορους, οι χοίροι διατίθενται σε ζωαγορές μόνο κατά 20-25% και σε 

χονδρέμπορους κατά 55-60%. 

Το πλήθος και η διάρθρωση των ζωαγορών από άποψη δυναμικότητας1 

είναι: 

Κλιμάκιο 
μεγέθους 

Αριθμός 

ζωαγορών 
% Κατανομή 

0-2.499 

2.500-4.999 

5.000-9.999 

10.000-19.999 

20.000-39.999 

40.000-79.999 

80.000 και άνω 

128 
53 

128 
120 

83 

23 

8 

23,6 
9,7 

23,6 
22,2 
15,3 
4,2 

-ΙΑ. 
Σύνολο 543 100 

Οι ζωαγορές αυτές ανήκουν κατά 50% σε ιδιώτες με κύριο επάγγελμα 

την οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών και κατά 32% σε δήμους και 

κοινότητες· οι υπόλοιπες ανήκουν σε οργανώσεις εμπόρων, οργανώσεις 

παραγωγών, σε μεμονωμένους παραγωγούς κτλ. και λειτουργούν ως εξής: 

% 

3 ημέρες την εβδομάδα 1,5 

2 ημέρες την εβδομάδα 7,0 

1 ημέρα την εβδομάδα 55,5 

2 φορές το μήνα 30,5 

1 φορά το μήνα 5,5 

100 

1. Σε ισοδύναμες μονάδες βοοειδών, που καθεμιά ισοδυναμεί με 5 χοίρους ή 10 αιγοπρό
βατα. 
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Οι ζωαγορές είναι εγκαταστημένες κατά τέτοιο τρόπο, που οι παραγω

γοί μεταφέρουν τα ζώα τους, κατά μέσον όρο, στις ακόλουθες αποστά

σεις: 

Αριθμός 
αγορών 

Μέση απόσταση 
σε χιλιόμετρα 

37 

242 

226 

30 

8 

8,6 

11,2 

19,4 

30,6 

39,4 

543 15,3 

Τα έξοδα λειτουργίας τους καλύπτονται, είτε με την είσπραξη ενός πο

σοστού στις συναλλαγές είτε με την είσπραξη τέλους κατά την είσοδο των 

ζώων σε αυτές. 

Το πλήθος και η ταξινόμηση των σφαγείων με βάση τη δυναμικότητα 

σε ισοδύναμες μονάδες βοοειδών — η μέση παραγωγή τους το 1969 ήταν 

5.475 μονάδες — καθώς και η κατανομή της παραγωγής, έχει ως εξής: 

Μέγεθος κλιμακίου 
σε μονάδες βοοειδών 

0-99 

100-499 

500-999 
1.000-4.999 

5.000-9.999 

10.000-19.999 
20.000-49.999 

50.000 και άνω 

Σφαγεία 
Αριθμός % 

282 

676 

185 

289 

127 

99 
76 

19 

16,1 
38,6 

10,6 

16,5 

7,2 

5,6 
4,3 

1,1 

% Διάρθρωση 
παραγωγής 

ο,ι 
2,3 

1,7 
10,4 

12,3 

19,2 
31,5 

22,4 

1.753 100,0 100,0 

Ιδιοκτήτες των σφαγείων είναι κατά 9097ο ιδιώτες και 10% δήμοι και 

κοινότητες. Τα ζώα που σφάχτηκαν ανήκουν σε ιδιοκτήτες των σφαγείων 

κατά 65-70% και σε χονδρέμπορους που δεν είναι ιδιοκτήτες σφαγείων 

κατά 15-20%· τα υπόλοιπα ανήκουν σε χασάπηδες - λιανοπωλητές. Η διά

κριση μεταξύ χονδρεμπόρων και χασάπηδων - λιανοπωλητών δεν είναι ευ-
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κρινής, γιατί πολλοί χασάπηδες - λιανοπωλητές διενεργούν και δραστη

ριότητες χονδρεμπόρων. Εκτιμάται ότι τα ζώα μεταφέρονται κατά μέσον 

όρο 16,2 χιλιόμετρα από τις ζωαγορές στα σφαγεία των χασάπηδων - λια

νοπωλητών, 34,2 χλμ. στα σφαγεία των χονδρεμπόρων και 41,4 χλμ. στα 

δημόσια σφαγεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία για εκτίμηση της απόστασης 

στην οποία διακινείται το κρέας από τα σφαγεία μέχρι τα καταστήματα 

λιανικής πώλησης. 

Τα σφαγεία, εκτός από τη σφαγή, παρέχουν και υπηρεσίες ψυχόμενων 

αποθηκών κατά 36%, θάλαμο χρησιμοποιούμενο για κρεαταγορά κατά 

27%, μεταφορά ζώντων ζώων κατά 9%, μεταφορά κρέατος κατά 31%, τε

μαχισμό κρέατος — με βάση το εθνικό σύστημα κοπής 1 — κατά 33% κτλ. 

β) Η.Π.Α. 

Στις ΗΠΑ τα σφαγεία είναι και εργοστάσια κοπής και συσκευασίας 

κρέατος. Από αυτά το κρέας διοχετεύεται απευθείας σε λιανοπωλητές κα

τά 55%, σε καταστήματα με σημαντικό δίκτυο λιανικής πώλησης κατά 

19%, σε χονδρέμπορους που το προωθούν στη λιανική πώληση κατά 16% 

και απευθείας στην κατανάλωση κατά 10%. Αυτά σημαίνουν ότι ο χώρος 

των σφαγείων χρησιμοποιείται και για χονδρική, αλλά ακόμα και για λια

νική πώληση κρέατος. 

3. Ασκούμενη πολιτική 

Στην Αγγλία, χώρα-μέλος της ΕΟΚ, εφαρμόζονται καταρχήν τα προ

βλεπόμενα από την κοινή αγροτική πολιτική της ΕΟΚ2. Αυτή αποβλέπει 

στο να εξασφαλίσει τουλάχιστο μία ελάχιστη τιμή στον παραγωγό και δεν 

1. Στις χώρες του εξωτερικού προσφέρεται στην κατανάλωση ευρύτατος διαφορισμός τε

μαχίων κρέατος, που βασίζεται στην προέλευση τους από τα διάφορα μέρη του σφαγίου του 

ζώου, σε διαφοροποιημένες τιμές. Επιτυγχάνεται έτσι μεγιστοποίηση των εσόδων από την 

πώληση του σφαγίου, με την εκμετάλλευση των εκδηλούμενων προτιμήσεων της κατανάλω

σης. Το σύστημα κοπής, όμως, διασφαλίζει τη γνησιότητα των διάφορων τεμαχίων. Στην Ελ

λάδα (στην περίπτωση του κρέατος μόσχου) έχει διαπιστωθεί από μαρτυρίες λιανέμπορων 

ενσυνείδητη προτίμηση των νοικοκυρών στο φιλέτο, στη μπριζόλα, στο στρογγυλό, στο 

νουά και στο κιλότο. 

