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Κατά την διεξαγωγήν και τελικήν διατύπωσιν της 

παρούσης μελέτης, αξιόλογος ύπήρξεν ή συμβολή της κατω

τέρω ομάδος ερεύνης τον Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. 

Ό κ. 'Ιωάννης Καλνβης είχε την κυρίαν εύθύνην δια 

την επεξεργασίαν πολλών εκ τών συγκεντρωθέντων στατι

στικών δεδομένων. Ό κ. Δημήτριος Οικονόμου εβοήθησεν 

είς διάφορα στάδια της ερεννης. Ή Κα Αικατερίνη Καλ

λέργη συνέβαλεν είς την επίλυσιν ώρισμένων στατιστικής 

φύσεως προβλημάτων. Την επιμέλειαν της παρούσης εκδό

σεως εΐχεν δ κ. 'Ανδρέας Κιντής. 

Εις τάς αρμοδίας 'Υπηρεσίας τών "Υπουργείων Γεωργίας 

και 'Εμπορίου καΧ της 'Αγροτικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, 

εις τας Συνεταιριστικάς οργανώσεις Βέροιας, Ναούσης, 'Ε

δέσσης και Θεσσαλονίκης και εις τους προέδρους τών κεν

τρικών όπωραγορών 'Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Κέντρον 

Οικονομικών 'Ερευνών εκφράζει θερμάς ευχαριστίας δια το 

εν γένει επιδειχθεν πνεύμα συνεργασίας καϊ την μετά προ

θυμίας παροχην αναγκαίων, δια την παροϋσαν μελέτην, στοι

χείων και πληροφοριών. 





TO KENTPON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών ίδρύθη προς εκ-

πλήρωσιν τριών σκοπών : 

1) Την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων και 

τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής Οικονομίας. 

2) Τον συστηματικον προγραμματισμον κατανομής τών 

διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικήν άνάπτυξιν και 

3) Την τεχνικό - οίκονομικήν κατάρτισιν στελεχών προς 

επάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του Κέντρου Οικονομικών 'Ερευνών συν

ίστανται εξ επιχορηγήσεων τήζ 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 

τής εν Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστολής και τών "Ιδρυ

μάτων Ford και Rockefeller. Το Πανεπιστήμιον τής Καλι

φόρνιας, συμμετέχει ε'ις το έργον του Κέντρου δια τής απο

στολής ξένων επιστημόνων, οι όποιοι ανήκουν είς το προ-

σωπικον τοϋ Κέντρου επί εν £τος. Μετέχει επίσης προ

γράμματος υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι 

προς οίκονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιούχων εις 'Αμε

ρικανικά Πανεπιστήμια προς ευρυτέρας οικονομικός σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοίτους 

'Ελληνικών Πανεπιστημίων, ο'ι οποίοι προσλαμβάνονται εις 

το Κέντρον επί τριετίαν, προς άσκησιν εις τήν οίκονο

μικήν ερευναν. 01 υπότροφοι οϋτοι λαμβάνουν μέρος είς τάς 

διεξαγομένας έρευνας και συμμετέχουν εις τα διοργανού-

μενα υπ' αύτοϋ σεμινάρια. Το κύριον Ιργον τοϋ Κέντρου 

είναι, βεβαίως, ή Βρευνα τών βασικών προβλημάτων τής 
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* Ελληνικής ΟΙκονομίας, τα όποια αντιμετωπίζει ή χώρα èv 
τη προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της, εντός των πλαι

σίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Ή έρευνα 

αύτη διεξάγεται υπό ομάδων επιστημόνων υπό την διεύ-

θυνσιν πεπειραμένων "Ερευνητών. Τα πορίσματα των με

λετών δημοσιεύονται εις σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής 
ΒΕρεύνης». Αι διαλέξεις και τα σεμινάρια, τα περιλαμβα

νόμενα εις το πρόγραμμα τοϋ Κέντρου, δεν προορίζονται 

αποκλειστικώς δια το προσωπικον τούτου. Καθηγηταί, πτυ

χιούχοι και φοιτηταϊ Οικονομικών 'Επιστημών, προσκα

λούνται επίσης να παρακολουθήσουν και να μετάσχουν εις 

την πνευματικήν αυτήν δραστηριότητα, ή οποία, ώς ελπί

ζεται, θα επεκταθή δια τής συνεργασίας μετά 'Ανωτάτων 

Πνευματικών "Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος και τού 'Εξωτερι

κού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τού Κέντρου συμπληρού-

ται δια τής εκδόσεως «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 

'Επιμορφωτικών Μαθημάτων», τα όποια απετέλεσαν άντι-

κείμενον τών σεμιναρίων. 

Έπιδίωξιν τού Κέντρου αποτελεί επίσης ή δημιουρ

γία βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, ήτις πλην 

τής εξυπηρετήσεως τών εν τω Κέντρω εργαζομένων και 

εκπαιδευομένων, θα άποβή ιδιαιτέρως χρήσιμος εις τους 

"Ελληνας Οικονομολόγους εν γένει. 

Άποσκοπεϊται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών κάί 

πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμ

μετοχή εις κοινήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημο

σίους ή και Ιδιωτικούς οργανισμούς τής 'Ελλάδος ή τής 

αλλοδαπής. 

Τέλος, δέον όπως τονισθή ότι το Κέντρον Οικονομι

κών 'Ερευνών, αποτελεί êv επί πλέον παράδειγμα 'Ελληνο

αμερικανικής συνεργασίας, τόσον από απόψεως συνεισ

φοράς τού ανθρωπίνου παράγοντος, όσον και από απόψεως 

πόρων και προσπαθειών επί τω σκοπώ προωθήσεως τής 

εκπαιδεύσεως οικονομολόγων και ύποβοηθήσεως τής Έλ-
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λάδος προς αντιμετώπισιν των αναγκών της Οικονομικής 

αναπτύξεως. 

"Ο τελικός σκοπός της δραστηριότητος τον Κέντρου 

Οικονομικών Ερευνών, είναι κατ εξοχήν πρακτικός: να 

σνμβάλη εις την δημιουργίαν μιας καλντέρας ζωής τοϋ 

'Ελληνικού λαον. 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ή ανάλυσις τών δυνατοτήτων παράγωγης και κατανα

λώσεως όπωρών και λαχανικών εν 'Ελλάδι υποδεικνύει ότι: 

(1) ή παράγωγη θα αναπτυχθή με ταχύτερον ρυθμον εν 

συγκρίσει με την άπορροφητικήν ικανότητα των σημερινών 

αγορών, (2) ή διεύρυνσις τών εξαγωγών δέον να αναζητηθή 

ώς μέσον διαθέσεως της ηύξημένης παραγωγής καθ' δν 

χρόνον άλλοι προμηθευτάί τών αγορών αυτών θα αναζητούν 

επίσης τρόπους πωλήσεως μεγαλυτέρων ποσοτήτων, (3) 

ai εξαγωγικοί άγοραΐ θα δυνηθούν να απορροφήσουν μεγα-

λυτέρας ποσότητας όπωρών και λαχανικών δλων τών τύ

πων, άλλα οι αγοραστοί θα αναζητούν προϊόντα ποιότητος 

και (4) το πλέον αμεσον πρόβλημα διαθέσεως θα άφορα 

τάς όπώρας, μολονότι αναμένεται δτι εις το μέλλον θα ση-

μιεωθή αϋξησις της ποσότητος τών λαχανικών πλέον τών 

αναγκών της εγχωρίου καταναλώσεως. 

Ό καθηγητής C. Ο. McCORKLE, JR. της Σχολής Α

γροτικής Οικονομικής τοϋ Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, 

(Davis), εν συνεργασία μετά τοϋ Διδάκτορας κ. Ά. Δερ-

μεντζοπούλου χρησιμοποιούν την περίπτωσιν τών ελληνι

κών ροδάκινων δια να εξηγήσουν τας μεθόδους τεχνικής 

αναλύσεως, al δποΐαι είναι κατάλληλοι δια την άνάλυσιν 

τής αγοράς. Ό συγγραφεύς και δ συνεργάτης του χρησιμο

ποιούν οϊκονομικον υπόδειγμα πολλαπλών αγορών και πολ

λαπλών τιμών δια την εκτίμησιν τής κατανομής τών ελλη

νικών φρούτων μεταξύ τών διαφόρων εξωτερικών και εγχω

ρίων αγορών, ή όποια συνεπάγεται μεγαλυτέρας προσό

δους δια τους "Ελληνας παραγωγούς και τάς επιχειρήσεις 
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εμπορίας. Αϊ στατιστικοί τεχνικοί μέθοδοι δια τον ύπολο-

γισμον της διαρθρώσεως της ζητήσεως εις τάς αγοράς ον

τάς και την εκτίμησιν της ζητήσεως επί επιπέδου παράγω

γου χρησιμοποιούνται με βάσιν τάς χρονολογικός σειράς τι

μών και ποσοτήτων, αϊ όποϊαι εξήχθησαν εκ διαφόρων ελ

ληνικών και ξένων πηγών. 

Ό καθηγητής McCORKLE αποδεικνύει δτι το 1961 εάν 

καθίστατο δυνατή ή ανξησις τών πωλήσεων προς το εξω-

τερικον κατά 8.500 τόννονς εις βάρος τών εγχωρίων πωλή

σεων νωπών προϊόντων, ai συνολικοί εισπράξεις τών 'Ελ

λήνων παραγωγών θα εσημείωναν ανξησιν κατά 17% πε

ρίπου. Λόγω τον δτι ή ζήτησις νωπών ροδάκινων εν σχέσει 

προς τάς τιμάς είναι περισσότερον ανελαστική (-0,5 περί

που εις το κεντροειδες) εις τήν εσωτερικήν αγοραν ή είς 

την αγοραν νωπών ροδάκινων του εξωτερικού (-0,7 περί

που εις το κεντροειδές), αϊ εγχώριοι τιμαί παραγωγού, 

αϊτινες ήθελον πραγματοποιηθώ, θα διεμορφοϋντο εις 

ουσιωδώς υψηλότερα επίπεδα, ενώ al τιμαί, αϊτινες θα 

επραγματοποιοΰντο είς τήν εξωτερικήν αγοραν, θα παρου-

σίαζον σχετικώς ελαφράν κάμψιν. Το κύριον δμως εμπόδιον 

προς επίτενξιν της αρίστης κατανομής της παραγωγής με

ταξύ τών αγορών αποτελεί 6 μικρός αριθμός τών διατιθε

μένων βαγονιών - ψυγείων. 

Ή διάρθρωσις της σημερινής ζητήσεως είναι τοιαύτη, 

ώστε να υφίσταται αρκούντως σοβαρά άπόδειξις δτι μείω-

σις τών συνολικών πωλήσεων κατά 9.500 τόννους περίπου 

το 1961, συνδυαζόμενη με μίαν άρίστην κατανομήν μεταξύ 

τών δύο αγορών νωπών προϊόντων (19.400 τόννοι είς τήν 

εσωτερικήν αγοραν και 32.100 τόννοι είς τήν εξωτερικήν 

αγοραν νωπών ροδάκινων) θα ηϋξανον κατά 20 % περίπου τα 

συνολικά 'έσοδα τών παραγωγών. Ούτως εμφαίνεται, δτι ή 

έντονος περικοπή τών πωλήσεων νωπών ροδάκινων είς το 

εσωτερικον το 1961 θα ηϋξανε σημαντικώς τα εισοδήματα 

τών παραγωγών. Οι χονδρέμποροι τοΰ εσωτερικού θα άπε-

λάμβανον ωσαύτως υψηλότερος προσόδους εμπορευόμενοι 
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μικροτέρας ποσότητας τον προϊόντος, άλλα, λόγω της φύσεως 

της εγχωρίου ζητήσεως καί των επιβαρύνσεων διαθέσεως 

τον προϊόντος, το κέρδος των θα ήτο μικρότερον εκείνου των 

παραγωγών. 

'Εξετάζων τάς προοπτικός δια το 1965, ò καθηγητής 

McCOR Κ LE υποστηρίζει ότι ή εγχώριος αγορά θα άναπτυ-

χθη βραδύτερον της εξωτερικής αγοράς. Τον ρόλον ενταύθα 

παίζονν ai μεταθέσεις των συναρτήσεων της ζητήσεως, ai 

δποϊαι θα λάβονν χώραν ώς αποτέλεσμα της αυξήσεως τον 

πληθυσμού, των ηύξημένων κατά κεφαλήν διαθεσίμων εισο

δημάτων και των ελαστικοτήτων της δαπάνης δια νωπά 

φρούτα. Λαμβάνων υπ' δψιν τους παράγοντας τούτους και 

προβαίνων εις την διατύπωσιν διαφόρων υποθέσεων άνα-

φορικώς προς ώρισμένας συνθήκας, ai δποϊαι επηρεάζουν 

τήν ελληνικήν προσφοραν ροδάκινων, — ai υποθέσεις αύται 

αφορούν τάς Ίταλικάς εξαγωγάς, τους εισαγωγικούς δασμούς 

εις τήν ξένην άγοραν και τήν εσωτερικήν ζήτησιν ροδάκινων 

προς μεταποίησιν — δ σνγγραφεύς καταλήγει εις το συμ

πέρασμα δτι ai εσωτερικοί άγοραΐ απορροφήσεως θα διευ-

ρύνωνται με ρυθμον βραδύτερον εκείνου της αγοράς απορ

ροφήσεως τού εξωτερικού και δτι θα είναι συμφορωτέρα ή 

μετάθεσις συνεχώς υψηλότερων ποσοστών της εσοδείας προς 

τάς ξένας αγοράς. 'Επί τη βάσει ορισμένων υποθέσεων, αϊ-

τινες φαίνονται να είναι Ιδιαιτέρως ρεαλιστικαί, ή συνολι

κή άκαθάροστος πρόσοδος τών Ελλήνων παραγωγών ήθε

λε μεγιστοποιηθή εάν 54.500 τόννοι εξήγοντο και 25.500 

τόννοι διετίθεντο εις τήν εσωτερικήν άγοραν νωπών ροδά

κινων. 'Υπό τοιαύτας μάλιστα συνθήκας θα ήτο συμφορώ-

τερον να πωληθη ολόκληρος ή παραγωγή. Έαν οι εισαγωγι

κοί δασμοί επί τών ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανίαν 

κατηργούντο, τότε, τών λοιπών παραγόντων παραμενόντων 

σταθερών, ή άριστη προς εξαγωγήν ποσότης ελάχιστα θα 

μετεβάλλετο, ai ακαθάριστοι δμως πρόσοδοι τών παραγω

γών θα ήδύναντο ν αυξηθούν μέχρι και 25 %, τού τελευταίου 
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τούτον αποτελέσματος εξαρτωμένου εκ τον τρόπον καθ" δν 

τα κάρδη εκ της καταργήσεως των δασμών διανέμονται με

ταξύ των μετεχόντων είς την εμπορίαν. Προς σνναγωγήν τε

λικών συμπερασμάτων, ως προς τας επιδράσσεις εκ των με

ταβολών τών δασμών, δέον επίσης να ληφθούν νπ όψιν και 

αϊ ελαστικότητες της προσφαορας εις αλλάς χώρας εξαγού-

σας ροδάκινα. 

'Επεκτεινόμενης της αναλύσεως δια μακρότερον χρονι-

κον διάστημα, φαίνεται δτι κατά το 1970 ή άριστη ποσότης 

δια την εσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων Θα είναι ελα

φρώς μόνον μεγαλύτερα τών κατά το 1961 πωλήσεων είς την 

άγοράν ταύτην, εάν δεχθή τις τα προγραμματισθέντα επίπε

δα ζητήσεως και προσφοράς. "Η εξωτερική αγορά κατά τα 

φαινόμενα θα είναι είς θέσιν ν απορρόφηση την άναμενο-

μένην κατά το 1970 ουσιώδη αϋξησιν της ελληνικής παρα

γωγής. 

"Η λεπτομερής έρευνα της οργανώσεως και τών μεθόδων 

τόσον της εγχωρίου δσον και της εξωτερικής αγοράς νωπών 

προϊόντων, απεκάλυψε πλείστας αδυναμίας της υφισταμένης 

οργανώσεως και τών μεθόδων, al όποΐαι λειτουργούν είς 

βάρος τών παραγωγών, τών επιχειρήσεων εμπορίας και τών 

καταναλωτών. Ό συγγραφεύς και 6 συνεργάτης του δια

τυπώνουν αριθμόν υποδείξεων δια την βελτίωσιν της οργα

νώσεως τών αγορών και τήν εξουδετέρωσιν ή τον ελεγχον 

τών υφισταμένων αντιοικονομικών συνηθειών. 

'Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι ή πρόσφατος αϋξησις της 

συμμετοχής τών συνεταιρισμών είς τάς έξαγωγάς τών ρο

δάκινων (30% το 1961), ιδίως εν όψει τον αύξοντος ενδια

φέροντος τών παραγωγών δι ώρισμένον τύπον κεντρικού 

ελέγχου τής εμπορίας τών γεωργικών προϊόντων. Το ύπό-

λοιπον τών εξαγωγών ελέγχεται υπό φθίνοντος άριθμοϋ 

ιδιωτικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. ΑΙ επιβιοϋσαι επι

χειρήσεις είναι κατά κανόνα οικονομικώς ίσχυρότεραι και 

περισσότερον έμπειροι είς τήν εμπορίαν τον προϊόντος. 
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Μολονότι δμως υπάρχουν ίκδηλοι ενδείξεις αυξούσης 

συγκεντρώσεως του ελέγχου της προσφοράς των ελληνικών 

ροδάκινων, υφίστανται άδυναμίαι, ai δποΐαι θα έπρεπε να 

εΐχον ύπερνικηθή προτού άντιμετωπισθή σοβαρώς το θέμα 

των αποφάσεων δια την όργάνωσιν της εμπορία με βάσιν 

δλόκληρον τον κλάδον. Μερικοί εξ αυτών οφείλονται εις τάς 

οργανωτικός αδυναμίας αυτών τούτων τών συνεταιρισμών, 

ενώ άλλαι προέρχονται εκ της εντόνως ανεξαρτήτου στάσεως 

τών Ιδιωτών εξαγωγέων οι όποιοι, λόγω τών επιχειρηματι

κών συνηθειών των, ασφαλώς κερδίζουν εξ εκάστης ατομι

κής πωλήσεως. Ή ϋπαρξις επαρκούς και καταλλήλου \ρυ-

κτικοϋ μεταφορικού χώρου αποτελεί έτερον παράγοντα, δ 

δποϊος επιδρά Ισχυρώς επί του εξαγωγικού εμπορίου τών 

ροδάκινων. 

Προ της καταβολής οιασδήποτε προσπάθειας προς δη-

μιουργίαν ενός 'Οργανισμού 'Εξαγωγικού 'Εμπορίου εν 'Ελ

λάδι, ακόμη και δι εν μόνον προϊόν, θα έπρεπε να γίνη 

διεξοδική ανάλυσις τών επιδράσεων μιας τοιαύτης ενεργείας 

επί της προσφοράς είς την εσωτερικήν άγοράν και επί τών 

τιμών τών καταβαλλομένων υπό τών 'Ελλήνων καταναλω

τών, της αντιδράσεως και τών άντενεργειών τών ανταγωνι

στών εις τας εξωτερικας αγοράς, ως εκ του κινδύνου ελέγ

χου της προσφοράς υπό τών 'Ελλήνων είς τάς αγοράς ταύ

τας, και τών επιδράσεων επί της εγχωρίου βιομηχανικής 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Ό καλύτερος τρόπος δράσεως δια τάς εμπορευομένας 

ροδάκινα συνεταιριστικός οργανώσεις φαίνεται να είναι ή 

περαιτέρω ενοποίησις τών εξαγωγικών των προσπαθειών 

και ή εις μεγάλην κλίμακα διείσδυσις αυτών ε'ις την εσωτε

ρικήν άγοραν χονδρικής πωλήσεως. Ό άναπτυχθησόμενος 

οϋτω συναγωνισμός θα ώθηση τους ενδιαφερομένους Ιδιώτας 

εμπόρους εις την πληρωμήν υψηλότερων τιμών προς τους 

παραγωγούς. Σκόπιμον είναι δπως ώρισμέναι ύπηρεσίαι με

λετών προβούν εις την συγκέντρωσιν πληροφοριών σχετικών 
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με τα χαρακτηριστικά της αγοράς και τάς επιδράσεις επί 

των αγροτικών εισοδημάτων, τάς οποίας ασκούν al μετα-

βολαΐ είς τάς ποσότητας προϊόντος, τάς διατιθεμένας εις 

τάς διαφόρους αγοράς απορροφήσεως. Τα διάφορα "Υπουρ

γεία θα είναι ούτως εις θέσιν να λαμβάνουν όρθοτέρας απο

φάσεις επί ποικίλων ζητημάτων, ως είναι al επιδοτήσεις 

προς τους παράγωγους και al δημόσιαι επενδύσεις εις μετα

φορικά μέσα και αλλάς εγκαταστάσεις. Ή φιλοδοξία δια 

μεγαλύτερα επιτεύγματα είς το παρόν στάδιον της ελληνι

κής οικονομικής αναπτύξεως θα προεκάλει οίκονομικον χάος 

την στιγμήν καθ' ην καταβάλλεται εντατική προσπάθεια 

προς τήν κατεύθυνσιν αναπτύξεως των εσωτερικών και εξω

τερικών αγορών. 

Κατά τήν γνώμην του συγγραφέως υφίστανται ώρισμέ-

να βασικά προσκόμματα δια τήν πρόσφορον άνάπτυξιν της 

εμπορίας τών γεωργικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να 

τύχουν της αμέριστου προσοχής τών υπευθύνων φορέων. 

"Υπάρχουν ευρύτερα προβλήματα δια τήν βελτίωσιν τών 

συνθηκών εμπορίας γεωργικών προϊόντων είς μίαν άναπτυσ-

σομένην οίκονομίαν, τών οποίων επιβάλλεται ή άμεσος άντι-

μετώπισις. Τα προβλήματα ταύτα περιλαμβάνουν : 1) τήν 

ελλειψιν διορατικότητος και τήν στενότητα αντιλήψεως της 

πλειονότητος τών παραγωγών και εμπόρων, 2) τήν ελλει

ψιν τεχνικώς εκπαιδευομένου προσωπικού εν 'Ελλάδι προς 

επίλυσιν τών προβλημάτων διοικήσεως, τα όποια αντιμε

τωπίζουν al επιχειρήσεις εμπορίας και κατεργασίας γεωρ

γικών προϊόντων εις μίαν άναπτυσσομένην οίκονομίαν, και 

3) τήν ελλειψιν οικονομικών πληροφοριών σχετικώς με τήν 

γεωργίαν και τάς αδυναμίας της πανεπιστημιακής και επαγ

γελματικής εκπαιδεύσεως είς τον τομέα της αγροτικής οι

κονομικής, ό όποιος είναι τόσον ζωτικός: α) δια τήν άνά

πτυξιν Ισχυρας εγχωρίου γεωργικής βιομηχανίας εντός της 

εθνικής οικονομίας και β) δια τήν Ικανότητα της ελληνικής 

γεωργίας να άντεπεξέλθη άποτελεσματικώς είς τον άνταγω-
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νισμών τών ξένων αγορών. 

Σοβαρά άνάλνσις των αγορών και τιμών τών ελληνικών 

γεωργικών προϊόντων προσκρούει εις την ελλειψιν επαρκών 

στατιστικών στοιχείων. Τοντο κατ' ανάγκην εΐχεν ως απο

τέλεσμα το να δαπανηθη πλέον τον ήμίσεος τον χρόνον, τον 

άφιερωθέντος εις την παρονσαν εργασίαν, εις την σνλλογην 

και εκτίμησιν τών υπαρχόντων στοιχείων και, το και σπον-

δαιότερον, εις την επεξεργασίαν στοιχείων προσφορών δια 

ποσοτικήν άνάλνσιν. ΆΑν μερικαι εκ τών εν τη παρονση 

μελέτη υποδείξεων ακολουθηθούν, οι μελλοντικοί ερεννητάί 

θα είναι εις θέσιν να κατανείμουν τάς προσπάθειας των περισ-

σότερον ικανοποιητικώς μεταξύ της ροντίνας συγκεντρώσεως 

και επεξεργασίας τών στατιστικών στοιχείων και της άνα-

λντικης εργασίας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 





I 

Γενικά 

*H Ελλάς, χώρα πλούσια εις ίστορίαν καί κληρονομίαν, άλ

λα σχετικώς υπανάπτυκτος οικονομικώς, έχει μεταπολεμι

κούς στρέψει πλήρως την προσοχήν της εις την αΰξησιν της 

παράγωγης της και εις την βελτίωσιν του βιοτικού επιπέ

δου του λαοΰ της. Ώ ς δέ συμβαίνει εις πασαν παρομοίαν 

περίπτωσιν, έσημειώθησαν ώρισμέναι θεαματικαί έπιτυχίαι, 

πολλαί ίκανοποιητικαί επιτεύξεις και ώρισμέναι άποτυχίαι 

κατά την προσπάθειαν καταρτίσεως και εφαρμογής σχε

δίων δράσεως και προγραμμάτων δια τήν άνάπτυξιν τών 

ανθρωπίνων και φυσικών πόρων της χώρας. 

Εις πασαν προσπάθειαν προγραμματισμού ανακύπτει, 

σχεδόν πάντοτε, μέγας αριθμός νέων προβλημάτων, τα 

όποια δεν δύνανται να προβλεφθούν ακόμη και εις τα πλέον 

επιμελώς καταρτιζόμενα καί έκτελούμενα σχέδια οικονομι

κής αναπτύξεως. Έ ν τούτοις, αρκετή πείρα έχει άποκτη-

θή, ώστε να έπιτρέπη τήν ακριβή πρόβλεψιν ώρισμένων εκ 

τών προβλημάτων τούτων. Μεταξύ αυτών σοβαρον εϊναι το 

πρόβλημα τής ανισορροπίας εις ώρισμένους τομείς τής πα

ραγωγής και καταναλώσεως γεωργικών προϊόντων, ή οποία 

άναποφεύκτως εμφανίζεται εις κυρίως γεωργικάς χώρας μέ 

βχι μεγάλην πληθυσμιακήν πίεσιν έν σχέσει προς τους δυνα

μένους να αξιοποιηθούν διαθέσιμους πόρους δια τήν παρα-

γωγήν τροφών καί πρώτων υλών. 

'Από πολλών απόψεων, ή Ελλάς ομοιάζει προς τον 

τύπον τούτον οικονομίας. Παρά τήν σοβαράν έσωτερικήν 

μετακίνησιν του αγροτικού πληθυσμού προς τα μεγάλα άστι-

S 
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κα κέντρα, την συνεχιζομένην μετανάστευσιν προς άλλας 
χώρας και τήν βιομηχανικήν έπέκτασιν της τελευταίας δε
καετίας, ή γεωργία κατά το 1959 άντεπροσώπευεν ακόμη 
το εν τρίτον του καθαρού εθνικού προϊόντος, ενώ ή συμβο
λή του βιομηχανικοί} τομέως μόλις υπερέβαινε το Ιν τέταρ
τον. Ή εξαιρετική σπουδαιότης της γεωργίας εις τήν δλην 
οίκονομίαν καταδεικνύεται περαιτέρω και εκ του γεγονότος 
δτι κατά το 1959 πλέον του ήμίσεος της αξίας τών ελληνι
κών εξαγωγών άπετελεΐτο άπο τρόφιμα, βάμβακα, καπνόν, 
ποτά, έλαια και λίπη. 

Το καθαρον ποσοστον αυξήσεως του πληθυσμού της Ε λ 
λάδος (0,9 % κατ' έτος ) Χ κατά τα τελευταία οκτώ Ιτη δεν 
ύπηρξεν άρκετον δια ν' αποφευχθούν εποχικά πλεονάσματα 
εις ώρισμένα γεωργικά προϊόντα, tôiqc εις τα φρούτα. Τοΰτο 
έπρεπε ν' αναμένεται δεδομένου δτι ή καθαρά κατά κεφαλήν 
παραγωγή φρούτων και λαχανικών εν Ελλάδι ύπερέβαινεν 
έκείνην της 'Ιταλίας, Γαλλίας κα! Γερμανίας κατά τήν περίο-
δον 1957 - 60. Κατά τα τελευταία Ιτη ή 'Ιταλία κα! ή Ε λ 
λάς είχον τήν αυτήν σχεδόν κατά κεφαλήν παραγωγήν 2. Κα! 
μολονότι ή κατά κεφαλήν παραγωγή της Ελλάδος ήτο ήδη 
ή υψηλότερα εν Ευρώπη, ηύξήθη αΰτη κατά τήν περίοδον 
1954 - 1960 κατά 11 %. Το άντίστοιχον ποσοστον αυξήσεως 
εν Ίταλί^ ήτο 15%. Ή διεύρυνσις τών αγορών του εσωτε
ρικού θα έδει λογικώς ν' αναμένεται δτι θ' άπήμβλυνε τήν 
οξύτητα του προβλήματος τών πλεονασμάτων, τών προσδιο
ριζόμενων άπο τα σημερινά δεδομένα παραγωγής - κατα
ναλώσεως. "Ολως αντιθέτως, ή απώλεια εξωτερικών αγο
ρών κα! ή συνέχισις της παραγωγής καπνού έδημιούργησαν 
συνθήκας χρονίων πλεονασμάτων του προϊόντος τούτου, 

1. «United Nations Demographic Yearbook I960». United 
Nations Publication, New Tork 1961. 

2. «Production Tearbook of the United Nations». Food and 
Agriculture Organization. Rome, Italy 1961. 
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το όποιον ιστορικώς αποτελεί σοβαράν πηγήν εσόδων. 

Μεγαλυτέραν σημασίαν έχουν αϊ δυνατότητες αξιοποιή

σεως μεγάλων τομέων της ελληνικής γεωργίας ε'ις το προ

σεχές μέλλον. Είναι πολύ πιθανόν ή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, ιδιαιτέρως εκείνων άτινα προέρχονται άπό άρο-

τραίας ή κηπευτικάς καλλιέργειας, ν' αύξηθή με ταχύτερον 

ρυθμον εκείνου της απορροφητικής ικανότητος τών υφιστα

μένων σήμερον αγορών με τιμάς άποδεκτας άπό τους παρα

γωγούς. Πολλοί τεχνολογικοί νεωτερισμοί του αγροτικού 

τομέως εισήχθησαν εις την Ελλάδα άπό του Δευτέρου Παγ

κοσμίου Πολέμου, άλλ' ή υΐοθέτησίς των |δέν υπήρξε [τόσον 

ταχεία βσον άνεμένετο. Ούτως ή πλήρης άποτελεσματικότης 

των πρέπει ακόμη να δοκιμασθή. ΟΙ νεωτερισμοί αυτοί 

άσκουν σταθεράν αύξητικήν έπίδρασιν επί της παραγωγής 

εΐτε δι' άμεσου αυξήσεως τών αποδόσεων ε'ίτε δια μειώσεως 

τών εξόδων παραγωγής εις βαθμον επαρκή δια να καταστή-

ση δυνατήν την έπέκτασιν τής παραγωγής ύπό συνθήκας, 

α£τινες προηγουμένως εθεωρούντο ως μή επωφελείς. 

Αϊ έδαφικαί και άρδευτικαί βελτιώσεις προσάγουν με-

γάλας εκτάσεις σχετικώς γονίμου εδάφους υπό συνθήκας, 

αίτινες απαιτούν έντατικήν έκμετάλλευσιν. Αι εκτάσεις αύ

ται είναι φυσικώς κατάλληλοι δι' έντατικήν καλλιέργειαν καί, 

δπου αϊ κλιματολογικαί καί βιολογικαί συνθήκαι το επιτρέ

πουν, πιθανόν να χρησιμοποιηθούν εν μέρει δια τήν καλλιέρ

γειαν φρούτων καί λαχανικών. Ό Ογκος τών επενδύσεων ό 

απαιτούμενος δια τάς εγγείους βελτιώσεις καί οι υφιστάμενοι 

δροι εξοφλήσεως τών δανείων χρηματοδοτήσεως τών έ'ργων 

αυτών απαιτούν τήν καλλιέργειαν επί τών εκτάσεων τού

των φυτών σχετικώς υψηλής αποδόσεως καί τιμής (καί 

υψηλών προσόδων ) 8 . "Αλλαι καλλιέργειαι, ως π.χ. του βάμ-

3. Οί παραγωγοί, οί όποιοι ωφελούνται αμέσως άπό τα εγγειο
βελτιωτικά ε'ργα, οφείλουν να καταβάλουν τα 50°/0 του κόστους τών 
αρδευτικών καί αποστραγγιστικών έργων, τα 60% του κόστους ίσο-
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βακος καΐ των ζαχαρότευτλων, θα επεκταθούν επίσης ση-

μαντικώς επί των νεοβελτιουμένων εδαφών. Ώρισμέναι 

χαμηλοτέρας αξίας καλλιέργειας ως είναι αϊ προοριζόμε-

ναι κυρίως δια την παραγωγήν κτηνοτροφών, ομοίως θα 

επεκταθούν, ιδιαιτέρως διότι αί καλλιέργειαι αύται, εντός 

παραδεκτών συστημάτων αμειψισποράς, συντελούν εις την 

διατήρησιν της υφής και της γονιμότητος του εδάφους. 

Πρόσθετα κίνητρα εϊναι δυνατόν να δημιουργηθούν δια κρα

τικών προσπαθειών προς αΰξησιν της ετησίας παραγωγής 

κτηνοτροφικών προϊόντων και μείωσιν τών εισαγωγών. 