2., Για ευρεία περίληψη των σχετικών με τα κτηνοτροφικά προϊόντα κοινοτικών κανονι

σμών, βλέπε το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γιαννακόπουλου Δ., Η οργάνωσις των 

Κτηνοτροφικών Προϊόντων ως αύτη καθορίζεται υπό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της 

ΕΟΚ, ΚΕΠΕ, Μάρτιος 1976. 
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παρεμβαίνει καθόλου στα επόμενα στάδια της διακίνησης των προϊόντων 
εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους να αποφασί
σει εάν θα παρέμβει ή όχι, και εάν ναι, με ποιόν τρόπο. Έτσι, η Αγγλία έχει 
συστήσει τον Οργανισμό Κτηνοτροφίας και Κρέατος — Meat and Livestock 
Commission (η Γαλλία έχει τον ONIBEV = Διεπαγγελματικό Εθνικό Γρα
φείο Κτηνοτροφίας και Κρέατος, η Γερμανία έχει το Ιδρυμα Εισαγωγών 
και Αποθεματοποίησης Σφαγμένων Ζώων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέα
τος κτλ.) Ο οργανισμός αυτός έχει σκοπό, εκτός των άλλων, να συμβάλ
λει στη βελτίωση των συνθηκών εμπορίας κρέατος. Με τα περιφερειακά 
όργανα, που διαθέτει, συγκεντρώνει και διαδίδει πληροφορίες χρήσιμες 
στους παραγωγούς, τους διακινητές, τους καταναλωτές κτλ. Η υπηρεσία 
ερευνών του επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία που ο ίδιος ο οργανι
σμός συγκεντρώνει και ύστερα εισηγείται μέτρα, τα οποία συζητούνται 
πρώτα από τις επιτροπές των παραγωγών, των διακινητών και γενικά των 
καταναλωτών, που λειτουργούν στα πλαίσια του ίδιου του οργανισμού. 
Συγκαλεί τις πιο πάνω επιτροπές για συζήτηση και από κοινού επίλυση 
των προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται στις τάξεις, που καθεμιά α
πό αυτές εκπροσωπεί κτλ. Από αυτά φαίνεται ότι σκοπός της κρατικής 
πολιτικής είναι, αφού βοηθήσει όλες τις τάξεις συμφερόντων — παραγω
γούς, διακινητές, καταναλωτές — να τις επιφορτίσει με την ευθύνη να λύ
νουν μόνες τους τα προβλήματα, που κάθε τόσο παρουσιάζονται. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής ήταν, αφού περιγράψει το σύστημα δια
κίνησης ζώντων ζώων και κρέατος, να εξειδικεύσει τις βασικές αδυναμίες 
κάθε φάσης της διακίνησης και να αξιολογήσει εμπειρικά την τιμολογια
κή πολιτική, που επιβάλλει το κράτος στο σύστημα. 

Έτσι, αφού δόθηκε μία εικόνα των συνθηκών και των ειδικών χαρα
κτηριστικών του κλάδου της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, ακολούθησε η 
περιγραφή των φάσεων της διακίνησης. Κριτήριο στο στάδιο αυτό ήταν η 
δυνατή πληρότητα και η πλήρης αντικειμενικότητα. Διαπιστώθηκε ότι η 
έλλειψη ζωαγορών, σε συνδυασμό με την ελλιπή και πλημμελή πληροφό
ρηση, οδηγεί τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν, για να διακινήσουν τα 
ζώα τους, ακόμα και πρωτότυπες μεθόδους, που αφήνουν την προστασία 
των συμφερόντων τ,ους στην ευσυνειδησία των εμπόρων1. Η ταξινόμηση 
των σφαγίων γίνεται με μόνο κριτήριο την ηλικία του ζώου, χωρίς να λαμ
βάνεται υπόψη η ποιότητα του κρέατος. Αυτό οδηγεί σε υιοθέτηση «τεχνο
λογίας παχύνσεως» των ζώων, ψηλού κόστους για την Οικονομία. Το ίδιο, 
σε συνδυασμό με την έλλειψη συστήματος κοπής, επιβαρύνει το κρέας με 
επιπλέον κόστος φορτοεκφορτώσεων, πολυδάπανης μεταφοράς, κατα
σκευής και διατήρησης πολλαπλάσιων αποθηκευτικών χώρων και στερεί 

1. Γίνεται αναφορά στη μέθοδο σφαγής των ζώων και αποστολή του κρέατος να πουληθεί 

από κάποιο κατάστημα χονδρέμπορου στα αστικά κέντρα της χώρας. Στην περίπτωση αυ

τή, όπως αναφέρθηκε και στο οικείο τμήμα, η εκκαθάριση του λογαριασμού γίνεται μετά τη 

διάθεση του κρέατος από το χονδρέμπορο, επομένως στην ουσία, γίνεται χρηματοδότηση α

πό τον παραγωγό στον έμπορο. Εάν δοθεί και κάποια βάση στις συχνές καταγγελίες για ε

φαρμογή μεθόδων συναγοράς («έχω μοσχάρι, εάν αγοράσεις και κατσίκι»), διπλών τιμολο

γίων (ένα με χαμηλή τιμή αλλά για μεγάλη ποσότητα και άλλο με ψηλότερη τιμή αλλά για 

μικρή ποσότητα) για το κρέας του ίδιου παραγωγού κτλ., τότε σχηματίζεται εικόνα του πόσο 

απροστάτευτα αφήνει τα συμφέροντα των παραγωγών αυτή η μέθοδος διακίνησης. 
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από διασφάλιση τα συμφέροντα των καταναλωτών, κυρίως, γιατί είναι δυ
νατό να επιβαρύνονται με τίμημα άλλης ποιότητας κρέατος από εκείνη 
που παραλαμβάνουν, αλλά και των παραγωγών, επειδή δεν παίρνουν το 
τίμημα της ποιότητας του κρέατος, που διαθέτουν. Η κατάσταση αυτή ε
ξαλείφει κάθε κίνητρο για παραγωγή κρέατος ποιότητας, με επιπτώσεις σε 
ολόκληρη την Οικονομία. 

Για την εμπειρική ανάλυση έγινε αναφορά σε κλειστή Οικονομία με ε
μπορικό τομέα, που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κέρδους και αποφασί
ζει στα πλαίσια συγκεκριμένης συνάρτησης παραγωγής με αποδεκτές από 
την οικονομική θεωρία ιδιότητες. Έδωσε εκτιμήσεις για τις αναγκαίες 
στην εργασία μας παραμέτρους, που είναι: η ελαστικότητα λιανικής ζήτη
σης κρέατος, η ελαστικότητα προσφοράς κρέατος στο επίπεδο παραγω
γού και η ελαστικότητα προσφοράς υπηρεσιών εμπορίας κρέατος (οι πα
ράμετροι αναφέρονται στο ενδεικτικό είδος του κρέατος μόσχου). Οι εκτι
μήσεις αυτές έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα, η σχέση των απόλυτων με
γεθών τους είναι επίσης η αναμενόμενη και από στατιστική άποψη κρίνο
νται επαρκείς. 

Με τη βοήθεια των συγκεκριμένων εκτιμήσεων των παραμέτρων διαπι
στώθηκε, με βάση τις κρίσιμες θεωρητικές σχέσεις, ότι η επιβαλλόμενη 
στην πράξη τιμολογιακή πολιτική διαφέρει από τη δεοντολογικά ενδεικνυ
όμενη πολιτική για εφαρμογή στις αντικειμενικές συνθήκες της ελληνικής 
αγοράς κρέατος. 

Υπογραμμίζεται, όμως, εδώ ότι οι κρίσιμες θεωρητικές σχέσεις, που α
ναφέρθηκαν παραπάνω, εξάχθηκαν από μοντέλο κλειστής Οικονομίας. 
Και τούτο, γιατί οι σχέσεις αυτές αποτελούν το κλειδί για την ερμηνεία των 
διισταμένων θέσεων της τάξης των παραγωγών και της τάξης των εμπό
ρων. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι η αμοιβή των υπηρεσιών εμπορίας δε 
θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του κρέατος, αλλά, αφού 
προσδιοριστεί, π.χ., μια φορά το απόλυτο ύψος της, να μεταβάλλεται σε 
συνάρτηση με άλλους παράγοντες. Οι έμποροι, πάλι, επιμένουν στη διατή
ρηση σταθεράς (αν όχι αυξανόμενης) αναλογίας μεταξύ τιμής υπηρεσιών 
εμπορίας και τιμής κρέατος. Θεωρητικά, βέβαια, τα πράγματα δε θα διέ
φεραν, εάν χρησιμοποιόταν μοντέλο ανοιχτής Οικονομίας, διότι η Ελλάδα 
είναι μικρή χώρα και γι' αυτήν οι διεθνείς τιμές θα ήταν δεδομένες. Στην 
πράξη, όμως, η δραστική και συχνή παρέμβαση της πολιτείας σημειώθηκε 
χωρίς Va ακολουθήσει συγκεκριμένο μοντέλο. Έτσι, ενώ στην κλειστή ή 
ανοιχτή Οικονομία η θεωρία θα συμφωνούσε ανεπιφύλακτα με την άποψη 
των παραγωγών, στη συγκεκριμένη περίπτωση (όπως δηλαδή λειτούργησε 
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η ανοιχτή Οικονομία στη χώρα μας) η ελαστικότητα προσφοράς κρέατος 
στο εσωτερικό κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ίση με την ελαστικότητα 
προσφοράς των υπηρεσιών εμπορίας, οπότε η θεωρία θα υιοθετούσε την ά
ποψη των εμπόρων. Τα πράγματα, δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικά από 
ό,τι υποστηρίζουν οι παραγωγοί. 

Στη συγκεκριμένη ελληνική περίπτωση, επειδή υπάρχουν ενδείξεις 
πως τα πραγματικά μεγέθη των κρίσιμων παραμέτρων δε διαφέρουν μετα
ξύ τους τόσο όσο δείχνουν οι εκτιμήσεις τους, πιστεύεται ότι, μετά από πι
θανή παύση της κρατικής παρέμβασης στο σύστημα, θα διαμορφωθεί κα
τάσταση παραπλήσια με τη σημερινή. Η άποψη αυτή είναι πολύ διαφορετι
κή από εκείνη την οποία υποστηρίζουν οι παραγωγοί. Υπενθυμίζεται ότι οι 
μετρήσεις της παρούσας μελέτης έχουν μία βασική αδυναμία και μία βασι
κή έλλειψη. Η αδυναμία συνίσταται στο ότι η ελαστικότητα προσφοράς 
των υπηρεσιών εμπορίας προέκυψε, αφού έγινε η υπόθεση ότι η ποσότητα 
υπηρεσιών η οποία περιεχόταν στη μονάδα βάρους του κρέατος που διακι
νήθηκε στην εξεταζόμενη περίοδο, έμεινε αμετάβλητη· η ποσότητα αυτή 
δε μετρήθηκε λόγω αντικειμενικών αδυναμιών και η έλλειψη συνίσταται 
στο ότι δεν εκτιμήθηκε το μέγεθος της ελαστικότητας της συνολικής προ
σφοράς κρέατος κυρίως για λόγους που συνδέονται με τις προδιαγραφές 
της μελέτης. 

Σχετικά με τις αδυναμίες που παρουσιάζει η διακίνηση ζώντων ζώων, η 
εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, την οποία προβλέπει η κοι
νή αγροτική πολιτική για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, και η διασφάλιση ε
λάχιστης τιμής στον παραγωγό, που επιτυγχάνεται με αυτή, αναμένεται ό
τι θα εξαλείψει τις βασικότερες, τουλάχιστον, από τις αδυναμίες αυτές. 
Γιατί η δυνατότητα παράδοσης του ζώου από τον παραγωγό στην κρατική 
συγκέντρωση με την προβλεπόμενη ελάχιστη τιμή, δημιουργεί πρόσθετη 
αποτελεσματική εναλλακτική (alternative) διάθεση του προϊόντος από ε
κείνη που εξασφαλίζει κάθε φορά η ελεύθερη αγορά. Έτσι, ο παραγωγός 
αποφασίζει, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού γι' αυτόν 
αποτελέσματος1, ποια λύση θα προτιμήσει. 