'Οπωσδήποτε, αΰξησις τής παραγωγής φρούτων και λα

χανικών εϊναι λίαν πιθανή, εφ* δσον προχωρεί ή έκτέλεσις 

τών αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. 

Έ ξ άλλου, έχουν ήδη λάβει χώραν ώρισμέναι μετατοπίσεις 

τής δενδροκαλλιεργείας προς εκτάσεις περισσότερον πρόσφο

ρους δι' αυτήν. Αί έδαφικαί και ύδατικαί βελτιώσεις ασφαλώς 

θα επιταχύνουν τάς μετατοπίσεις προς εκτάσεις έξασφαλιζού-

σας τήν εις μεγάλην κλίμακα παραγωγήν, ίδίςι τοιούτων 

φρούτων, ώς τα πορτοκάλλια και τα ροδάκινα. Ηύξημέναι 

μέσαι κατά μονάδα εδάφους αποδόσεις θα συντελέσουν περαι

τέρω εις τήν αΰξησιν τής παραγωγής. 

'Εάν αί άγοραί τών προϊόντων τούτων ήδύναντο να επεκ

ταθούν με ρυθμον τον αυτόν ή ταχύτερον εκείνου τής αύ-

πεδώσεως, καθαρισμού κλπ. δια τα μικρά τοπικά έργα καί τα 30°/0 

του κόστους τών αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών καί άντιδιαβρω-
τικών έργων (έκτος τών μεγάλων έργων ώς π.χ. τών φραγμάτων). 
Αί δαπάναι κατανέμονται έξ ίσου έφ' δλων τών ωφελουμένων στρεμ
μάτων καί καταβάλλονται υπό τών παραγωγών εντός το πολύ 20 
ετών. Οι παραγωγοί επίσης επιβαρύνονται καί μέ τα έξοδα συντη
ρήσεως καί λειτουργίας τών έργων. Βλέπε: «Νομοθεσία 'Τπηρεσίας 
Εγγείων Βελτιώσεων», 'Χπουργεϊον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνσις 
Γεωργίας, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, 'Αθήναι, Φεβρουάριος 
1960, εν τη οποία περιέχεται το άπο 25 'Οκτωβρίου 1958 ύπ' αριθ. 
3881 Βασιλικον Διάταγμα, είς το κεφάλαιον Β', άρθρον 8 του οποίου 
ρυθμίζονται τ ' ανωτέρω. 
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ξήσεως της παράγωγης, τότε βεβαίως οι παραγωγοί θα 

ήδύναντο ν' απολαύσουν μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, τουλά

χιστον μέχρις δτου αϊ τιμαΐ των παραγωγικών συντελεστών 

ήθελον απορροφήσει τα ύπερκανονικά κέρδη μέσω της δια

δικασίας κεφαλαιοποιήσεως. Άλλ' αι προσδοκίαι δι' αΰ-

ξησιν της καταναλώσεως δεν φαίνονται να είναι τόσον ευ

μενείς. Μολονότι λίαν διάφορος εις τάς διαφόρους είσοδημα-

τικάς κατηγορίας εν Ελλάδι, ή έλαστικότης της ζητήσεως 

ειδών διατροφής εν σχέσει προς το εισόδημα φαίνεται να 

εϊναι σχετικώς χαμηλή δια μίαν ύπανάπτυκτον χώραν. Βε

βαίως εν τω συνόλω ή έλαστικότης φαίνεται να εϊναι ση-

μαντικώς χαμηλότερα δια τα είδη διατροφής ή δι' άλλα είδη, 

ώς π.χ. δια τα ενδύματα καΐ τάς κατοικίας. Εις τάς ανωτέρας 

είσοδηματικάς τάξεις, ή εισοδηματική έλαστικότης τής ζη

τήσεως δι' είδη διατροφής είναι αναμφιβόλως πολύ χαμηλή. 

Πιθανόν να εϊναι αΰτη επίσης σχετικώς χαμηλή και εις τάς 

μεσαίας είσοδηματικάς τάξεις, άφου τα τρόφιμα, εξαιρέσει 

τών περιόδων πολέμου, ήσαν πάντοτε επαρκή εις ποσότητα 

αν δχι εις ποικιλίαν. Εις τάς κατωτέρας είσοδηματικάς τά

ξεις, ή εισοδηματική έλαστικότης τής ζητήσεως δι' εϊδη 

διατροφής εϊναι αναμφιβόλως υψηλότερα, υπάρχουν δμως 

σημαντικαί διαφοραΐ εις τήν είσοδηματικήν ελαστικότητα 

τών κατοίκων τών αγροτικών περιοχών και εκείνων τών 

αστικών κέντρων. Σημαντική διακύμανσις τής έλαστικό-

τητος τής ζητήσεως εν σχέσει προς το εισόδημα δι' εϊδη 

διατροφής υπάρχει μεταξύ τών διαφόρων τύπων τροφίμων. 

Έ ξ άλλου, εϊναι πολύ πιθανόν να λάβουν χώραν μετατο

πίσεις τής καταναλώσεως προς άλλας κατηγορίας τροφίμων 

ώς αποτέλεσμα τής αυξήσεως τών εισοδημάτων. Τήν με-

γαλυτέραν μεταβολήν θα ύποστή ή περιορισμένη σήμερον 

δίαιτα τών κατωτάτων εισοδηματικών τάξεων, ήτις αποτε

λείται κυρίως άπο άρτον, έλαιόλαδον, έλαχίστας ποσότη

τας φρούτων και λαχανικών τής εποχής και άπο έλαχί-

στην ποσότητα ζωικών προϊόντων. Καθ' δσον τα ε'ισοδή-
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ματα των ανηκόντων εις τήν εισοδηματική ν αυτήν τάξιν θα 
άνέρχωνται, θ' άνέρχωνται επίσης και αϊ σχετικαί (και αϊ από
λυτοι) δαπάναι δια τοιαύτα εϊδη, ως το κρέας και τα πλέον 
δαπανηρά φρούτα καί λαχανικά. 'Επιπροσθέτως, καθ' δσον 
τα μεταφορικά μέσα θα βελτιώνωνται, επί τοσούτον θα 
λαμβάνη χώραν ευρύτερα γεωγραφική διανομή πολλών αγα
θών εν Ελλάδι. Κατάλληλοι οργανισμοί και εγκαταστά
σεις εμπορίας θ' άναπτύσσωνται κατ' ανάγκην καθ' δσον ή 
ανισορροπία παραγωγής - καταναλώσεως θα εύρύνεται, τα 
εισοδήματα θα βελτιώνωνται καί ή μεταφορά τών τροφί
μων θα καθίσταται επικερδής. 

'Από πολλών ήδη ετών ή Ελλάς παράγει υψηλής ποιό
τητος εσπεριδοειδή καί άλλα φρούτα. Λαμβάνοντες υπ' όψιν 
καί τους δύο τύπους φρούτων όμου, παρατηροΰμεν δτι ή 
παραγωγή είναι ευρέως κατανεμημένη εις δλην τήν χώραν. 
Προσέτι, αϊ μέθοδοι παραγωγής καί εμπορίας έχουν προσ-
αρμοσθή εις μέγαν βαθμον προς έξυπηρέτησιν τών τοπι
κών αγορών καί τών μεγάλων αστικών κέντρων τών 'Αθη
νών, του Πειραιώς καί τής Θεσσαλονίκης. Μέ τήν αΰξησιν 
δμως της παραγωγής ώρισμένων προϊόντων, ώς τα πορ-
τοκάλλια, τα λεμόνια καί τα ροδάκινα, ήρχισεν άναπτυσσό-
μενον èVrovov το ενδιαφέρον προς εξαγωγή ν τών ειδών 
τούτων. 

*Η διαδικασία τής οικονομικής αναπτύξεως έχει καταστή
σει πλέον εντόνους τάς δυσκολίας μιας πλήρους εκμεταλλεύ
σεως τών αγορών του εξωτερικού, κυρίως λόγω της δυσκο
λίας ασκήσεως ποιοτικοί} ελέγχου τών εξαγώγιμων προϊόν
των καί βελτιώσεως τών εμπορικών συνηθειών. Ή έ'λλειψις 
ενός ανεπτυγμένου συστήματος εμπορίας ηΰξησε τάς δυσκο
λίας παροχής πληροφοριών επί τής αγοράς. Αϊ ύπηρεσίαι 
ελέγχου εις τους τόπους φορτώσεως καί εις τα σύνορα καί 
αϊ άπαιτούμεναι άπο τους εξαγωγείς εγγυήσεις καί άδειαι 
εξαγωγής, έχουν βεβαίως συντελέσει σημαντικώς εις τήν 
βελτίωσιν του ποιοτικού ελέγχου καί τών εμπορικών συνη-
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θειων, υπολείπονται δμως ακόμη πολλά να γίνουν4. 

Έ ν Οψει τών υφισταμένων και των δυναμένων να διαμορ

φωθούν εις το μέλλον αλληλεξαρτήσεων παράγωγης και 

καταναλώσεως ώρισμένων εκ τών κυριωτέρων κατηγοριών 

φρούτων καΐ λαχανικών, σοβαρά προσοχή δέον να δοθη εις 

το θέμα της εμπορίας τών προϊόντων τούτων. 

Ή οικονομική άνάλυσις τών υφισταμένων σήμερον και 

τών δυναμένων να δημιουργηθούν εις το μέλλον αγορών απορ

ροφήσεως γεωργικών προϊόντων — ιδιαιτέρως δε ή άνάλυσις 

τών χαρακτηριστικών της ζητήσεως εις τάς αγοράς ταύτας — 

είναι αναγκαία δια τήν χάραξιν εμπορικής πολιτικής και τήν 

κατάστρωσιν προγραμμάτων, τα όποια θα βοηθήσουν τον 

γεωργικον τομέα καί τήν άνάπτυξιν αύτοΰ. 'Αναγκαία επί

σης είναι ή άνάλυσις τών μέσων, δι' ών θα καταστη δυνατή ή 

έκμετάλλευσις τών ζητήσεων τούτων ύπο το φώς τών χαρα

κτηριστικών των. Περαιτέρω αναγκαία καθίσταται ή κριτική 

άξιολόγησις τών σημερινών μεθόδων καί συνηθειών εμπο

ρίας καί ή όργάνωσις τών αγορών έν όψει τών αναμενόμε

νων προσπαθειών. Ή οικονομική έρευνα, καταλλήλως διε

ξαγόμενη, δύναται να παράσχη πολλάς άπο τάς αναγκαίας 

πληροφορίας προς έπίτευξιν τών ανωτέρω. 

4. Ό έλεγχος τών εξαγωγών τών νωπών γεωργικών προϊόντων 
εις τους τόπους φορτώσεως καί εις τα σύνορα έχει έπιβληθή δια σειράς 
Βασιλικών Διαταγμάτων, εν δι' έκαστον είδος. Ή άδεια εξαγωγής 
καί ή έγγύησις τών εξαγωγέων προβλέπεται ύπο του Βασιλικού Δια
τάγματος ύπ' αριθ. 446 της 28 'Ιουνίου 1961. 
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II 

'Αντικειμενικοί σκοποί της μελέτης 

Δεδομένου του ανωτέρω εκτεθέντος γενικού προβλήμα

τος, ή παρούσα εργασία αποβλέπει εις τους κατωτέρω τρεις 

αντικειμενικούς σκοπούς: 

1) Ν' απεικόνιση ποσοτικώς, όσον τα υπάρχοντα στοι

χεία το επιτρέπουν, την σημερινήν θέσιν και την εις το εγ

γύς μέλλον κατάστασιν ισορροπίας μεταξύ εγχωρίου παρα

γωγής και καταναλώσεως ώρισμένων φρούτων και λαχανι

κών εις τάς διαφόρους αγοράς απορροφήσεως αυτών. 

2) Να παρουσίαση, χρησιμοποιούσα τα ροδάκινα ως 

παράδειγμα, τάς καταλλήλους μεθόδους οικονομικής αναλύ

σεως, αΕτινες θα βοηθήσουν εις την άνάπτυξιν καί την λει-

τουργίαν τών αγορών απορροφήσεως τών ελληνικών φρού

των καί λαχανικών. 

3) Να μελετήση τάς έπενεκτέας άλλαγάς τής εμπορι

κής πολιτικής καί τών μεθόδων διαθέσεως τών προϊόντων, 

αϊ όποΐαι, βασιζόμεναι εις τα πορίσματα τής παρούσης 

έρεύνης, είναι δυνατόν να συντελέσουν εις τήν βελτίωσιν 

τών καθαρών προσόδων τών παραγωγών, ως καί εκείνων, 

οϊτινες ασχολούνται μέ τήν έμπορίαν τών προϊόντων. 

'Αντικειμενικός επίσης σκοπός τής παρούσης αναλύσεως, 

αν καί διαφορετικής σπουδαιότητος, είναι να σκιαγράφηση 

ενα τύπον έρεύνης, δστις θα έπρεπε να συνεχισθή εφαρ

μοζόμενος καί εις άλλας περιπτώσεις εν Ελλάδι προς 

βφελος τών παραγωγών, τών μεταποιητών καί τών εμ

πορευομένων γεωργικά προϊόντα. Ελπίζεται επίσης δτι 

ή παρούσα ερευνητική εργασία θα παρακίνηση, δχι μόνον 
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εκείνους, οΐτινες είναι επιφορτισμένοι μέ τήν εύθύνην της 

έρεύνης, να σκεφθούν τήν διεξαγωγήν άλλων μελετών κατά 

παρόμοιον τρόπον, άλλα — και τοΰτο εϊναι ίσως περισσότε-

ρον ενδιαφέρον — και εκείνους, οίτινες είναι υπεύθυνοι Sta 

τήν συγκέντρωσιν καΐ δημοσίευσιν στατιστικών στοιχείων, 

να καταστήσουν προσιτά τα στοιχεία εκείνα, τα όποια 

εϊναι αναγκαία εις οίκονομικας αναλύσεις. 

Ή αξία της οικονομικής μελέτης των προβλημάτων πα

ραγωγής καΐ διαθέσεως τών προϊόντων του γεωργικού το-

μέως βασικώς κρίνεται άπό τα άμεσα οφέλη τα όποια προσ-

πορίζονται οι παραγωγοί. Συχνά βμως τα μεγαλύτερα οφέλη 

προέρχονται εκ τών δευτερογενών καΙ τριτογενών επιδρά

σεων επί τών άλλων τομέων της οικονομίας έν τ φ χρόνω. 

Ή παρούσα μελέτη, παραδείγματος χάριν, οδηγεί προς μίαν 

καλυτέραν κατανόησιν τής εν γένει θέσεως του εμπορίου 

τών γεωργικών προϊόντων τής Ελλάδος μετά τής Κοινής 

Ευρωπαϊκής 'Αγοράς, μετά τής οποίας ή πρώτη έχει ήδη 

συνδεθή. 

Ή άνάλυσις τής οργανώσεως τών επιχειρήσεων, αϊτινες 

ασχολούνται μέ τήν έμπορίαν φρούτων και λαχανικών είναι 

δυνατόν να δείξη τρόπους αυξήσεως τών εισοδημάτων καΙ 

εκείνων, οίτινες αμέσως ασχολούνται μέ το έμπόριον τών 

προϊόντων τούτων, και εκείνων, οίτινες υποβοηθούν τήν 

διεξαγωγήν του εμπορίου δια τής παροχής διαφόρων υπη

ρεσιών καΙ αγαθών. Σύν τω χρόνω, εϊναι επίσης πιθανόν 

δτι θ' αυξηθούν καΙ τα εκ τής φορολογίας έσοδα του Δημο

σίου. 