1. Αποτελέσματα όμοια με τη συγκέντρωση θα είχε, βέβαια, και η αποθήκευση σε ένα σύ
στημα χωρίς κρατική συγκέντρωση. Αποθήκευση, όμως, κρέατος δε γίνεται από τους εμπό
ρους και αυτό είναι οικονομικά δικαιολογημένο. Στην περίπτωση του κρέατος, αποθήκευση 
σημαίνει αναγκαστικά και κατάψυξη αυτού και συνεπάγεται σημαντική μείωση της αξίας 
του. Το εμπόριο είναι αδιανόητο να ενδιαφερθεί να αποθηκεύσει προϊόν μεγάλης αξίας και να 
επιβαρυνθεί με δαπάνες αποθήκευσης, όταν γνωρίζει ότι στο τέλος η αξία του προϊόντος θα 
είναι πολύ μικρότερη από την αξία κτήσης του συν τις δαπάνες αποθήκευσης. Στις περιπτώ
σεις αυτές την ευθύνη της λειτουργίας της αποθήκευσης αναλαμβάνει συνήθως το κοινωνικό 
σύνολο (κράτος), με τη διενέργεια συγκέντρωσης. Αυτό, άλλωστε, είναι το πνεύμα που διέπει 
την κοινή αγροτική πολιτική. 
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Είναι, τέλος πρόταση της παρούσας μελέτης ότι, για να εξαλειφθούν οι 
βασικές αδυναμίες του συστήματος και στις υπόλοιπες φάσεις διακίνησης 
κρέατος, πρέπει να υιοθετηθεί Εθνικό Σύστημα Κοπής Κρέατος. 

Το Εθνικό Σύστημα Κοπής Κρέατος επιβάλλει ομοιόμορφο τεμαχισμό 
για τα σφάγια κάθε είδους ζώων, σε ολόκληρη την επικράτεια. Η εφαρμο
γή του διασφαλίζει την αδυναμία των λιανέμπορων να προμηθευτούν ολό
κληρα σφάγια για να τα τεμαχίσουν μόνοι τους, περίπτωση που θα έκανε 
δυνατή μεροληψία υπέρ του ενός ή του άλλου τεμαχίου για όφελος των ί
διων των λιανέμπορων. Με αυτό αναπτύσσονται εργοστάσια κοπής κρέα
τος, που διενεργούν τον τεμαχισμό με βάση το σύστημα κοπής. Οι λιανέ
μποροι προμηθεύονται από αυτά τα εργοστάσια τα τεμάχια που επιθυμούν 
και εκθέτουν ολόκληρη τη σειρά των τεμαχίων στη βιτρίνα των καταστη
μάτων τους, για να είναι δυνατή η ακριβής επιλογή από τους καταναλω
τές. Διασφαλίζεται, έτσι, η αδυναμία της διάθεσης, π.χ., κρέατος από το 
εμπρόσθιο τεταρτημόριο σαν κρέας από το οπίσθιο τεταρτημόριο. Ο ρό
λος όμως του Συστήματος είναι πολύ πιο ευρύς. Δημιουργεί τις προϋποθέ
σεις για εκμετάλλευση των προτιμήσεων των καταναλωτών, με τη διαφο
ροποίηση της τιμής κάθε είδους τεμαχίου κρέατος. Η ουσία δηλαδή είναι 
ότι μπορούν να αυξηθούν οι εισπράξεις από την πώληση των τεμαχίων ε
νός σφαγίου με περιορισμό των intra margin profits, τα οποία είναι ευρέα 
στο σημερινό σύστημα κοπής. Η επίσημη, πλέον, αύξηση των εισπράξεων 
(γιατί είναι γνωστό ότι με το σημερινό σύστημα οι εισπράξεις αυξάνονται 
με τα γνωστά «καπέλα», αλλά τις καρπούνται εξολοκλήρου οι έμποροι) 
θα επιδράσει πτωτικά στην τιμή των τεμαχίων κατώτερης ποιότητας, που, 
σε συνδυασμό με το ότι η ζήτηση των τεμαχίων ανώτερης ποιότητας από 
ψηλές εισοδηματικές τάξεις δε θα περιοριστεί, θα έχει ευνοϊκή επίπτωση 
και στον όγκο παραγωγής κρέατος. Η όλη οργάνωση της εμπορίας θα ε
πηρεαστεί ευρύτατα: η προμήθεια τεμαχίων κρέατος από το εργοστάσιο 
κοπής δεν απαιτεί προσωπική επίσκεψη· η ομαδική εκτέλεση τηλεγραφι
κών παραγγελιών λιανέμπορων από το εργοστάσιο κοπής είναι δυνατή 
και με μειωμένο κόστος μεταφοράς· η μεσολάβηση χονδρέμπορου ύστερα 
από το εργοστάσιο κοπής (που συνήθως είναι εγκατεστημένο στο σφαγείο) 
δεν είναι απαραίτητη και συνεπώς αποφεύγεται ένας αριθμός φορτοεκφορ
τώσεων τέλος, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και λιανο
πωλητών, οι οποίες σήμερα θεωρούνται ότι διασφαλίζουν την ποιότητα 
και γνησιότητα του κρέατος, θα παίζουν υποδεέστερο ρόλο, με επακόλου
θο να μπορεί να διευρυνθεί η αγορά κάθε λιανέμπορου και να αυξηθεί ο όγ
κος των πωλήσεων του, με τελική επίπτωση πιθανή μείωση του ποσοστού 
μικτού κέρδους του. Εάν τα εργοστάσια κοπής αναπτυχθούν στο χώρο 
των σφαγείων, εξοικονομείται αριθμός φορτοεκφορτώσεων του κρέατος 
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και γίνεται ενιαίος και πιο αποτελεσματικός ο υγειονομικός έλεγχος των 
σφαγείων και των εργοστασίων κοπής, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής 
του Εθνικού Συστήματος Κοπής. Τα εργοστάσια κοπής, για να εξασφαλί
σουν οικονομίες κλίμακος, θα αυξήσουν το μέγεθος των σφαγείων σε όγκο 
σφαζομένων ζώων. Η αύξηση, όμως, αυτή εξασφαλίζει οικονομίες κλίμα
κος κατά τη σφαγή των ζώων, αλλά αποτελεί και προϋπόθεση για τη βιο
μηχανική αξιοποίηση των υποπροϊόντων των σφαγείων (αίμα, τρίχες, λί
πη, κόκαλα κτλ.). Σήμερα, ως γνωστό, δεν είναι οικονομική η βιομηχανι
κή αξιοποίηση των υποπροϊόντων αυτών, γιατί οι ποσότητες που συγκεν
τρώνονται σε κάθε σφαγείο είναι πολύ μικρές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ULI 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Η διακίνηση ζώντων ζώων και κρέατος στη χώρα μας διεξάγεται μέσα 

στα θεσμικά πλαίσια, που προδιαγράφονται από την ισχύουσα αγορανομι

κή νομοθεσία (κωδικοποίηση Α.Δ. 2/1972, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σή

μερα), η οποία εκδίδεται με βάση το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού 

Κωδικός», όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωμένος μέχρι 

σήμερα. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές κατά αντικείμενο η ακόλουθη: 

1. Ζώντα ζώα 

«Πάσα πώλησις ζώντων (ή εσφαγμένων) ζώων πραγματοποιείται επί 

ζυγίω και διά των νομίμων ζυγιστικών οργάνων. Επιτρέπεται η αγοραπω

λησία ζώντων σφαγίων άνευ ζυγίου καθ' υπολογισμόν του βάρους των ... 