Έρευναι τής μορφής τής παρουσιαζόμενης ενταύθα, βοη

θούν εις τήν παροχήν πληροφοριών αναγκαίων δια τήν χάρα-

ξιν πολιτικής αναπτύξεως βιωσίμων εμπορικών μονάδων 

ανεξαρτήτως του άν αύται εϊναι ίδιωτικου, συνεταιριστικού 

ή ήμιδημοσίου χαρακτήρος, καταδεικνύουν τήν φύσιν τών 

αποφάσεων αϊτινες πρέπει να λαμβάνωνται δια τήν λειτουρ-

γίαν τών επιχειρήσεων τούτων καί, κατ' αυτόν τον^τρόπον, 
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παρέχουν υποδείξεις ώς προς το εΐδος του προσωπικού το 

όποιον δέον να έπιλεγή καί την άναγκαιουσαν εκπαίδευσαν 

αύτοΰ δια την επιτυχή διοίκησιν των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

Έρευναι της μορφής αυτής είναι ζωτικής σημασίας δια 

την επιτυχή οίκονομικήν άνάπτυξιν μιας χώρας, ήτις είναι 

κατ* εξοχήν γεωργική και ή δποία θ5 άντληση το πλείστον 

τής απαιτουμένης οικονομικής ισχύος δια την μελλοντικήν 

της άνάπτυξιν άπο τον γεωργικον τομέα. Παρέχουν επίσης 

αύται την δυνατότητα αξιοποιήσεως συλλογικώς τών ικα

νοτήτων του προσωπικού κρατικών υπηρεσιών, επιχει

ρήσεων και ιδρυμάτων έρεύνης. Εις μιαν κοινωνίαν δπου ή 

συλλογική προσπάθεια προς λύσιν δύσκολων οικονομι

κών ζητημάτων είναι πολύ ασυνήθης, έ*ρευναι συγκεντρού-

μεναι προς διεξαγωγήν εις τάς χείρας επαγγελματιών ερευ

νητών και ιδρυμάτων έρεύνης είναι δυνατόν να παράσχουν 

το μόνον ίκανοποιητικον μέσον δια την δημιουργίαν τής ατμο

σφαίρας εκείνης, έν τη οποία αϊ ικανότητες, αϊ πληροφορίαι 

καί αϊ γνώσεις πολλών ανθρώπων δύνανται να ασκήσουν έπί-

δρασιν επί κρισίμων οικονομικών ζητημάτων. Ή άποψις 

αΰτη βεβαίως είναι ουσιώδης προκειμένου περί τής αναλύ

σεως τής αγοράς γεωργικών προϊόντων. 

Κατά τήν διεξαγωγήν τής παρούσης ερευνητικής εργα

σίας τα παρουσιασθέντα εμπόδια ήσαν πολλά καί δυσκό-

λως ύπερενικήθησαν. Κυριώτερα μεταξύ τών εμποδίων 

τούτων είναι ή έλλειψις καταλλήλου στατιστικού υλικού, 

ή ελλειψις ειδικευμένου προσωπικού το όποιον θα ήδύνατο 

ν' άναλάβη τήν διεξαγωγήν τών εργασιών οικονομικής ανα

λύσεως και το μικρόν ενδιαφέρον καί ή ανεπαρκής οικονο

μική ένίσχυσις, δι* αναλύσεις τοιούτου είδους, τών δημο

σίων υπηρεσιών ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων καί 

τών Πανεπιστημίων καί τών Ανωτάτων Σχολών. 

Έκτος άπο τήν έρευναν καθ' έαυτήν, προβλέπονται ακόμη 

δυσκολίαι καί κατά τήν προσπάθειαν εφαρμογής τών πορι

σμάτων αυτής. Ή έλλειψις καταλλήλως εκπαιδευμένου προ-
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σωπικοΰ είς τάς εν Ελλάδι γεωργικάς επιχειρήσεις, εΐτε 

δημόσιαι είναι αδται εΐτε ίδιωτικαί, θα δυσχεράνη τήν λογι-

κήν έφαρμογήν των πορισμάτων των οικονομικών τούτων 

ερευνών. Ή φιλοσοφία της «σπάνιος», ήτις ακόμη διέπει 

εις μέγαν βαθμον την οίκονομικήν σκέψιν άναφορικώς προς 

τήν γεωργίαν έν Ελλάδι, μολονότι ευκόλως νοητή υπό τάς 

συνθήκας σπάνιος, αΐτινες έπεκράτουν κατά τήν διάρκειαν 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί κατά τα πρώτα μεταπολε

μικά ετη, δύναται ν' άποτρέψη τήν υίοθέτησιν εμπορικής 

πολιτικής, προσηρμοσμένης προς τα αναμενόμενα επίπεδα 

ισορροπίας μεταξύ παράγωγης καί καταναλώσεως γεωργι

κών προϊόντων. Προσέτι, υπάρχουν πολλά εμπόδια οικονο

μικής καί θεσμολογικής φύσεως, τα όποια έχουν καθυστερή

σει καί θα καθυστερήσουν ή θα αποτελέσουν φραγμούς, εις 

τήν άνάπτυξιν της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, συμπε

ριλαμβανομένης καί της μεταποιήσεως. Ίδιαιτέραν σημασίαν 

έχουν οι διακριτικοί κανονισμοί καί αποφάσεις, οΐτινες συ-

χνάκις ευνοούν μίαν ομάδα είς βάρος μιας άλλης, δια λόγους 

κοινωνικούς μάλλον παρά οικονομικούς. 
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IH 

Τρόπος διεξαγωγής της έρεύνης 

ΟΙ χρησιμοποιηθέντες τρόποι διεξαγωγής της παρούσης 

έρεύνης προκύπτουν αμέσως άπό τους τεθέντας ανωτέρω 

αντικειμενικούς σκοπούς αυτής. Δια την πραγματοποίησιν 

του πρώτου αντικειμενικού σκοπού, παραδείγματος χάριν, 

συνεκεντρώθησαν άπα διαφόρους πηγάς στοιχεία καλλιεργη-

θεισών εκτάσεων, αποδόσεων και παραγωγής δια τα κυριώ-

τερα φρούτα καί λαχανικά. Επίσης έπεδιώχθη ή συγκέν-

τρωσις στοιχείων σχετικών μέ την κατανομήν τής διαθεσί

μου ποσότητος τών προϊόντων μεταξύ των αγορών του 

εσωτερικού καί εξωτερικού. Δυστυχώς πολλά αναγκαία στα

τιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν, σημαντικαί δε διαφοραί διε-

πιστώθησαν εις τάς εκτιμήσεις, αίτινες άφοροΰν τα αυτά 

θέματα, άλλ' αί όποΐαι προέρχονται άπό διαφορετικάς πη-

γάς. Εις μερικάς περιπτώσεις, υπάρχουν εκτιμήσεις μόνον 

δι' Ιν πρόσφατον έτος, ως π.χ. εις την περίπτωσιν εκτιμή

σεως τής εσωτερικής απορροφήσεως. Ώ ς εκ τούτου, εις 

πολλάς περιπτώσεις παρίσταται ανάγκη να γίνουν πολλαί 

υποθέσεις, προβλέψεις καί εκτιμήσεις δι* ώρισμένα στοιχεία 

δια να καταστή δυνατή ή έμφάνισις μιας λογικώς συνεπούς 

καί ρεαλιστικής εικόνος τής σημερινής ισορροπίας παραγω

γής καί καταναλώσεως τών ελληνικών φρούτων καί λαχανι

κών. Είς δλας τάς περιπτώσεις, εν τούτοις, αί χρησιμο-

ποιηθεΐσαι μέθοδοι καί τα αποτελέσματα τών γενομένων 

υποθέσεων συνεζητήθησαν μέ πρόσωπα, τα όποια είναι γνω

στόν δη είναι ενήμερα τών εξεταζομένων ενταύθα προβλη

μάτων. 

44 



Δια να λάβη τις μίαν ίδέαν ώς προς την μελλοντικήν σχε-

τικήν σπουδαιότητα, την οποίαν θα έχουν τα φρούτα 

και λαχανικά εν Ελλάδι, συνεκεντρώθησαν καΐ έξετιμή-

θησαν στοιχεία επί των εδαφικών και αρδευτικών βελτιώ

σεων, επί των τάσεων των αποδόσεων καΐ της συγκεντρώ

σεως της παράγωγης εις ώρισμένας περιοχάς, επί της αυ

ξήσεως του πληθυσμού, επί των τάσεων της κατά κεφαλήν 

καταναλώσεως εις τήν Ελλάδα και εις τάς χώρας αϊ όποιαι 

προμηθεύονται ελληνικά φρούτα και λαχανικά και επί των 

δυνατοτήτων παράγωγης και εξαγωγής άλλων χωρών προσ-

φερουσών εις τάς αύτας έξωτερικάς αγοράς. Ώ ς συμβαίνει 

μέ κάθε προσπάθειαν προβλέψεως μελλοντικών εξελίξεων, 

πάσα προέκτασις εις το μέλλον βασίζεται επί της πείρας 

του παρελθόντος και επί καθαρώς υποκειμενικών συλλο

γισμών ώς προς τήν σχετικήν έπίδρασιν μελλοντικώς δια

μορφουμένων προσδιοριστικών παραγόντων, και επομένως 

υπόκειται εις σοβαρά σφάλματα. Προσέτι πάσα επιχειρη

ματική άπόφασις λαμβάνεται κατ' ανάγκην ύπο συνθήκας 

αβεβαιότητος, ή δέ κατάλληλος οικονομική άνάλυσις, δια 

νά έχη άξίαν άπο απόψεως πρακτικής εφαρμογής, πρέπει 

νά προσπαθη να εκτιμά τάς δυνάμεις έκείνας, αίτινες φαί

νονται να είναι μεγάλης σπουδαιότητος δια τήν διαμόρφω-

σιν τών μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 

Προς τον σκοπον παρουσιάσεως τών μεθόδων αναλύσεως 

και της εφαρμογής αυτών δια τήν οίκονομικήν άνάλυσιν του 

εμπορίου τών φρούτων και λαχανικών, επελέγη ή καλλιέρ

γεια ροδάκινων ώς μία μελέτη περιπτώσεως, δια τους έξης 

λόγους: 1) διότι ή καλλιέργεια ροδάκινων έπεξετάθη τα

χέως, εν μέρει λόγω της αναγνωρίσεως τών δυνατοτήτων 

εξαγωγής, 2) διότι έχει ήδη άποκτηθή αρκετή σχετικώς 

πείρα δσον άφορφ τήν διάθεσιν του προϊόντος τούτου εις τάς 

ξένας αγοράς και υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

επί τών αποτελεσμάτων της εξαγωγικής αυτής προσπαθείας, 

3) διότι τα ροδάκινα δύνανται να μεταποιηθούν, υπάρχουν 
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δέ καί εγκαταστάσεις μεταποιήσεως διά περιωρισμένην βε

βαίως ποσότητα, 4) διότι υπάρχουν δείγματα οργανώσεως 

της παραγωγής καί εμπορίας ροδάκινων, μία τοιαύτη δέ 

όργάνωσις φαίνεται να παρέχη κάποιαν δυνατότητα εφαρ

μογής των πορισμάτων τής αναλύσεως τής παρούσης μορφής 

εις το μέλλον καί 5) διότι υπάρχουν σχετικώς πληρέστερα 

καί ακριβέστερα στοιχεία δια τα ροδάκινα παρά δι' άλλα 

φρούτα καί λαχανικά. Ούτω ,τά ροδάκινα παρέχουν καλυ-

τέραν βάσιν προς διερεύνησιν τής φύσεως των οικονομικών 

καί θεσμολογικών δυνάμεων, αϊ όποΐαι δρουν εις τάς αγο

ράς αύτάς, καί προς παρουσίασιν ενός τρόπου έρεύνης ώρι-

σμένων προβλημάτων εμπορίας του προϊόντος τούτου. 

Εις την παροΰσαν μελέτην έγένετο παρουσίασις ενός οι

κονομικού υποδείγματος χρησίμου δια την έξέτασιν των 

προβλημάτων εμπορίας ροδάκινων, τα όποια αντιμετωπί

ζουν οι "Ελληνες παραγωγοί καί αϊ έμπορικαί επιχειρή

σεις, καί κατεβλήθη προσπάθεια ποσοτικής εκτιμήσεως 

τών βασικωτέρων παραμέτρων του θεωρητικού τούτου υπο

δείγματος δια τής χρησιμοποιήσεως ειδικών στατιστικών 

μεθόδων. Είδικώτερον, κατεσκευάσθη Ιν υπόδειγμα πολ

λαπλών αγορών - πολλαπλών τιμών, καί έξητάσθησαν τα 

χαρακτηριστικά τών διαφόρων συναρτήσεων τής ζητήσεως 

εις διάφορα στάδια διανομής του προϊόντος, ως καί αϊ ελα

στικότατες τών συναρτήσεων τούτων εν σχέσει προς τάς 

τιμάς. Εις περιωρισμένην Ικτασιν ήρευνήθη επίσης το ζή

τημα τών έλαστικοτήτων τής ζητήσεως εν σχέσει προς το 

εισόδημα. ΑΙ χρονολογικαί σειραί τών τιμών καί ποσοτήτων 

χονδρικής πωλήσεως εϊς τάς κυριωτέρας εγχώριους αγοράς 

καί την άγοράν του Μονάχου είναι αϊ κύριαι μεταβληταί, 

αϊτινες έχρησιμοποιήθησαν εις το μέρος τοΰτο τής άναλύ-

λύσεως. Στοιχεία επί τών δαπανών διαθέσεως καί τών εξό

δων μεταφοράς ως καί τών λοιπών εμπορικών επιβαρύν

σεων συνεκεντρώθησαν δια να καταστή δυνατή ή μελέτη 

τών διαφόρων ζητήσεων εις διάφορα επίπεδα τιμών (πάρα-
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γωγου, χονδρεμπορίου) και των επιδράσεων των τυχόν με

ταβολών εις τάς δαπανάς διαθέσεως. 

Ή έξεύρεσις καταλλήλων ποσοτικών στοιχείων δια το 

είδος τοΰτο αναλύσεως είναι δύσκολος καΐ συνεπάγεται με-

γάλην άπώλειαν χρόνου. Ή διδομένη εμπιστοσύνη εις την 

άκρίβειάν των είναι κάπως μικρότερα εκείνης, εις την ο

ποίαν είναι γενικώς συνηθισμένοι οι διεξάγοντες παρόμοιας 

έρευνας. Ούχ ήττον, έθεωρήθησαν ως επαρκώς ακριβή δια 

το εϊδος της επεξεργασίας, την οποίαν υπέστησαν, και τον 

περιωρισμένον σκοπόν, δι' δν έχρησιμοποιήθησαν, εφ* δ-

σον βεβαίως λαμβάνονται αί συνήθεις προφυλάξεις κατά 

την έρμηνείαν τών αριθμητικών αποτελεσμάτων. 

Δοθέντων του αναλυτικού υποδείγματος και τών ποσο

τικών εκτιμήσεων, αϊτινες προέκυψαν εκ του αντιστοίχου 

στατιστικού υποδείγματος, διετυπώθησαν προτάσεις ως 

προς τους τρόπους αυξήσεως τών ακαθαρίστων και καθαρών 

προσόδων τών καλλιεργητών και τών εμπορικών επιχειρή

σεων. 

Ό τελευταίος αντικειμενικός σκοπός της μελέτης — ή 

έξέτασις τρόπων και μέσων βελτιώσεως της οργανώσεως 

της εμπορίας ροδάκινων προς τον σκοπόν αξιοποιήσεως τών 

πορισμάτων της μελέτης — αναπτύσσεται δια της συγκρί

σεως της σημερινής οργανώσεως τών αγορών, τών διαπρα

γματευόμενων ελληνικά ροδάκινα, προς τάς συνθήκας α£-

τινες εϊναι άναγκαΐαι δια την έπίτευξιν του μεγίστου οφέ

λους εκ τής εφαρμογής τών πορισμάτων τής μελέτης. Πλη-

ροφορίαι περιγραφικαΐ του τρόπου οργανώσεως τών αγορών, 

του τρόπου λειτουργίας αυτών και τών χρησιμοποιηθεισών 

μεθόδων ελήφθησαν δια προσωπικών παρατηρήσεων καί 

συνεντεύξεων. Προσέτι, εξετάζονται τα εμπόδια δια τήν 

έπίτευξιν τής αρίστης κατανομής τών ροδακίνων μεταξύ 

τών διαφόρων αγορών καί ερευνώνται οι τρόποι δια τών ο

ποίων θα καταστή δυνατόν να προσεγγίσωμεν δσον το δυνα

τόν περισσότερον τήν κατανομήν ταύτην. 
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Τελικώς εξετάζεται δ σημερινός καΐ δ μελλοντικός ρόλος 

τών δημοσίων οργάνων, τών ιδρυμάτων έρεύνης και άλλων 

ενδιαφερομένων εις την άντιμετώπισιν του γενικού προβλή

ματος της εμπορίας γεωργικών προϊόντων με τήν ελπίδα 

6τι περαιτέρω προσπάθειαι προς άπόκτησιν καλυτέρας 

γνώσεως τών πραγμάτων, επί της δποίας βασίζονται αι 

αποφάσεις του δημοσίου καΐ τών Ιδιωτών, θα καταβληθούν 

κατά τήν διάρκειαν της παρούσης κρισίμου δια την Ελλά

δα περιόδου αναπτύξεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

4 





I 

Ή σημερινή κατάστοσις της παράγωγης 

Ή έξέτασις των προσφάτων καΐ των σημερινών συνθηκών 

παράγωγης καΐ χρησιμοποιήσεως τών φρούτων καΐ λαχανι

κών, ως καΐ τών προσδιοριστικών αυτών παραγόντων, παρέ

χει εν μέρει την βάσιν προς άξιολόγησιν της σχετικής σπου

δαιότατος τών προϊόντων τούτων εις το άμεσον μέλλον. Οι 

κύριοι μετρήσιμοι παράγοντες, οι έπηρεάζοντες τα επίπεδα 

παραγωγής, είναι ή άφιερουμένη εις τήν παραγωγήν αυτών 

έ'κτασις και το έπίπεδον τών αποδόσεων. Συνήθως, ή καλ

λιεργούμενη δια φρούτων καΐ λαχανικών έκτασις καθορί

ζεται κυρίως εκ τών προσδοκώμενων κερδών εκ τών ειδών 

τούτων εν σχέσειπρος άλλας καλλιέργειας. Ή σχετική σπου-

δαιότης δοθέντος προϊόντος αντανακλά τήν φυσικήν και βιο-

λογικήν του προσαρμοστικότητα, ως αύτη μετρείται δια 

του οψους καΐ τής μεταβλητότητος τών αποδόσεων, τάς 

δαπανάς τής παραγωγής, ως αύται προσδιορίζονται εκ τών 

ποσοτήτων καΐ τών τιμών τών εισροών δια τήν φυσικήν 

παραγωγήν, καί τέλος τάς προσδοκωμένας τιμάς εις τας 

οποίας δύναται να πωληθή το προϊόν. 

Εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος θα πρέπει να γίνουν 

τροποποιήσεις εις τα ανωτέρω γενικά συμπεράσματα, τα 

άφορώντα τάς δυνάμεις αϊτινες προσδιορίζουν τον τρόπον 

χρησιμοποιήσεως του εδάφους. ΟΙ επί μέρους ίδιοκτήται 

γής, οι εκμεταλλευόμενοι αγροκτήματα κατατετμημένα είς 

πολλά αγροτεμάχια, αναγκάζονται συχνά να προσαρμόζουν 

τα συστήματα καλλιέργειας κατά τρόπον έξασφαλίζοντα εις 

αυτούς ύψηλότερον έπίπεδον απασχολήσεως καθ' δλον το 
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έτος και καλυτέραν διατροφήν. Αί τροποποιήσεις αύται 

δύνανται ακόμη να εύρίσκωνται εν αρμονία προς τάς αρχάς 

κατανομής των παραγωγικών συντελεστών, εάν κατά την 

άνάλυσιν λαμβάνεται ύπ' όψιν το κόστος ευκαιρίας των συν

τελεστών τούτων ως και διάφοροι έκτος της αγοράς άξίαι. 

Προσέτι, το περιωρισμένον (άλλ' άναπτυσσόμενον ) έμπό-

ριον μεταξύ τών διαφόρων περιφερειών της Ελλάδος πιθα

νώς δεικνύει μεγαλύτερον ενδιαφέρον δια την αύτάρκειαν 

έκαστης περιφερείας άπο β,τι ήδύνατο να αναμένεται εις 

μίαν χώραν οπού αί συγκοινωνίαι και αί μεταφοραί είναι 

περισσότερον άνεπτυγμέναι. Ώ ς εκ τούτου, ή κατανομή 

του εδάφους μεταξύ δλων τών καλλιεργειών εν Ελλάδι 

προσδιορίζεται εις μικρόν βαθμον άπο τήν σχετικήν έπικέρ-

δειαν, μετρουμένην εις χρήμα, μολονότι υπάρχουν σοβαραί 

ενδείξεις δια πολλά κύρια φρούτα και λαχανικά, ώς είναι 

τα ροδάκινα, τα πορτοκάλλια, τα λεμόνια, αί τομάται καί 

αί φράουλαι, καί δια τον βάμβακα και τον καπνόν, οτι αί 

οίκονομικαί δυνάμεις δρουν πράγματι εις πολλάς περιοχάς 

εν Ελλάδι δια τον καθορισμον τής κατανομής του εδάφους. 

Φρούτα έκ δενδρωδών καλλιεργειών 

'Αρχόμενοι άπο τών προσφάτων εξελίξεων είς τα έκ δεν

δρωδών καλλιεργειών φρούτα, έξετάζομεν τας φυτεύσεις 

οπωροφόρων δένδρων επτά διαφορετικών ειδών — μήλων, 

άπιδίων, ροδάκινων, βερυκόκκων, πορτοκαλλίων, μανδα-

ρινίων καί λεμονιών —. Εκτιμήσεις του αριθμού τών φυ-

τευθέντων δένδρων τών διαφόρων ειδών καθ' εκαστον έτος, 

όμοΰ μέ εκτιμήσεις του υπάρχοντος αριθμού δένδρων κατ' 

είδος δια το έτος 1952 αποτελούν τάς μόνας διαθέσιμους 

πληροφορίας. Μεγάλαι αυξήσεις είς τους αριθμούς τών δέν

δρων παρατηρούνται είς δλα τα ανωτέρω επτά εϊδη, με 

τάς μεγαλυτέρας είς απολύτους αριθμούς αυξήσεις είς τα 

μήλα καί τα πορτοκάλλια (πίναξ 1). Ή κατανομή τών νέων 

φυτεύσεων κατ' έτη δεικνύει δτι ό ρυθμός φυτεύσεως όλων 
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των ειδών, έκτος των μήλων, εϊτε διετηρήθη δ αυτός εΐ'τε 

ηύξήθη μεταξύ 1953 καί 1961. Ή ακρίβεια τών στοιχείων 

τούτων είναι αμφίβολος, άλλα πιθανώς ταύτα να είναι ενδει

κτικά τών τάσεων εις τάς φυτεύσεις και ύποδηλοΰν μετα-

βολάς εις την άναμενομένην παραγωγήν. 

Αί εκτιμήσεις τών ολικών αριθμών τών δένδρων κατ' 

έτη κατά την περίοδον 1952 - 61 εμφαίνεται εις το διάγραμ

μα 1. Ό αυξανόμενος αριθμός τών δένδρων και οι ρυθμοί αυ

ξήσεως δια τα επτά ώς άνω εϊδη φρούτων είναι προφανείς. 

Ό αριθμός τών δένδρων έχει ελαφρώς ύπερεκτιμηθή διότι 

μερικά εκ τών νεοφυτευομένων δενδρυλλίων αποτυγχάνουν, 

ενώ άλλα δένδρα καταστρέφονται εξ ασθενειών ή ατυχημά

των. Συνήθως ή άπομάκρυνσις γεγηρακότων δένδρων επη

ρεάζει τάς άπο έτους εις έ'τος μεταβολάς εις τους αριθμούς, 

άλλα λόγω της 6χι πολύ μεγάλης ηλικίας τών φυτεύσεων 

πιστεύεται δτι το σύνηθες ποσοστον απομακρύνσεων είναι 

πολύ χαμηλόν. 

Αι διαφοραί εις τους ρυθμούς αυξήσεως τών αριθμών 

τών δένδρων μεταξύ τών ειδών φρούτων αντανακλά εν μέ

ρει τάς άπο μέρους τών παραγωγών εκτιμήσεις τών μελ

λοντικών συνθηκών της αγοράς. Ή συνεχής άνοδος τών 

φυτεύσεων δενδρυλλίων πορτοκαλλέας καί λεμονέας και ή 

απότομος αΰξησις τών φυτεύσεων δενδρυλλίων ροδακινέας 

μεταξύ 1958 καί 1959 είναι ένδεικτικαί της αισιοδοξίας τών 

παραγωγών δια μεγαλυτέρας έξαγωγάς. Ή γενική κάμψις 

εις τάς νεοφυτεύσεις μηλεοδενδρυλλίων (πίναξ 1) πιθανώς 

αντανακλά μίαν γενικήν άπαισιοδοξίαν δια τήν περαιτέρω 

έπέκτασιν τών πωλήσεων τόσον εις το έξωτερικον 6σον καί 

είς το έσωτερικόν. Τα πλεονάσματα καί αί έπικρατουσαι 

τιμαί κατά τήν αρχήν της ανοίξεως του 1962 έπιβεβαιοΰν 

τάς ανωτέρω προσδοκίας. 

Άνάλυσις τών τάσεων εις τάς φυτεύσεις κατά γεωγραφι

κά διαμερίσματα, έάν τα στοιχεία το έπέτρεπον, αναμφιβό

λως θα έδείκνυε μίαν πλέον άμεσον άντίδρασιν εις τάς προσ-
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ΠΙΝΑΞ 1. 'Αριθμός υπαρχόντων δένδρων κατά το 1952 καΐ αριθμός 

'Αριθμός 'Αριθμός δενδρυλλίων φυτευ-
ύπαρχόντων 

Εϊδη δένδρων κατά 

Άπιδέαι . . . 
Ροδακινέαι . 
Βερυκοκκέαι. 

το 1952 

.2,887,000 

.3,508,000 

.1,236,000 
...782,000 

Πορτοκαλλέαι4,576,000« 
Μανδαρινέαι 
Λεμονέαι .. 

.1,133,000 

.1,422,000« 

1953 

832,265 
163,085 
141,412 
107,656 

91,310 
20,568 
36,647 

1954 

441,624 
150,793 
177,205 

70,905 
124,195 
19,071 
51,180 

1955 

421,276 
186,783 
155,980 

58,727 
170,127 
27,132 
66,750 

1956 

309,748 
140,213 
116,857 

51,548 
223,552 
29,219 

113,903 

α Αί εκτιμήσεις αί έμφανιζόμεναι είς το δημοσίευμα «Γεωργική Παραγωγή 
της Ελλάδος, 1955 — 56», Γεωργικόν Δελτίον, 'Αριθ. 13, Ύπουργεΐον Γεωργίας, 
'Αθήναι 1958, αναβιβάζουν τον αριθμόν των δένδρων πορτοκαλλέας είς 4.602.000 

δοκίας πωλήσεων. Παραδείγματος χάριν, αί φυτεύσεις ρο-

δακινεών είς το σύνολον της χώρας ύπερεδιπλασιάσθη-

σαν μεταξύ 1952 και 1961. 'Αλλ' είς τους τεσσάρας νομούς 

της Μακεδονίας: 'Ημαθίας, Πέλλης, Γιαννιτσών και Πιε

ρίας ηύξήθη το ποσοστον συμμετοχής των εις το σύνολον 

τών δένδρων ροδακινέας της δλης Ελλάδος άπο 60% είς 

8 0 % κατά τήν αυτήν περίοδον. Επειδή αί αποδόσεις είς 

τάς περιοχάς αύτάς είναι γενικώς ύψηλότεραι, ή σχετική 

μετακίνησις εις τήν παραγωγήν υπήρξε πολύ μεγαλύτερα. 

Πληροφορίαι επί της συνολικής δι' οπωροφόρων δέν

δρων καλυπτόμενης εκτάσεως δέν υπάρχουν, εν μέρει λόγω 

τών διεσπαρμένων ή τών άναμίξ με άλλα εϊδη φυτεύσεων, 

αίτινες χαρακτηρίζουν τήν παραγωγήν φρούτων είς πολλά 

μέρη της Ελλάδος. 'Εκτιμήσεις είναι κάπως εύκολώτερον 

να γίνουν δια τα ροδάκινα παρά δια τα λοιπά φρούτα λόγω 

τής γεωγραφικής συγκεντρώσεως τών φυτεύσεων. Αί πρόσ-
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νέων δενδρυλλίων φυτευθέντων κατά τά ετη 1953 —1961 κατ* είδος 

θέντων κατά τα ετη 

1957 

235,977 
159,353 

89,805 
53,190 

370,949 
26,610 

132,374 

1958 

286,970 
213,566 
212,808 
50,423 

454,740 
24,613 

217,930 

1959 

263,566 
241,645 
551,609 

75,537 
348,215 

30,362 
182,860 

1960 

294,065 
189,592 
189,439 

71,277 
285,730 

39,164 
149,259 

ι 

1961 

209,879 
389,053 
147,781 
109,952 
297,646 

31,469 
266,534 

'Ολικός αριθμός 
φυτευθέντων δεν

δρυλλίων κατά 

1953-61 

3,295,370 
1,834,083 
1,782,896 

649,215 
2,366,464 

248,208 
1,217,437 

και τον αριθμόν των δένδρων λεμονέας εις 1.504.000 κατά το 1952. 
Πηγή : Διεύθυνσις Γεωργοοικονομικών Μελετών καΐ Προγραμματισμού του 

'Τπουργείου Γεωργίας. 

φατοι φυτεύσεις εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν έγιναν κυρίως 

κατά το ρομβικόν σύστημα με μέσον αριθμόν 44 δένδρων 

κατά στρέμμα. *Υποθέτοντες δτι το σύστημα τοΰτο φυτεύ

σεως έχρησιμοποιήθη γενικώς, πράγμα το όποιον φαίνεται 

ν' άποτελη ρεαλιστικήν ύπόθεσιν προκύπτουσαν έκ της εξε

τάσεως τών στατιστικών στοιχείων της περιόδου καθ' ή ν 

έλαβε χώραν ό μεγαλύτερος Ογκος φυτεύσεων, παρατηροΰ-

μεν δτι ή εκτιμώμενη ολική υπό ροδακινεών καλυπτόμενη 

έκτασις εις τους τεσσάρας νομούς έχει αύξηθή σταθερώς 

άπό 20.500 στρέμματα κατά το 1954 εις 37.500 κατά το 

1960 (διάγραμμα 2). Οι αριθμοί τών δένδρων επί τών ο

ποίων έστηρίχθησαν αϊ εκτιμήσεις αύται είναι περισσότερον 

ακριβείς παρά οι αριθμοί δι' όλόκληρον τήν χώραν, διότι 

έγιναν μερικαί μειώσεις δια τάς άπωλείας κατά τάς μεταφυ

τεύσεις. 'Επίσης, ό μέγας ογκος τών δένδρων εΤναι γνωστόν 

δτι είναι ηλικίας κάτω τών 20 ετών και ως έκ τούτου ή 
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απομάκρυνσης των γεγηρακότων δένδρων είναι μικρας ση

μασίας. 

Χωρίς εμπειρικά δεδομένα, ολίγα δύνανται να λεχθούν 

σχετικώς μέ τάς άφιερωμένας εις τα άλλα είδη φρούτων 

εκτάσεις. Έ ν τούτοις, είναι ίσως λογικον να δεχθώμεν βτι 

αϊ εκτάσεις ηύξήθησαν κατά την αυτήν άναλογίαν καθ' ην 

40,000 

35,000 

< 
< »coco 
Σ 
Σ 
111 
α. 
I-
W 23,000 

ao.ooo 

1954 1959 1956 »57 » 9 1953 » 6 0 

ΕΤΟΣ 

ΔΙΑΓΡ. 2. 'Εκτάσεις καταλαμβανόμενοι ύπο της ροδακινέας έν 
Κεντρική Μακεδονία (περιοχαί Ημαθίας, Πέλλης, 

Γιαννιτσών καί Πιερίας) 1954-1960 

και ό αριθμός τών δένδρων έκαστου είδους. Ελαφρά μετα-

τόπισις τών καλλιεργειών ελαβεν επίσης χώραν, ή δε συγκέν-

τρωσις αρχίζει να εμφανίζεται εις έκείνας τάς περιοχάς 

δπου αϊ καλλιεργητικαί συνθήκαι είναι εύνοϊκώτεραι. 

Εκτιμήσεις τών αποδόσεων τών οπωροφόρων δένδρων 

είναι πολύ δύσκολον να γίνουν λαμβανομένων υπ' δψιν της 

ελλείψεως στοιχείων έπί τών καταλαμβανόμενων υπ' αυτών 

εκτάσεων καί της φύσεως τών εκτιμήσεων τών κατά δένδρον 

αποδόσεων. Αϊ ύπάρχουσαι πληροφορίαι ήσαν ανεπαρκείς 

δια να χρησιμοποιηθούν ώς βάσις δια τήν έκτίμησιν τών 

τάσεων εις τάς αποδόσεις ή τών δυσμενών επιδράσεων εκ 
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των αντίξοων φυσικών ή βιολογικών συνθηκών, αϊ όποΐαι 

παρουσιάζονται άπο εποχής εις έποχήν. 

Τα υπάρχοντα στοιχεία παραγωγής δεικνύουν δτι ή πο-

σότης των μήλων, ροδάκινων, πορτοκαλλίων και λεμονιών, 

ηύξήθη σημαντικώς κατά τήν περίοδον 1954 - 60 (πίναξ 2). 

Αϊ τάσεις παραγωγής άπιδίων, βερυκόκκων καί μανδα-

ρινίων εϊναι δύσκολον να προσδιορισθούν λόγω των σημειου

μένων διακυμάνσεων, άν και υπάρχει ενδειξις δτι ή παραγω

γή άπιδίων καΐ βερυκόκκων έκινήθη άνοδικώς. Ή παραγωγή 

επιτραπέζιων σταφυλών έσημείωσε κάμψιν καθ' δλην τήν 

περίοδον. Δοθεισών των σημερινών διαστάσεων τής εσωτε

ρικής αγοράς φρούτων καί τών συνθηκών οργανώσεως τής 

αγοράς αυτής, είναι προφανές δτι υφίστανται εξαγώγιμα 

πλεονάσματα μήλων, ροδάκινων, πορτοκαλλίων καί λεμο-

νίων. Τοΰτο αποδεικνύεται άπο τήν αυξησιν τών εξαγω

γών, ώς εξετάζεται κατωτέρω. 