εις περιοχάς εις ας αποδεδειγμένως δεν υφίστανται ενδεδειγμένα νόμιμα 

όργανα ζυγίσεως εις ακτίνα πέντε χιλιομέτρων ... Επί πάσης ... αγοραπω

λησίας θα εκδίδεται υποχρεωτικώς τιμολόγιον ... Δια τα προοριζόμενα 

προς πάχυνσιν ζώα ... θα αναγράφεται και η φράσις " π ρ ο ς πάχυνσιν"». 

2. Σφαγμένα ζώα 

«Επί αγοραπωλησίας εσφαγμένων ζώων εις την συμπεφωνημένην τιμήν 

κατά χιλ/μον κρέατος, θα συμπεριλαμβάνεται και η αξία των παρα

προϊόντων του σφαγίου, μη αναγραφομένης της αξίας αυτών κεχωρισμέ-

νως εν τω εκδιδομένω τιμολογίω». Στη συνέχεια, καθορίζονται επακριβώς 
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ποια είναι τα παραπροϊόντα κάθε είδους σφαγίου (βοοειδών, αιγοπροβά

των και χοίρων). «Εκ της αξίας των παραπροϊόντων ... καλύπτονται άπα

ντα τα έξοδα εκδοροσφαγής, δικαιώματα σφαγείων, Δημοτικών ή Κοινο

τικών φόρων και λοιπά έξοδα μέχρι της φορτώσεως των σφαγίων επί αυτο

κινήτου. Το ποσόν, όπερ απομένει εκ της αξίας των παραπροϊόντων κατά 

είδος ζώου μετά την αφαίρεσιν των προαναφερθέντων εξόδων, καθορίζε

ται υπό των εκάστοτε ισχυουσών Α.Δ. ... Η ... απομένουσα αξία παρα

προϊόντων, αναλογούσα κατά χιλ/μον καθαρού κρέατος... θα εκπίπτεται 

εκ της καταβληθείσης τιμής κρέατος κατά χιλ/μον. Επί της ούτω προκυ

πτούσης αξίας του καθαρού κρέατος προς διαμόρφωσιν της τιμής διαθέσε

ως του κρέατος, θα υπολογίζεται το νόμιμον κατά περίπτωσιν κέρδος ως 

και τα μεταφορικά κλπ. έξοδα από του σφαγείου μέχρις του τόπου κατανα

λώσεως»1. Στη συνέχεια, καθορίζονται λεπτομερώς τα της σφαγής, του 

καθαρισμού, του τεμαχισμού, της μεταφοράς σφαγίων, του τρόπου πώλη

σης σφαγίων, της σφράγισης σφαγίων, της αναλογίας οστών στο κρέας 

μόσχου, της πώλησης νωπού κρέατος βοοειδών χωρίς οστά, της πώλησης 

προσυσκευασμένου νωπού κρέατος, της πώλησης κιμά κτλ. 

3. Ταξινόμηση σφαγίων 

Στην Ελλάδα η ταξινόμηση των σφαγίων γίνεται με μοναδικό κριτήριο 

την ηλικία των ζώων. Έτσι Β.Δ/τα προβλέπουν τις ακόλουθες διακρίσεις 

για κάθε είδος ζώου. 

Βοοειδή 

α) Μόσχος γάλακτος: μέχρι 4 μηνών. 

β) Μόσχος: από 4 μηνών μέχρι την πτώση των δύο πρώτων παράμεσων 

γαλαξιών δοντιών (τα σφάγια της κατηγορίας αυτής θα έχουν μόνο δύο 

μόνιμα δόντια και τα υπόλοιπα θα είναι γαλαξίες). 

γ) Δάμαλις: από την πτώση των δύο πρώτων παράμεσων γαλαξιών μέ

χρι την πτώση των δύο δεύτερων παράμεσων γαλαξιών. Τα σφάγια αυτής 

της κατηγορίας θα έχουν τέσσερα μόνο μόνιμα δόντια και τα υπόλοιπα 

γαλαξίες. 

δ) Βοοειδές: από την πτώση των δύο δεύτερων παράμεσων γαλαξιών 

και πέρα (Β.Δ. 961/1966). 

1. Αναλυτική εικόνα για τον τρόπο σχηματισμού της αξίας του κρέατος στα διάφορα στά

δια εμπορίας παρέχεται από τα στοιχεία του πίνακα II.1.1 πιο πάνω. 
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Α ιγοπροβατοειδή 

α) Αμνός ή ερίφιον γάλακτος: μέχρι 4 μηνών. 

β) Αμνός ή ερίφιον: από 4 μηνών μέχρι την πτώση των δύο μεσαίων γα

λαξιών. Τα σφάγια της κατηγορίας αυτής θα έχουν όλους τους γαλαξίες. 

γ) Ζυγούρι ή βετούλι (ανάλογα αν πρόκειται για προβατοειδές ή αιγοει-

δές): από την πτώση των δύο μεσαίων γαλαξιών μέχρι την πτώση των δύο 

πρώτων παράμεσων γαλαξιών. Τα σφάγια της κατηγορίας αυτής θα έχουν 

δύο μόνο μόνιμα δόντια. 

δ) Πρόβατον ή κριός και αιξ ή τράγος (ανάλογα με το είδος και το γέ

νος): από την πτώση των δύο πρώτων παράμεσων γαλαξιών και πέρα. 

Χοίροι 

α) Χοιρίδιον γάλακτος: μέχρι 20 κιλά. 

β) Χοίρος: πάνω από 20 κιλά (Β.Δ. 1.27-6-1955). 

4. Τεμαχισμός σφαγίων 

Βοοειδή 

Οι ισχύουσες Α.Δ. προβλέπουν διαφορισμό τιμών μεταξύ των τεμα

χίων του κρέατος, που προέρχονται από τα εμπρόσθια τεταρτημόρια και 

εκείνων που προέρχονται από τα οπίσθια τεταρτημόρια του σφαγίου. Για 

τη διαμόρφωση των τεταρτημορίων το σφάγιο σχίζεται σε δύο ημιμόρια 

κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Κάθε ημιμόριο, με εγκάρσια τομή 

προς τη σπονδυλική στήλη, που διέρχεται μεταξύ τελευταίας και προτε

λευταίας πλευράς, χωρίζεται σε εμπρόσθιο και οπίσθιο τεταρτημόριο (βλέ

πε Σχήμα 6). 

Α ιγοπροβατοειδή 

Στα αιγοπροβατοειδή (Νοέμβρης 1977), δεν προβλέπεται διαφορισμός 

τιμής μεταξύ τεμαχίων κρέατος ανάλογα με το μέρος του σφαγίου, από ό

που προέρχονται αυτά. 
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Κοπή σφαγίου μόσχου 

© 
/ 

/ ! 

1. Οπίσθιο τεταρτημόριο 
2. Εμπρόσθιο τεταρτημόριο 
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Κοπή σφαγίου χοίρου 

1. Μηρός 
2. Μπριζόλα 
3. Ωμοπλάτη - τράχηλος 

ΣΧΗΜΑ 7 
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Χοίροι 

Προβλέπεται διαφορισμός τιμής στον τύπο καρέ, μεταξύ μηρού, μπρι

ζόλας και ωμοπλάτης - τραχήλου. Γι' αυτό, το ημιμόριο του σφαγίου, α

φού διαμορφωθεί σε τύπο καρέ (Α.Δ. 59/1975), διαχωρίζεται: 

- σε μηρό, με εγκάρσια τομή προς τη σπονδυλική στήλη, που διέρχεται 

μεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού και του πρώτου ιερού σπονδύλου. 

- σε μπριζόλα οσφύος και θώρακος, με εγκάρσια τομή, που διέρχεται 

μεταξύ τρίτης και τέταρτης πλευράς και των αντίστοιχων θωρακικών 

σπονδύλων, και 

- σε ωμοπλάτη - τράχηλο, δηλαδή τα μέρη του ημιμόριου που δε συμπε

ριλαμβάνονται στο μηρό και στη μπριζόλα (βλέπε Σχήμα 7). 

5. Διαμόρφωση τιμών 

Τα ζώντα ζώα και κρέατα έχουν υπαχθεί στην αγορανομική κατηγορία 

«ουσιώδη εν ανεπάρκεια». Συνέπεια αυτού είναι να ασκείται λεπτομερής 

αγορανομικός έλεγχος των τιμών τους είτε: 

α) Με καθορισμό ανώτατων ορίων μικτού εμπορικού κέρδους χονδρι

κής και λιανικής πώλησης (περίπτωση ζώντων ζώων και άλλων ειδών κρέ

ατος βοοειδών και αμνοεριφίων) και με διαμόρφωση τιμής από τη συνά

θροιση και των υπόλοιπων προβλεπόμενων συστατικών στοιχείων αυτής 

(τιμή αγοράς, χαρτόσημο, μεταφορικά κτλ.), το μέγεθος των οποίων απο

δεικνύεται από εκδοθέν τιμολόγιο, είτε και 

β) Με καθορισμό ανώτατης (κατά κατηγορία κρέατος) τιμής χονδρι

κής και λιανικής πώλησης (περίπτωση κρέατος μόσχου και χοιρινού). 

Στην περίπτωση του κρέατος μόσχου ορίζεται και ανώτατη τιμή παραγω

γού. Διαμόρφωση της τιμής κάτω της ανώτατης είναι δυνατή «βάσει τιμο

λογίου» κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω (περίπτωση α). 

Τα μεγέθη που ίσχυαν αγορανομικώς το Νοέμβρη 1977 είναι τα ακό

λουθα:1 

- Ζώντα ζώα: 
Ι) Ποσοστό μικτού κέρδους χονδρικής 6°7ο. 

- Κρέας μόσχου: 

1. Προτιμήθηκε η Α.Δ. του 1977,γιατί δίνει στοιχεία γτα όλα τα είδη και όλα τα τεμάχια 

κρέατος. 
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i) Ανώτατη τιμή παραγωγού δρχ. 88 (ή δρχ. 45,80 ζων βάρος). 
ii) Συντελεστής απόδοσης ζώντος βάρους σε κρέας, τουλάχιστον 52%. 
iii) Απομένουσα αξία παραπροϊόντων δρχ. 8 ανά κιλό κρέατος. 
iv) Ποσοστό μικτού κέρδους χονδρικής πώλησης για ολόκληρο ή μισό 

σφάγιο 6%. 
ν) Ανώτατη τιμή χονδρικής πώλησης ολόκληρου ή μισού σφαγίου δρχ. 

87,50. 
vi) Ποσοστό μικτού κέρδους λιανικής πώλησης του εμπρόσθιου τεταρ

τημορίου 12,5%· για το οπίσθιο τεταρτημόριο εφαριιόζεται επιπλέον ποσο
στό στην τιμή λιανικής πώλησης του εμπρόσθιου τεταρτημορίου 15%· για 
τον κιμά εφαρμόζεται ποσοστό 20% και για το μπον φιλέ το επιπλέον πο
σοστό είναι 100%. 

vii) Ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης: 
α) εμπρόσθιου τεταρτημορίου δρχ. 101 
β) οπίσθιου τεταρτημορίου δρχ. 116 

- Κρέας χοιρινό: 
i) Απομένουσα αξία παραπροϊόντων μηδέν, 
ii) Ποσοστό μικτού κέρδους χονδρικής πώλησης 8%. 
iii) Ανώτατη τιμή χονδρικής πώλησης (τύπος καρέ) ολόκληρου σφα

γίου δρχ. 77,40. 
iv) Ποσοστό μικτού κέρδους λιανικής πώλησης: 

α) ωμοπλάτης - τραχήλου 9% 
β) μηρού 20% 
γ) μπριζόλας 32% 

ν) Ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης ωμοπλάτης - τραχήλου δρχ. 87. 
vi) Ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης μηρού δρχ. 95. 
vii) Ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης μπριζόλας δρχ. 105. 

- Κρέας αμνοεριφίων (γάλακτος): 
i) Απομένουσα αξία παραπροϊόντων δρχ. 10 κατά κιλό κρέατος. 
ii) Ποσοστό μικτού κέρδους χονδρικής πώλησης 6%. 
iii) Ποσοστό μικτού κέρδους λιανικής πώλησης 15%. 
Το κρέας των αμνοεριφίων, καθώς και των δαμαλιών, των ενήλικων 

βοοειδών και των ενήλικων αιγοπροβάτων, είναι εκτός διατίμησης από 
τον Αύγουστο του 1975, γι' αυτό δεν υπάρχουν αγορανομικώς καθορισμέ
νες τιμές· η τιμή τους διαμορφώνεται «βάσει τιμολογίου» και ελέγχεται 
μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις περί υπερβολικού κέρδους. Ακόμη, πρό
σφατα, με αγορανομική διάταξη απαγορεύτηκε η είσπραξη δύο κερδών 
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χονδρικής για το κρέας. Αυτό, στην ουσία, σημαίνει ότι αποκλείστηκε η 
μεσολάβηση άλλου ατόμου μεταξύ χονδρέμπορου και παραγωγού. Η α
μοιβή τυχόν μεσολαβητή καταβάλλεται από το χονδρεμπορικό κέρδος. 