Ή παραγωγή τών λοιπών φρούτων ε'ίτε ηύξήθη ολίγον 

είτε έμειώθη. 'Αναμφιβόλως Ιλαβε χώραν μερική ύποκατά-

στασις τής καταναλώσεως ώρισμένων φρούτων δι' άλλων 

κατά τα τελευταία ετη, δτε υψηλά επίπεδα παραγωγής 

καί σχετικώς χαμηλαι τιμαί έπεκράτησαν δι' ώρισμένα 

φρούτα. Ή ύποκατάστασις αΰτη περιορίζεται κυρίως εις 

βραχείας έποχικάς περιόδους. 

Ή αοξησις τών ψυκτικών εγκαταστάσεων συντηρήσεως 

τών συντηρησίμων φρούτων, ώς π.χ. τών μήλων, ε'χει επι

μηκύνει τήν έποχήν εμπορίας καί αυξήσει τάς συνολικάς 

ετησίας πωλήσεις εις το έσωτερικόν, άλλ' ή καθοδική τάσις 

εις τάς νέας φυτεύσεις ύποδηλοΐ δτι αί προσδοκίαι τών παρα

γωγών ώς προς τάς μελλοντικάς προσόδους άπο πωλήσεις 

εις το έσωτερικόν καί το έξωτερικον εϊναι σήμερον όλιγώ-

τερον εύνοϊκαι άπο δ,τι ήσαν αύται κατά τήν αρχήν τής δε

καετίας 1950-1960. 

Λαχανικά 

Ή αναφερομένη ολική έκτασις ώς καλλιεργούμενη μέ 
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ώρισμένα λαχανικά καί πεπονοειδή δεν έδειξεν άξιοσημείωτον 

άνοδικήν τάσιν κατά την περίοδον 1954-60, μολονότι ση-

μαντικαί άπο έτους εις έτος διακυμάνσεις έχουν παρουσια-

σθή (πίναξ 3). Ή καλλιέργεια της τομάτας έχει σταθερώς 

αύξηθή άπο του 1955, ένω τα γεώμηλα διεκυμάνθησαν πέ

ριξ ενός σταθερού επιπέδου. Έλαφραί αυξήσεις παρουσιά-

σθησαν εις τάς νωπάς πιπεριάς και τα χλωρά φασολάκια. Και 

ή καλλιέργεια τών καρπουζιών παρουσίασεν έλαφράν άνοδι-

κήν τάσιν μέχρι του 1960. Έ ν αντιθέσει προς τα φρούτα, αί 

καλλιέργειαι τών λαχανικών δοθέντος έτους επηρεάζονται 

σοβαρώς άπο τάς τιμάς του προηγουμένου έτους, άφοΰ τα 

λαχανικά είναι κατά κύριον λόγον έτήσιαι καλλιέργειαι. 

Προσέτι, αί τιμαί δια τον μεγαλύτερον βγκον τών ελληνι

κών λαχανικών προσδιορίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου είς 

τάς έσωτερικάς αγοράς. Ό σχετικώς βραδύς ρυθμός αυξή

σεως της εσωτερικής ζητήσεως λαχανικών έν Ελλάδι ώ-

δήγησεν είς χαμηλάς τιμάς κατά τα έτη αυξήσεως τών καλ

λιεργούμενων εκτάσεων και της παραγωγής. Ώρισμένα λα

χανικά, ίδία αί πιπεριαί καί αί τομάται, εξήχθησαν, πράγμα 

το όποιον ενεθάρρυνε την έπέκτασιν της καλλιέργειας αμφο

τέρων τών προϊόντων. Τα γεώμηλα εξάγονται επίσης, άλλα 

συναντούν ίσχυρον συναγωνισμον άπο μέρους άλλων παρα

γωγών χωρών. 

Τά λαχανικά μετετοπίσθησαν σχετικώς βραδύτερον παρά 

τα φρούτα προς τοποθεσίας φυσικώς εύνοϊκάς δια την καλ-

λιέργειάν των. *Η παραγωγή τούτων γίνεται κατ' εξοχήν 

δια τάς τοπικάς αγοράς καί τήν τοπικήν κατανάλωσιν καί 

ή εποχική έμφάνισις ώρισμένων λαχανικών ε'ις τάς άγροτι-

κάς περιοχάς προσδιορίζεται αποκλειστικώς άπο τά φυσικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

'Επειδή υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία καί τών καλλιερ-

γηθεισών εκτάσεων καί της συντελεσθείσης παραγωγής δια 

τά λαχανικά καί πεπονοειδή, είναι εύκολώτερον να εκτιμηθούν 

αί αποδόσεις τών καλλιεργειών τούτων (πίναξ 4).'Εν τούτοις, 
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δέν υπάρχει λόγος να πιστεύη τις δτι τα στοιχεία αυτά εϊ-

ναι περισσότερον ακριβή άπο τα των φρούτων, δοθέντος του 

τρόπου συγκεντρώσεως αυτών. Κατά τήν επταετή περίοδον 

1954 - 60 δέν δύνανται να διαπιστωθούν αξιοσημείωτοι τά

σεις εις τάς αποδόσεις μέ μόνην δυνατήν έξαίρεσιν τήν τών 

γεωμήλων, τα όποια παρουσίασαν έλαφράν άνοδικήν τάσιν 

εις τάς αποδόσεις. Αϊ άπο έτους εις έτος διακυμάνσεις και 

το βραχύ τής χρονικής περιόδου δια τήν οποίαν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία, αποκλείουν τήν έκτίμησιν τών τάσεων 

εις τάς αποδόσεις δι* άλλα είδη λαχανικών. Είναι προφανές 

Οτι ουσιώδεις αυξήσεις εις τάς αποδόσεις δύνανται να επι

τευχθούν, άν ληφθούν υπ' 8ψιν τα σημερινά επίπεδα εν συγ

κρίσει προς εκείνα άτινα επετεύχθησαν άλλαχοΰ υπό πα

ρόμοιας φυσικάς συνθήκας παραγωγής. Καλύτερα τεχνική 

καλλιέργειας, ίδί$ εις τήν καταπολέμησιν εντόμων και ασθε

νειών, αΰξησις τής χρησιμοποιήσεως λιπασμάτων και πλέον 

ΠΙΝΑΞ 4. Έκτιμηθεΐσαι αποδόσεις τών λαχανικών καΐ 
πεπονοειδών εν Ελλάδι κατά τα ε*τη 1954-60 

(χιλιόγραμμα κατά στρέμμα) 

Ε ϊ δ η 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Τομάται 1,792 1,634 1,690 1,757 1,777 1,681 1,705 

Πιπεριαί 862 863 859 858 915 810 932 

Φασολάκια 620 662 664 625 650 697 697 

'Αγγούρια 1,467 1,520 1,527 1,455 1,447 1,432 1,596 

Γεώμηλα, σύνολον.. 1,110 1,031 1,134 1,205 1,192 1,149 1,126 

α) Έερινά 1,243 1,173 1,208 1,382 1,253 1,281 1,219 

β) Θερινά 976 1,048 1,055 1,076 1,046 981 951 

γ)Φθινοπωρινά .. 1,166 769 1,185 1,139 1,400 1,236 1,358 

Καρπούζια 1,490 1,456 1,390 1,470 1,458 1,365 1,439 

Πεπόνια 1,214 1,256 1,203 1,232 1,237 1,180 1,272 

Π η γ ή : 'Τπελογίσθησαν βάσει τών στοιχείων τών πινάκων 3 καΐ 5. 
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εκτεταμένη χρήσις της αρδεύσεως θα οδηγήσουν προς ηύ-

ξημένας αποδόσεις καΐ προς μεγαλυτέραν παραγωγήν. 

Ή παραγωγή τομάτας, νωπών πιπεριών, χλωρών φα-

σολίων, αγγουριών και γεωμήλων παρουσίασεν άνοδικήν τά-

σιν μεταξύ 1954 και 1960, συμφώνως προς τα υπάρχοντα 

στοιχεία (πίναξ 5). Ή παραγωγή τών καρπουζιών ηύξήθη 

ελαφρώς αρχικώς και κατόπιν έκάμφθη κατά τήν διάρκειαν 

της περιόδου, ενώ ή παραγωγή τών πεπονίων έμειώθη. Έ κ 

της μελέτης της κατά κεφαλήν διαθεσίμου ποσότητος λαχα

νικών και πεπονοειδών και της ευρείας κατανομής της παρά

γωγης καθ' δλην τήν χώραν, προκύπτει το συμπέρασμα δτι 

οιαδήποτε σημαντική αοξησις της παράγωγης κατά ποσο-

στον μεγαλύτερον εκείνου καθ' δ αυξάνει ό πληθυσμός θα 

συνεπήγετο χαμηλάς τιμάς, εφ' βσον απουσιάζει μία επαρ

κώς ανεπτυγμένη εξωτερική αγορά. Ή συνέπεια αυτή δέν 

θα ελάμβανε χώραν αν ή αοξησις της παράγωγης έπετυγχά-

νετο δια καλλιέργειας λίαν πρωίμων και λίαν δψίμων ποι

κιλιών λαχανικών τίνων, άλλ' ακόμη και είς τήν περίπτωσιν 

αυτήν κάποια ύποκατάστασις θα ήδύνατο να συμβη. Είναι 

πιθανόν δτι θα λάβη χώραν προσαρμογή είς τάς καλλιεργου-

μένας εκτάσεις κατά τήν έπομένην καλλιεργητικήν περίοδον. 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή πείρα άπο πολλας καλλιέργειας λαχανι

κών εν Ελλάδι, ως φαίνεται άπο τα υπάρχοντα δεδομένα. 
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π 
Ai άναμενόμεναι εξελίξεις είς τήν παραγωγήν 

Είναι ήδη χρήσιμον να εξετασθούν, εν δση λεπτομέρεια ε

πιτρέπουν τα υπάρχοντα στοιχεία, αϊ δυνάμεις, αίτινες θα δια

μορφώσουν τήν μελλοντικήν παραγωγήν, ώς βάσις δια περαι

τέρω άνάλυσιν. Αι δραστηριότητες τών διαφόρων δημοσίων 

υπηρεσιών, τών ιδρυμάτων έρεύνης και της Αγροτικής Τρα

πέζης της Ελλάδος κατηυθύνθησαν κατ' αΰξουσαν κλίμακα 

προς τήν βελτίωσιν της γεωργικής παραγωγής. Αϊ επιδρά

σεις τών διαφόρων τούτων δραστηριοτήτων δεν έχουν ακό

μη πλήρως έξαντληθή. Αί κύριαι προσπάθειαι έχουν κατευ-

θυνθή προς τα έξης : 1) τήν είσαγωγήν νέων καί βελτιωμέ

νων ποικιλιών δια τήν ίκανοποίησιν ώρισμένων απαιτήσεων 

της αγοράς, 2) τήν βελτίωσιν του μηχανικού καί λοιπού 

εξοπλισμού, του χρησιμοποιουμένου είς τήν παραγωγήν, δια-

λογήν, άποθήκευσιν καί μεταφοράν τών ευπαθών γεωργικών 

προϊόντων, 3) τήν είσαγωγήν καί ένθάρρυνσιν της υίοθετή-

σεως βελτιωμένης τεχνικής της παραγωγής ώρισμένων ευ

παθών προϊόντων, 4) τήν Εδρυσιν εγκαταστάσεων διαλογής, 

συσκευασίας, συντηρήσεως, αποστολής καί μεταποιήσεως 

φρούτων καί λαχανικών καί 5 ) τον σχεδιασμον καί τήν έκτέ-

λεσιν δημοσίων έργων αρδεύσεως, άποστραγγίσεως, προστα

σίας άπο πλημμύρων καί ανακτήσεως εδαφών καταλλήλων 

δια γεωργικήν έκμετάλλευσιν. 

Τα επιτυχή αποτελέσματα εκ τών διαφόρων τούτων δρα

στηριοτήτων υπήρξαν σποραδικά. Ή αποδοχή τών νέων 

δ 
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ποικιλιών καΐ της νέας τεχνικής δέν ύπήρξεν δσον άνεμένετο 

άμεσος, λόγω της απροθυμίας των παραγωγών να κάμουν 

άλλαγάς και, ϊσως, λόγω ώρισμένων αποτυχιών τών αρμο

δίων δημοσίων οργάνων κατά την επιλογήν τών νέων ποι

κιλιών. Κατά τα τελευταία έτη ό συνδυασμός επιδείξεως 

νέων τεχνικών μεθόδων, ενθαρρύνσεως τών παραγωγών υπό 

της 'Αγροτικής Τραπέζης, ήτις ελέγχει την άγροτικήν πί-

στιν, και παρατηρήσεων τών αποτελεσμάτων άτινα επετεύ

χθησαν άπο εκείνους οϊτινες έχουν υιοθετήσει τάς νέας μεθό

δους, ώδήγησεν εις τήν παρ' άλλων αγροτών ταχυτέραν υίο-

θέτησιν τών νέων τεχνικών μεθόδων. Είναι ευρέως διαδεδο-

μένον το αίσθημα δτι μεγαλύτερα κυβερνητική προσπάθεια 

θα άπρεπε να κατευθυνθή προς τήν είσαγωγήν νέων ποικι

λιών, ιδία εις εκείνους τους τομείς τής παραγωγής, οι όποιοι 

αποβλέπουν κυρίως προς έξαγωγάς. Πρέπει δμως ν' άνα-

γνωρισθή δτι ή αποτυχία αναπτύξεως τών αγορών του εξω

τερικού, ως είναι έπόμενον, δύναται να όδηγήση εις μεγάλα 

πλεονάσματα προϊόντων άναγκαστικώς οχι του τύπου ή τής 

ποικιλίας οι όποιοι κατ' εξοχήν ζητούνται εις τάς αγοράς 

του εσωτερικού. Τοΰτο δύναται να είναι ιδιαιτέρως σοβαρον 

εις τήν περίπτωσιν τών φρούτων, δια τα όποια απαιτούν

ται μεγάλαι μακροπρόθεσμοι δεσμεύσεις κεφαλαίων δι' 

επενδύσεις. 

Ή μεγαλύτερα επίδρασις επί τής παραγωγής φρούτων 

και λαχανικών κατά τήν προσεχή δεκαετίαν θα προέλθη 

αναμφιβόλως άπο τήν άνάπτυξιν τών νέων εδαφών και τήν 

βελτίωσιν τών ήδη καλλιεργούμενων εκτάσεων. Το Ύπουρ-

γεΐον Γεωργίας αναφέρει δτι τα ήδη έκτελούμενα έργα και 

τα σχεδιασθέντα δια τάς δύο προσεχείς δεκαετίας θα έ'χουν 

ώς αποτέλεσμα τήν βελτίωσιν 8.900.000 στρεμμάτων.5 Αϊ 

5. Πηγή : «Υπολογισμός τών συμπληρωματικών επενδύσεων 
δια τα αρδευτικά ε'ργα Ελλάδος καί τών έξ αυτών ωφελειών», Δ.Τ.Π., 
αριθ. 92, 'Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων 'Τπουργείου Γεωργίας, 
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αρδευτικού βελτιώσεις φαίνονται να είναι γεωγραφικώς ευ

ρέως κατανεμημέναι, ώς εμφαίνεται εκ του πίνακος 6. 

Ό χρόνος εκτελέσεως των εγγείων τούτων βελτιώσεων 

έχει καθορισθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε αί άρδευόμεναι 

εκτάσεις ν' αυξηθούν άπο 4.100.000 στρέμματα κατά το 

1960 εις 9.500.000 στρέμματα κατά το 1969. Τα προγράμ

ματα των εγγείων βελτιώσεων σταθερώς αναθεωρούνται και 

ώς εκ τούτου «όριστικαί» εκτιμήσεις είναι παρακεκινδυνευ-

μέναι. Έ ν τούτοις, υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας6 

υπολογίζουν οτι κατά το 1980, Ιν μέγιστον εκ 15.000.000 

στρεμμάτων θέλει άρδευθή έν Ελλάδι. Σημαντική έπέκτα-

σις τών υφισταμένων σχεδίων θα εϊναι αναγκαία δια να 

έπιτευχθή το έπίπεδον τούτο, δεδομένου 6τι τα σημερινά 

προγραμματισθέντα αρδευτικά Ι'ργα περιλαμβάνουν κατά 

προσέγγισιν 11.400.000 στρέμματα δια τήν μέχρι του 1980 

περίοδον. 

'Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ό τρόπος καθ' δν αναμένεται 

να χρησιμοποιηθούν αί βελτιούμεναι εκτάσεις. Ή άρδευσις 

θα αύξηση τον αριθμόν τών καλλιεργειών τών προσαρμοζό

μενων φυσικώς εις τάς εκτάσεις αύτάς, θα μειώση τήν αβε

βαιότητα της παραγωγής καί θα ένθαρρύνη τήν παραγωγήν 

προϊόντων υψηλής αξίας καί εντάσεως εργασίας. Τα εξα

γώγιμα προϊόντα πιθανόν να ευνοηθούν λόγω τής μεγαλυ-

τέρας πιθανής μελλοντικής απορροφητικής Ικανότητος τών 

αγορών καί τής σχετικώς ύψηλοτέρας προσόδου έν συγκρί

σει προς τα προϊόντα εκείνα άτινα παράγονται μόνον διά 

τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν. Ή παραγωγή κτηνοτροφών 

ώς προϊόντων αμειψισποράς καί επί εκτάσεων όλιγώτερον 

φυσικώς καταλλήλων δι' άλλας καλλιεργείας θ' άποτελή 

έξαίρεσιν. 

'Αθήναι, 'Οκτώβριος 1961. Περίπου 7,3 εκατομμύρια στρέμματα θα 
άρδευθουν, 3,3 εκατομμύρια θ' άποστραγγισθοΰν, 0,8 εκατομμύρια θ' 
αποξηρανθούν καί 2,7 εκατομμύρια θα προστατευθούν έκ πλημμύρων. 

6. Τής 'Τπηρεσίας 'Εγγείων Βελτιώσεων. 
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ΠΙΝΑΞ 6. Νέα αρδευτικά έργα υπό κατασκευήν ή 
σχεδιασθέντα εν Ελλάδι, 1961. 

Γεωγραφικον Άρδευθησόμενα δια πρώτην 
Διαμέρισμα φοράν στρέμματα 

Στερεά Ελλάς 1,167,500 
Πελοπόννησος 1,011,200 
'Ιόνιοι Νήσοι 2,000 
Θεσσαλία 611,400 
Μακεδονία 2,507,700 

"Ήπειρος 477,600 
Κρήτη 315,700 
Νήσοι Αιγαίου 19,500 
Θράκη 1,181,000 

Σ ύ ν ο λ ο ν 7,293,600 

Π η γ ή : Βλέπε παραπομπήν 5. 

Ό βάμβαξ, δστις κατά το 1957 κατελάμβανε τα 2 0 % 

περίπου (και κατά το 1961 τα 30 % ) των αρδευόμενων εκτά

σεων της Ελλάδος, θα επεκτείνεται έφ' δσον νέαι εκτάσεις 

θα βελτιοΰνται.7 Το ήμισυ περίπου της εξ 1.570.000 στρεμ

μάτων εκτάσεως της καλλιεργηθείσης δια βάμβακος κατά 

το 1957 ήρδεύετο. Τ α ζαχαρότευτλα, τα φρούτα και τα λα

χανικά αναμένεται 6τι θα παίξουν μεγαλύτερον ρόλον εις τάς 

εκτάσεις εις τάς οποίας επεκτείνεται ή άρδευσις. Εκτιμήσεις 

των σημερινών και μελλοντικών εκτάσεων, αποδόσεων και 

βγκου παραγωγής φρούτων και λαχανικών εις τάς εκτάσεις 

τάς περιλαμβανομένας εις τα 8.900.000 στρέμματα του τρέ

χοντος προγράμματος εγγείων βελτιώσεων δεικνύουν αυξή

σεις κατά 140 % καί 260 % εις τάς εκτάσεις και τήν παρα-

7. Λ. Σούλη, Αρδεύσεις. Ύπουργεΐον Συντονισμού, 'Επιτροπή 
Έρεύνης καί 'Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού. Τόμ. 
II, 'Αριθ. 15. 'Αθήναι 1959, σελ. 17 - 19. 
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γωγήν αντιστοίχως (πίναξ 7). Είναι δυνατόν αί αυξήσεις 

αύται να πραγματοποιηθούν εις χρόνον μικρότερον του σχε-

διασθέντος τών 20 ετών. 

Ερχόμενοι ήδη εις το ζήτημα των αυξήσεων της ολικής 

παραγωγής φρούτων και λαχανικών εν Ελλάδι βλέπομεν 

δτι αί αυξήσεις τής παραγωγής δέν αναμένεται να περιορι

σθούν μόνον εις τάς ζώνας δπου θα εκτελεσθούν Ιργα εγ

γείων βελτιώσεων. Έ ν τούτοις, το ποσοστον τής αυξήσεως 

τής παραγωγής εις τάς έκτος τών ανωτέρω ζωνών περιοχάς 

θα είναι πιθανώς πολύ χαμηλότερον. Εκτάσεις προικισμέ-

ναι με καταλλήλους έδαφικάς και κλιματικάς συνθήκας και 

διαθέσιμον ύδωρ προς άρδευσιν φρούτων και λαχανικών έχουν 

ήδη κατά μέγα ποσοστον άφιερωθή εις τάς καλλιέργειας 

αύτάς. Ώ ς έκ τούτου, το πρόσφατον ποσοστον αυξήσεως 

τής παραγωγής τών φρούτων καΐ λαχανικών εν Ελλάδι έκ 

3 % περίπου κατ' έτος, δέν δύναται να διατηρηθή έξω τών 

υπό βελτίωσιν ζωνών. Έάν έπιτευχθή ποσοστον αυξήσεως 

έξ 1 % εις τάς περιοχάς Ιξω τών ύπο βελτίωσιν ζωνών δια 

καλυτέρων ποικιλιών καί καλυτέρας καλλιεργητικής τεχνι

κής, ή συνολική παραγωγή τών 15 ειδών φρούτων καί λα

χανικών, άτινα έμελετήθησαν προηγουμένως, προβλέπεται 

να είναι ώς έπεται : 
1958 1970 Αΰξησις % 

Παραγωγή φρούτων 

και λαχανικών εις τάς 

ύπο βελτίωσιν ζώνας 

(μετρικοί τόννοι) 479.500 1.735.000 261 

Παραγωγή φρούτων 

και λαχανικών εις εκ

τάσεις έξω τών υπό 

βελτίωσιν ζωνών (με

τρικοί τόννοι ) 2.191.164 2.450.000 12 

Σ ύ ν ο λ ο ν 2.670.664 4.185.000 57 
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Οΰτως, έπΐτή βάσει των διαθεσίμων στοιχείων, αΰξησις 

της ελληνικής παραγωγής φρούτων και λαχανικών κατά 

57% κατά το 1970 φαίνεται να είναι πιθανή, μέ την μεγα-

λυτέραν αΰξησιν προερχομένην κυρίως άπο τάς υπό βελτίω-

σιν εκτάσεις. Εννοείται βεβαίως ότι τυχόν μεγαλύτεραι 

μεταβολαΐ εις την άναμενομένην χρησιμοποίησιν του εδά

φους, είτε εντός εϊτε έκτος των υπό βελτίωσιν ζωνών, ήθε-

λον μεταβάλει σημαντικώς τάς ανωτέρω εκτιμήσεις. 

Εις τα προηγούμενα ή προσοχή μας εστράφη προς τάς 

συνολικάς μεταβολάς τής παραγωγής φρούτων καΐ λαχα

νικών. Δι' ώρισμένα φρούτα, αϊ φυτεύσεις δένδρων παρέχουν 

άκριβεστέραν έ*νδειξιν τών πιθανών μεταβολών τής παραγω

γής. Εις τα ροδάκινα π.χ. ή παραγωγή θα ήδύνατο ν' αύ-

ξηθή εις 100.000 τόννους κατά το 1970 χωρίς νέας φυτεύ

σεις μετά το 1961. Τούτο αντιπροσωπεύει αΰξησιν κατά 

75 % άνω του μέσου επιπέδου τών ετών 1959 - 1960. Ένη-

λικίωσις τών σημερινών δένδρων και αΰξησις τών αποδόσεων 

κατά 15 % (ισοδύναμος προς τάς υπό του 'Υπουργείου Γεωρ

γίας ύπολογισθείσας προβλέψεις δι' δλα τα φρούτα πυρηνο-

κάρπων και γιγαρτοκάρπων καί δια την ΙΟετή ώς άνω περίο-

δον) θα κατέληγεν εις το έπίπεδον τοΰτο. 'Αναμφιβόλως θα 

γίνουν καί νέαι φυτεύσεις, οπότε είναι δυνατόν ν' αναμένε

ται δια το 1970 διπλασιασμός τής ελληνικής παραγωγής 

ροδάκινων. 
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Ill 

Ή σημερινή κατάστασις της καταναλώσεως 

Ή ολική παραγωγή φρούτων και λαχανικών εν Ελλά

δι, δπως και άλλαχοΰ, χρησιμοποιείται υπό ώρισμένας μορ-

φάς ε'ίτε εις το έσωτερικόν, ε'ίτε εις το έξωτερικόν, εϊτε εις 

άμφοτέρας τάς αγοράς αύτας απορροφήσεως. Επειδή δεν 

είναι δυνατόν να προσδιορισθή ή ακριβής χρησιμοποίησις, 

ό δρος «άπορρόφησις» χρησιμοποιείται συχνάκις δια να 

καταδειχθη το μέρος έκεΐνο της εσοδείας το όποιον χρησι

μοποιείται εις τα αγροκτήματα δπου παράγεται, πωλείται, 

δίδεται εις τα ζώα ώς κτηνοτροφή ή καταστρέφεται. Αι 

πωλήσεις γίνονται δι' έσωτερικήν κατανάλωσιν, δια μετα-

ποίησιν και δι' έξαγωγήν. Ή εσωτερική «άπορρόφησις» 

δύναται να έκτιμηθή δι' αφαιρέσεως τών εξαγωγών από τήν 

έκτιμηθεΐσαν παραγωγήν.7" 

Δια τα οκτώ κυριώτερα είδη φρούτων καί τα επτά είδη 

λαχανικών, αϊ εκτιμήσεις της εσωτερικής κατά κεφαλήν 

απορροφήσεως δια τα ετη 1954 - 1960 εμφαίνονται εις τον 

πίνακα 8. Προκειμένου περί τών φρούτων, τα στοιχεία ταύ

τα δεικνύουν δτι: 1) ή ολική κατά κεφαλήν εσωτερική άπορ-

7α . Δια τήν καλυτέραν κατανόησιν τών ανωτέρω χρησιμοποιου
μένων εννοιών καί δρων παραθέτομεν κατωτέρω τάς μεταξύ αυτών 
ύφισταμένας σχέσεις: 

Παραγωγή = Χρησιμοποίησις + Άπώλειαι 
Παραγωγή = Έξαγωγαί + Εσωτερική χρησιμοποίησις + Ά 

πώλειαι 
Παραγωγή = Έξαγωγαί + Εσωτερική άπορρόφησις. 
'Εσωτερική χρησιμοποίησις = Αύτοκατανάλωσις -+- Εγχώριος ή 

εσωτερική κατανάλωσις + Μετα-
ποίησις + Κτηνοτροφή 
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ΠΙΝΑΞ 8. Έκτιμηθείσα κατά κεφαλήν εσωτερική άπορρόφησις 
των ελληνικών φρούτων καΐ λαχανικών κατά τα έτη 

1954 — 60 (χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν) 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Φρούτα 
Μήλα 7.1 4.5 9.0 9.7 11.4 12.2 10.7 
'Απίδια 4.9 3.6 5.3 6.8 4.6 5.1 3.1 
Ροδάκινα 2.2 0.8 2.7 3.8 3.0 4.3 4.2 
Βερύκοκκα 1.2 0.6 1.3 2.1 1.0 1.8 1.2 
Πορτοκάλλια 14.8 15.2 15.0 17.3 21.1 17.6 18.7 
Μανδαρίνια 3.1 2.6 3.1 2.3 2.7 2.1 2.1 
Λεμόνια 4.7 4.7 3.9 5.0 4.9 3.6 5.4 
Σταφυλαί 14.4 12.4 12.9 12.6 12.2 10.3 9.6 

Σύνολον φρούτων... 52.4 44.4 53.2 59.6 60.9 57.0 55.0 

Λαχανικά 
Τομάται 52.1 41.6 46.1 53.9 56.0 51.9 55.6 
ΠιπεριαΙ 1.5 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6 2.0 
Φασολάκια 5.5 6.7 6.9 7.0 7.4 7.9 7.8 
'Αγγούρια 5.1 5.2 5.5 5.4 4.9 5.2 5.5 
Γεώμηλα 56.3 53.2 57.1 62.6 56.3 57.1 50.1 
Καρπούζια 35.6 34.0 34.2 36.2 35.0 34.2 32.9 
Πεπόνια 18.5 17.2 16.7 16.2 15.5 16.6 15.3 

Σύνολον λαχανικών 
καίπεπονοειδών. 174.6 159.4 168.2 182.9 176.9 174.5 169.2 

Π η γ ή : Τα ανωτέρω ύπελογίσθησαν επί τη βάσει των στοιχείων 
τών πινάκων 2 και 5 και τών εκτιμήσεων του πληθυσμού. 

ρόφησις τών οκτώ ειδών φρούτων παρουσιάζει αξιοσημείω

τους διακυμάνσεις άπο έτους εις έτος, άντανακλώσα κυρίως 

διαφοράς εις τήν όλικήν παραγωγήν τούτων, 2 ) ή ολική 

κατά κεφαλήν άπορρόφησις τών φρούτων παρουσίασεν έλα-

φράν άνοδικήν τάσιν και 3 ) σημαντικαί αυξήσεις έλαβον 

χώραν εις τήν κατά κεφαλήν άπορρόφησιν τών μήλων, τών 
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ροδάκινων καί τών πορτοκαλλίων, έλαφραί αυξήσεις εις τά 

λεμόνια και τα βερύκοκκα και μειώσεις εις τα μανδαρίνια, 

τάς σταφυλάς και τα απίδια. 

Τα επτά είδη λαχανικών, εξεταζόμενα όμοΰ, δεν παρου

σιάζουν ώρισμένην τάσιν εις τήν έσωτερικήν άπορρόφησιν, 

εξεταζόμενα δμως εν εκαστον ιδιαιτέρως, δεικνύουν δτι με-

ρικαί μεταβολαί έχουν λάβει χώραν. Ή άπορρόφησις τών 

χλωρών φασολιών ηύξήθη σταθερώς καθ* δλην τήν περίο-

δον, ή δε τών νωπών πιπεριών παρουσίασεν άνοδικήν τά

σιν άλλα με ευρείας διακυμάνσεις. "Αλλα ε'ίδη, και ιδία τα 

γεώμηλα, αϊ τομάται και τα καρπούζια, παρουσίασαν δια

κυμάνσεις άλλ' δχι ώρισμένην τάσιν εις τήν έσωτερικήν 

των άπορρόφησιν. 

Τα απόλυτα επίπεδα της κατά κεφαλήν εσωτερικής απορ

ροφήσεως φρούτων είναι ιδιαιτέρως υψηλά εις τα πορτοκάλ-

λια, τα μήλα και τάς σταφυλάς, εκτιμώμενα εις 18,7, 10,7 

καί 9,6 χιλιόγραμμα αντιστοίχως δια το 1960. *Η άπορρό-

φησις τών ροδάκινων άνήλθεν άποτόμως είς 5,5 χιλιόγραμ

μα άπο τα 2,2 χιλιόγραμμα πού ήτο προ 6 ετών. Ή κατά 

κεφαλήν άπορρόφησις τών γεωμήλων, τοματών καί καρ

πουζιών είναι μεγαλύτερα εν σχέσει προς τήν τοιαύτην τών 

λοιπών λαχανικών και πεπονοειδών, ανερχομένη εις 50,1, 

55,6 καί 39,9 χιλιόγραμμα αντιστοίχως κατά το 1960. Ή 

άπορρόφησις δλων τών άλλων φρούτων καί λαχανικών είναι 

σχετικώς χαμηλή. 

Έάν ληφθή υπ' δψιν το μήκος της εποχής καθ' ην έκαστον 

προϊόν είναι διαθέσιμον εις τήν άγοράν, ή άπορρόφησις τών 

εξαιρετικώς εποχικών προϊόντων, ώς π.χ. τών σταφυλών 

καί ροδάκινων, τά όποια είναι διαθέσιμα μόνον επί 3 έως 

3 1/2 μήνας κατ' έτος, λαμβάνει νέαν σημασίαν. Το έπο-

χικον μέγεθος της κατά κεφαλήν απορροφήσεως παρουσιά

ζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον δια τήν έξέτασιν τής ικανότητος 

τών εσωτερικών αγορών προς άπορρόφησιν ηύξημένης πα

ραγωγής. Δια προϊόντα ώς τά μήλα, τά όποια είναι διαθέ-
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σιμά εν Ελλάδι επί 8 - 1 0 μήνας, ή σχετική σημασία της 

κατά κεφαλήν απορροφήσεως δύναται να είναι περιορισμέ

νη, άλλα τοΰτο ουδαμώς αποτελεί Ινδειξιν δτι μεγαλύτεραι 

ποσότητες δύνανται να τοποθετηθούν εις τάς έσωτερικάς αγο

ράς με σχετικώς έλαφράν έπίδρασιν επί της τιμής. Το γε

γονός τοΰτο, εν τούτοις, τονίζει τήν σημασίαν των μεταβο

λών εις τάς ποικιλίας, α'ίτινες είναι δυνατόν να επιμηκύνουν 

τον χρόνον καθ' δν ώρισμένα ε'ίδη είναι διαθέσιμα και κατά 

συνέπειαν ν' αυξήσουν τήν κατανάλωσίν των χωρίς να επη

ρεάσουν σοβαρώς τήν τιμήν κατά τήν διάρκειαν τής περιό

δου αιχμής τής εμπορίας. Ή συντήρησις είναι επίσης πολύ 

σπουδαία ως μέσον αυξήσεως του μήκους τής εποχής εμπο

ρίας. 