6. Χώρος άσκησης της χονδρικής εμπορίας κρέατος στην «Περιφέρεια της 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης» 

Με το Νόμο 3475/1955 (αρθρ. 6, παραγρ. 1) ιδρύεται στην Αθήνα κε
ντρική αγορά πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων, που διαθέτει πλήρη 
τεχνικό εξοπλισμό και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το νόμο 
αυτό η χονδρική (από χονδρέμπορο προς λιανέμπορο) πώληση πρέπει να 
διενεργείται μόνο μέσω της κεντρικής αυτής αγοράς. Σκοπός αυτής, βά
σει του Β.Δ. 143/63, είναι «η επωφελεστέρα διά την παραγωγήν και την 
κατανάλωσιν εμπορία των οπωροκηπευτικών, πτηνοκομικών και ανθοκο
μικών προϊόντων». Η Α.Δ. 28/72, όμως, αναφέρει: «η διακίνησις και ε
μπορία των νωπών κρεάτων παντός είδους, προοριζομένων διά τας ανά-
γκας καταναλώσεως της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διενερ
γείται αποκλειστικώς εκ των χώρων του Οργανισμού Κεντρικής Λαχανα
γοράς Αθηνών, των προοριζομένων διά την εμπορίαν του κρέατος ... Λια-
νοπωληταί κρεοπώλαι, προμηθευόμενοι σφάγια απ' ευθείας εκ της παρα
γωγής, υποχρεούνται εις την εισκόμισιν των σφαγίων τούτων εις ΟΚΛΑ 
προς σφράγισιν ...». Η Α.Δ. 69/75, που αποτελεί κατά τα άλλα επανάλη
ψη της Α.Δ. 28/72, αναφέρει: «κατ' εξαίρεσιν ... επιτρέπεται όπως η εμπο
ρία και διακίνησις του κρέατος των σφαζομένων χοίρων εις τα σφαγεία 
της περιφερείας ΤΔΠ διενεργείται και διά των σφαγείων των λειτουρ
γούντων εν τη περιφέρεια ταύτη. Ωσαύτως επιτρέπεται όπως η διακίνησις 
των παρά λιανοπωλητών κρεοπωλών περιφερείας ΤΔΠ σφαζομένων εις 
το σφαγείον του Δήμου Κηφισίας αιγοπροβατοειδών και βοοειδών εν γένει 
προς αποκλειστικήν διάθεσιν τούτων εις την κατανάλωσιν, πραγματο
ποιείται και διά του εν λόγω σφαγείου ...». Όσον αφορά τις αντίστοιχες 
κεντρικές αγορές, που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν 
υπάρχει νομική υποχρέωση να γίνεται η διακίνηση του κρέατος μέσω αυ
τών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.2 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Στον Πίνακα Π.1 δείχνονται τα πρωτογενή στοιχεία, καθώς και οι εξα-

χθείσες χρονολογικές σειρές της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κρέατος μό

σχου και του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Στον Π.2 δείχνονται όσα αφο

ρούν τη σειρά των τιμών του καταναλωτή. Ο Π.3 περιέχει τα στοιχεία πα

ραγωγής κρέατος μόσχου, τις τιμές παραγωγού, το κόστος αραβοσίτου 

και τις αγελάδες που αλμέχθηκαν. Τέλος, ο Π.4 περιέχει τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της συνάρτησης της προσφοράς υπη

ρεσιών από την εμπορία κρέατος μόσχου. 

Τα στοιχεία των Π.1, Π.2 και Π.3 δείχνουν από μόνα τους τη διαδικα

σία, η οποία ακολουθήθηκε για να εξαχθούν οι αντίστοιχες χρονολογικές 

σειρές, που χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική ανάλυση. Όσον αφορά τα 

στοιχεία του Π.4, είναι οι σειρές, οι οποίες, σε συνδυασμό με σειρές των 

προηγούμενων πινάκων, οδήγησαν στην εξαγωγή των σειρών που χρησι

μοποιήθηκαν για την εκτίμηση της συνάρτησης προσφοράς υπηρεσιών ε

μπορίας και υπέστηκαν την εξής επεξεργασία: 

- η σειρά της ποσότητας κρέατος, που διακινήθηκε και δείχνει και την 

εξέλιξη του όγκου των υπηρεσιών εμπορίας του, προέκυψε, αφού αφαιρέ

θηκε η αυτοκατανάλωση από τη διαθέσιμη ποσότητα (σειρά του Π.1), 

- η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο εγχώριας, όμως, προέ

λευσης, προέκυψε από την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο, 

αφού αφαιρέθηκαν οι εισαγωγές, 

- η αξία της ποσότητας που χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο υπολογίστη

κε πρώτα σαν άθροισμα της εγχώριας παραγωγής σε τιμές παραγωγού και 

των εισαγωγών σε τιμές CIF, και κατόπιν υπολογίστηκε και σε τιμές κα

ταναλωτή, 

- η διαφορά της αξίας σε τιμές παραγωγού και CIF από την αξία της σε 
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τιμές καταναλωτή αποτελεί τη σειρά της αμοιβής των υπηρεσιών εμπο
ρίας σε τρέχουσες τιμές, 

- η αξία των υπηρεσιών εμπορίας αποπληθωρίστηκε με τον ΔΤΚ και 
'- με την υπόθεση ότι ο όγκος των υπηρεσιών εμπορίας, ο οποίος περιε

χόταν στη μονάδα βάρους του κρέατος, έμεινε αμετάβλητος στην εξεταζό
μενη περίοδο και ότι η διάρθρωση του όγκου έμεινε βασικά η ίδια, η απο-
πληθωρισμένη αξία των υπηρεσιών εμπορίας διαιρέθηκε με την ποσότητα 
του κρέατος που διακινήθηκε κάθε φορά* έτσι προέκυψε δείκτης μέσης α
ξίας του budget των υπηρεσιών οι οποίες διακινούσαν τη μονάδα βάρους 
του κρέατος μόσχου· 

- τέλος, η χρονολογική σειρά του όγκου προσφοράς των υπηρεσιών συ
σχετίστηκε με τη σειρά των τιμών τους και προέκυψαν οι εκτιμήσεις των 
παραμέτρων, οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1 

Διαθέσιμη 
Έτος ποσότητα ΑΕΠ Πληθυσμός Κατανάλωση ΑΕΠ 

κρέατος σε τιμές κρέατος κατά κεφαλή 
μόσχου 1970 κατά κεφαλή σε τιμές 1970 

(1) 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

(2) 

17.371 

18.471 

27.898 

30.477 

30.677 

33.097 

44.003 

59.385 

67.304 

80.615 

74.731 

78.772 

79.411 

86.332 

91.559 

101.104 

102.737 

118.688 

146.701 

(3) 

125.308 

129.201 

143.772 

144.612 

159.171 

171.117 

187.009 

197.011 

206.176 

217.895 

238.201 

258.000 

278.551 

303.973 

329.269 

323.307 

339.833 

358.708 

370.200 

(4) 

8.258,2 

8.327,4 

8.348,1 

8.448,2 

8.479,6 

8.510,4 

8.550,3 

8.613,7 

8.716,4 

8.740,8 

8.772,8 

8.792,8 

8.831,0 

8.888,6 

8.929,1 

8.962,0 

9.046,5 

9.167,2 

9.240,0 

(2):(4) 

(5) 

2,103 

2,218 

3,342 

3,608 

3,618 

3,889 

5,146 

6,894 

7,722 

9,223 

8,518 

8,959 

8,992 

9,713 

10,254 

11,281 

11,357 

12,947 

15,877 

(3):(4) 

(6) 

15.174 

15.515 

17.222 

17.117 

18.771 

20.114 

21.872 

22.872 

23.652 

24.928 

27.152 

29.342 

31.542 

34.198 

36.876 

36.075 

37.565 

39.130 

40.065 

Πηγή: 1)Εθνικοί Λογαριασμοί 

2) ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος. 

Ili 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

Έτος 

(1) 

1959 

1960 
1961 
1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
1977 

Τιμές 

καταναλωτή 

(2) 

29,07 

30,10 
30,45 
30,51 

32,12 

37,10 

39,58 

41,58 

41,84 

41,78 

43,36 

50,86 

54,34 

5 5", 86 

70,93 

84,93 

90,26 

96,14 
105,57 

Δ Τ Κ 

1974=100 

(3) 

50,96 
51,74 
52,60 

52,46 

54,03 

54,46 

56,17 

58,95 

59,95 

60,17 

61,67 

63,45 

65,38 

68,23 

78,80 

100,00 

113,40 

128,50 
144,10 

Αποπληθωρισθείσες 

τιμές 

(2):(3) 

(4) 

0,570 
0,582 
0,579 
0,582 

0,594 

0,618 

0,705 

0,705 

0,698 

0,694 

0,703 

0,802 

0,831 

0,819 

0,900 

0,849 

0,796 

0,748 
0,733 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 

Κρέας μόσχου από ζώα Τιμές Κόστος (4):(5) Αλμεχθείσες 

Έτος μέχρι παραγωγού αραβοσίτου αγελάδες 

1 έτους 1-2 ετών 

(1) 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

(2) 

— 

— 
29.731 

25.877 

27.468 

30.084 

30.164 

25.051 

22.486 

19.856 

22.938 

24.115 

24.232 

22.456 

(3) 

— 

— 
24.586 

32.889 

41.730 

40.443 

43.494 

45.951 

53.698 

55.043 

73.516 

7.7.053 

75.166 

74.214 

(4) 

33,09 

35,47 

36,19 

36,53 

35,67 

37,17 

43,10 

47,26 

50,36 

63,08 

70,16 

73,67 

82,38 

93,26 

(5) 

2,42 

2,35 

2,45 

2,60 

2,60 

2,60 

2,60 

2,60 

2,60 

2,85 

3,50 

3,50 

3,75 

4,44 

(6) 

13,67 

15,09 

14,77 

14,05 

13,72 

14,30 

16,58 

18,18 

19,37 

22,13 

20,05 

21,05 

21,97 

21,00 

(7) 

401,8 

416,0 

436,7 

452,1 

452,5 

445,1 

438,5 

423,6 

422,4 

460,8 

476,3 

488,8 

483,5 

432,1 

Πηγή: 1) ΕΣΥΕ, Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος. 
2) Υπουργείο Γεωργίας, Διαθέσιμα στοιχεία. 
3) ΑΤΕ, Διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 

Έτος 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Αυτο-
κατανά-

λωση 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 
0,8 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 
1,0 

ι,ι 
ι,ι 

Εισα
γωγές 

(νωπού 
μόσχου) 

ο,ι 
0,5 

— 
— 
— 
0,8 

3,4 

2,6 

5,4 

4,4 

2,9 
3,6 

3,1 
4,0 

10,8 

1,9 

1,1 
16,9 

54,1 

Τιμή 
παρα
γωγού 

24,88 

25,51 

25,77 

25,47 

27,73 

33,09 

35,47 

36,19 

36,53 

35,67 

37,17 

43,10 

47,26 

50,36 

63,08 

70,16 

73,67 

82,38 

93,26 

Τιμή 
CIF 

18,44 

19,76 

17,33 

18,87 

— 
26,42 

26,21 

25,88 

24,43 

24,50 

26,91 
30,33 

34,48 

41,86 

48,33 

49,40 

45,27 

67,16 

71,44 

Εισαγωγές 
νωπών και 
κατεψυγμέ

νων 

6,8 

10,5 
12,0 

17,3 

28,3 

20,1 

22,7 

22,7 

26,5 

35,0 

47,9 
59,3 

39,7 

31,6 

51,2 

22,7 

36,7 

76,4 

90,1 

Δ Τ Κ 
1974=100 

50,96 

51,74 

52,60 

52,46 

54,03 

54,46 

56,17 

58,95 

59,95 

60,17 

61,67 
63,45 

65,38 

68,23 

78,80 

100,00 

113,40 

128,50 

144,10 

Δείκτης μέ
σης αξίας 

υπηρ. εμπο
ρίας 

0,83 

0,92 

0,89 

0,96 

0,81 

0,77 

0,86 

0,99 

1,05 

1,12 

1,07 
1,32 

1,16 

0,86 

1,22 

1,52 

1,49 

1,24 

1,42 

Πηγή: 1) Εθνικοί Αογαριασμοί,Διαθέσιμα στοιχεία. 

2) ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. 

3) ΕΣΥΕ, Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδας. 

4) Υπουργείο Γεωργίας, Διαθέσιμα στοιχεία. 
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