Σύγκρισις τών στοιχείων τής ετησίας κατά κεφαλήν πα

ραγωγής καί τής εσωτερικής απορροφήσεως δια το σύνολον 

τών φρούτων δεικνύει Οτι ή κατά κεφαλήν παραγωγή ηύξή-

θη κατά ποσοστον μεγαλύτερον εκείνου τής εσωτερικής 

απορροφήσεως (διάγραμμα 3). Καί ενώ ή παραγωγή και 

ή εσωτερική άπορρόφησις τών λαχανικών εβαινον παραλλή

λως κατά τα πρώτα έ'τη τής περιόδου, σήμερον ή παραγωγή 

ήρχισε να ύπερβαίνη τήν έσωτερικήν άπορρόφησιν. Έ ξ ορι

σμού, αϊ διαφοραί εξηγούνται εκ τής αυξήσεως του δγκου 

τών εξαγωγών. Άκριβέστεραι εκτιμήσεις τών απωλειών θα 

έδείκνυον πιθανώς δτι ή εσωτερική χρησιμοποίησις τών 

προϊόντων τούτων ηύξήθη με ρυθμον σχετικώς βραδύτερον 

εκείνου τής εσωτερικής απορροφήσεως, ιδιαιτέρως δέ προ

κειμένου περί τών προϊόντων εκείνων τα όποια παρουσίασαν 

απότομους αυξήσεις τής παραγωγής. 
Ή κατά κεφαλήν εσωτερική άπορρόφησις τών λαχανι

κών καί πεπονοειδών κατά τήν επταετή περίοδον διεκυμάνθη 

μεταξύ 159 καί 183 χιλιόγραμμων, ενώ ή τών οκτώ ως άνω 

ειδών φρούτων μεταξύ 44 καί 61 χιλιόγραμμων.8 Οιαδήποτε 

8. Τα στοιχεία ταΰτα δεν συμφωνούν μέ προγενεστέρας εκτιμήσεις 
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ΠΙΝΑΞ 9. Έκτιμηθεΐσαι χρησιμοποίησις καΐ άπώλειαι ώρισμένων 

Όλική 
Παραγωγή Αύτοκατανάλωσις 

Εσωτερική κατανά-
λωσις νωπών 

Φρούτα Τόννοι Τόννοι 0/ 
/ο 

Τόννοι 

Μήλα 89,380 
'Απίδια 43,900 
Ροδάκινα 35,773 
Βερύκοκκα 17,915 
Πορτοκάλλια 148,195 
Μανδαρίνια 23,203 
Λεμόνια 56,651 
Σταφυλαί επιτραπέζιοι 114,300 

9,921 
8,692 
2,325 
2,938 

13,338 
2,715 
4,475 
9,716 

11.1 
19.8 

6.5 
16.4 
9.0 

11.7 
7.9 
8.5 

41,740 
29,457 
22,036 
12,164 
89,954 
12,854 
29,289 
69,609 

46.7 
67.1 
61.6 
67.9 
60.7 
55.4 
51.7 
60.9 

Λαχανικά 

Τομάται 444,700 
ΠιπερίαΙ 12,700 
Φασολάκια 57,600 
Αγγούρια 41,100 
Γεώμηλα, σύνολον . . 467,035 
Καρπούζια 300,072 
Πεπόνια 154,840 

75,599 
1,930 

13,363 
7,521 

118,294 
41,582 
19,572 

17.0 
15.2 
23.2 
18.3 
25.4 
13.9 
12.7 

244,585 
9,881 

40,090 
27,537 

296,954 
203,624 
106,337 

55.0 
77.8 
69.6 
67.0 
63.7 
67.9 
68.6 

Π η γ ή : Βλέπε παραπομπήν 9. 

προσπάθεια κατανομής της εσωτερικής απορροφήσεως των 

φρούτων και λαχανικών έν Ελλάδι μεταξύ τών διαφόρων 

μορφών χρησιμοποιήσεως είναι εξαιρετικώς δύσκολος λόγω 

του περιορισμένου τών διαθεσίμων στοιχείων. Ή μόνη 

προσπάθεια προς έκτίμησιν της χρησιμοποιήσεως τών φρού

των και λαχανικών ήτο ή γενομένη δια το έτος 1957 (πίναξ 

9 ) . 9 Ουδεμία σύγκρισις δύναται να γίνη με άλλας πηγάς ή 

λόγω τών διαφορών εις τον δρισμον καΐ την ταξινόμησιν. 

9. Αί έν λόγω εκτιμήσεις έγένοντο ύπο του Υπουργείου Γεωργίας 

76 



ελληνικών φρούτων καΐ λαχανικών δια τό έτος 1957· 

Μεταποίησις 

Τόννοι 

4,558 
439 

1,968 
1,612 

10,374 

— 
3,342 

10,630 

73,376 
254 
922 
164 

— 
— 
— 

% 

5.1 

1.0 
5.5 
9.0 
7.0 

— 
5.9 
9.3 

16.5 
2.0 
1.6 
0.4 

— 
— 
— 

Έξαγωγαΐ 

Τόννοι 

22,677 

— 
7,988 

205 
16,742 

5,602 
16,439 
19,881 

35 
91 

— 
— 

1,425 
76 
30 

% 

25.3 

— 
22.3 

1.1 
11.3 
24.2 
29.1 
17.4 

0.0 
0.7 

— 
— 
0.3 
0.0 
0.0 

Κτηνοτροφή 

Τόννοι 

5,184 
1,361 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
1,094 
2,713 

24,456 
28,690 
16,141 

ο/ 
/ο 

5.8 
3.1 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
1.9 
6.6 
5.2 
9.5 

10.5 

Άπώλειαι 

Τόννοι 

5,363 
3,951 
1,467 
1,003 

17,783 
2,019 
3,059 
4,458 

51,141 
546 

2,131 
3,165 

25,906 
26,176 
12,760 

% 

6.0 
9.0 
4.1 
5.6 

12.0 
8.7 
5.4 
3.9 

11.5 
4.3 
3.7 
7.7 
5.4 
8.7 
8.2 

εκτιμήσεις δια μεταγενέστερα έτη. Παράτας γνωστάς αυτών 

ατέλειας, τα στατιστικά ταύτα στοιχεία δύνανται να παρά-

διά την Έπιτροπήν Έρεύνης καΐ 'Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμ
ματισμού του 'Τπουργείου Συντονισμού, ϊνα χρησιμοποιηθούν κατά 
την προπαρασκευήν τών σχεδίων αναπτύξεως της Ελλάδος. Έδημο-
σιεύθησαν εις τον Τόμον II, τεύχος 11, παράρτημα Α τών «'Οπωρο
κηπευτικών» της 'Επιτροπής Έρεύνης καΐ 'Οργανώσεως Οικονομι
κού Προγραμματισμού τοϋ 'Τπουργείου Συντονισμού, 'Αθήναι, 
Μάρτιος 1959. Ή επακολουθούσα συζήτησις αναφέρεται είς στοιχεία 
του πίνακος 9. 
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σχουν πληροφορίας σχετικάς προς τους τρόπους απορροφή

σεως της παραγωγής φρούτων και λαχανικών. 

Ή αύτοκατανάλωσις 

'Ενώ υπάρχουν εύρεΐαι διακυμάνσεις μεταξύ των προϊόν

των εντός εκάστης ομάδος, το ποσοστον επί τοις εκατόν 

της παραγωγής λαχανικών, τα όποια καταναλίσκονται υπό 

τών ιδίων τών παραγωγών, φαίνεται να είναι μεγαλύτερον 

του τών φρούτων. Περίπου 10% της ολικής παραγωγής 

φρούτων καταναλίσκεται υπό τών παραγωγών και τών οί-

γενειών των, ενώ δια τα λαχανικά φαίνεται δτι τα 19% 

περίπου χρησιμοποιούνται κατ' αυτόν τον τρόπον. Έ π ί τή 

βάσει απολύτων αριθμών μάλλον παρά ποσοστών, ή αύτο-

κατανάλωσις λαχανικών είναι ύπερτετραπλασία τής τών 

φρούτων. Εξεταζόμενα κατ* αυτόν τον τρόπον, τα λαχα

νικά αποτελούν τα 8 4 % περίπου και τα φρούτα τα 16% 

περίπου τών αύτοκαταναλισκομένων προϊόντων εν 'Ελλάδι. 

Ό τύπος τής καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών εξη

γεί τα πορίσματα ταύτα. Τα λαχανικά, αποτελούντα βασικον 

είδος διατροφής κάθε ελληνικής αγροτικής οικογενείας, καλ

λιεργούνται εις μικρούς οικογενειακούς λαχανόκηπους δι' 

οίκογενειακήν κατανάλωσιν εις δλας τάς περιφερείας τής 

Ελλάδος. Ή καλλιέργεια τών φρούτων είναι γεωγραφικώς 

ολιγώτερον ευρέως κατανεμημένη καΐ τα προϊόντα παρά

γονται κυρίως δια την άγοράν. 

Εις περιοχάς συγκεντρώσεως τής παραγωγής, ή αύτο-

κατανάλωσις είναι πολύ υψηλή μεταξύ τών παραγωγών καΐ 

τών εργατών τών εργαζομένων εις τα κτήματα και τα κέν

τρα συσκευασίας. Τοΰτο αληθεύει ιδιαιτέρως εις τήν περί

πτωσιν προϊόντων ως τα ροδάκινα, εις τα όποια ή εποχή καθ' 

ήν ταΰτα είναι διαθέσιμα είναι βραχεία και ή παραγωγή 

άκρως συγκεντρωμένη. 'Αλλ' εις περιοχάς Οπου γενικώς δέν 

παράγονται φρούτα, ή αύτοκατανάλωσις τείνει να καταστή 

μικρά. 'Εάν παραγωγός τις παράγη φρούτα είς τοιαύτην 
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περιοχήν, ευρίσκει έτοίμην μίαν τοπικήν άγοράν δπου επι

κρατούν συνήθως εύνοϊκαί τιμαί. Ενθαρρύνεται οΰτως εις 

τήν πώλησιν μάλλον παρά εις τήν αύτοκατανάλωσιν του 

προϊόντος του. 

Εις απολύτους αριθμούς, τα πορτοκάλλια, αί σταφυλαί, 

τα μήλα καΐ τα απίδια, εϊναι τα φρούτα, άτινα καταναλί

σκονται κατά πολύ μεγάλας ποσότητας εντός τών κτημάτων 

δπου παράγονται. Τα γεώμηλα, αί τομάται και τα πεπο-

νοειδή κυριαρχούν εις τον κατάλογον τών αύτοκαταναλισκο-

μένων λαχανικών. Μικρά μεταβολή εις τήν αύτοκατανάλωσιν 

αναμένεται κατά τα προσεχή 5 εως 7 έτη εν δψει της ανα

μενόμενης σταθερότητος εις τον άγροτικον πληθυσμόν. 

Ή εγχώριος κατανάλωσις νωπών φρούτων καΐ λαχανικών 

Ή εγχώριος κατανάλωσις τών οκτώ ώς άνω ειδών φρού

των ώς νωπών, δια τα όποια υπάρχουν στατιστικαί εκτιμή

σεις, ανέρχεται κατά μέσον δρον εις τα 60 % της παραγωγής 

δια το έτος 1957 (πίναξ 9). Προκειμένου περί τών μήλων, 

λεμονιών και μανδαρινίων τα ποσοστά εϊναι ουσιωδώς χα

μηλότερα, ώς αποτέλεσμα τής ηύξημένης σπουδαιότητος τών 

εξαγωγών. Το ποσοστον τής παραγωγής ροδάκινων, το δια-

τιθέμενον δι' έγχώριον κατανάλωσιν, είναι σήμερον μικρό-

τερον εκείνου του έτους 1957, δτε είχεν ανέλθει εις 61,6%. 

Κατά τήν άνάλυσιν τής καταναλώσεως νωπών λαχανικών 

εϊναι σκόπιμον δπως αί τομάται εξετασθούν κεχωρισμένως. 

Έάν εξαιρεθούν αί τομάται, προκύπτει περιέργως το συμ

πέρασμα δτι μεταξύ τών λοιπών λαχανικών υφίσταται μι

κρά μεταβλητότης. Κατά το 1957, τα 5 5 % περίπου τής 

παραγωγής τοματών κατηναλώθησαν ώς νωπαί τομάται εν 

τή ημεδαπή, ενώ ή κατανάλωσις τών λοιπών λαχανικών 

άπερρόφησε σχεδόν τα 2/3 τής παραγωγής αυτών. 

Αί ώς άνω συγκρίσεις δεν δύνανται να παράσχουν ενδεί

ξεις περί τής υφισταμένης διαρθρώσεως τής εγχωρίου κατα

ναλώσεως και κυρίως εκείνης μεταξύ νωπών φρούτων και 
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λαχανικών. Τα φρούτα θεωρούνται ε'ισέτι ώς πολυτελή αγα

θά, παρ' δλην την ηύξημένην παραγωγήν και έσωτερικήν 

χρησιμοποίηση; των. Τούτο, διότι τα εισοδήματα πολλών 

εκ των κατοίκων τών αγροτικών, ημιαστικών καΐ αστικών 

περιοχών είναι ανεπαρκή προς άγοραν ηύξημένων ποσοτή

των πολλών ειδών φρούτων. Τούτο εϊναι κατ' εξοχήν αλη

θές προκειμένου περί τών μη παραγωγών φρούτων περιο

χών, βπου αϊ τιμαί τών φρούτων τείνουν να διαμορφοΰνται 

εις υψηλά επίπεδα. Θα ήδύνατο να λεχθή δτι μόνον ή πλου-

σιωτέρα τάξις του αστικού πληθυσμού εϊναι εκείνη ή οποία 

αγοράζει τον μεγαλύτερον ογκον τής έγχωρίως καταναλι

σκομένης ποσότητος νωπών φρούτων. Δέον δμως να ση-

μειωθή δτι μέ την άνοδον τής απασχολήσεως εις τάς άστι-

κάς περιοχάς, μέ τήν άνάπτυξιν του συστήματος εμπορίας 

εις περιοχάς είς τάς οποίας ή εμπορική έξυπηρέτησις είναι 

σήμερον ανεπαρκής και τέλος μέ τήν αΰξησιν τής παραγω

γής, θα λάβη οπωσδήποτε χώραν μερική αυξησις τής εγ

χωρίου καταναλώσεως νωπών φρούτων. Τα λαχανικά, αντι

θέτως, δέν αποτελούν δαπανηρον είδος, παράγονται εις ευ

ρείας γεωγραφικάς περιοχάς και αποτελούν σημαντικον μέ

ρος τής διατροφής τών Ελλήνων τόσον τών αγροτικών πε

ριοχών δσον και τών αστικών κέντρων. 

Ή βιομηχανική επεξεργασία 

Ή άπορρόφησις φρούτων και λαχανικών προς βιομηχα-

νικήν έπεξεργασίαν εϊναι εν Ελλάδι πολύ μικρά και ή ετη

σία δυναμικότης τών εργοστασίων εϊναι επίσης μικρά εν 

σχέσει προς τον όλικόν δγκον τών ακατέργαστων προϊόν

των, δστις θα ήδύνατο να χρησιμοποιηθή κατά τον τρόπον 

τούτον εάν τα συστήματα προμηθείας και εμπορίας ήσαν 

καλύτερον ώργανωμένα. Οΰτω, κατά το 1957, μόνον τα 

6 % τών φρούτων μετεποιήθησαν καί, αποκλειομένων τών 

τοματών, όλιγώτερον τών 2 % τών φυσικώς καταλλήλων 

λαχανικών υπεβλήθησαν είς μεταποίησιν. Κατά το αυτό έτος, 
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πλέον των 1 5 % της παράγωγης τομάτας μετεποιήθησαν. 

Κονσέρβαι φρούτων, χυμοί και μαρμελάδες είναι τα κύ

ρια μεταποιημένα προϊόντα φρούτων, άλλα και οι ζελέδες, 

τα φρουι γκλασέ και τα σακχαρόπηκτα απορροφούν μικράς 

ποσότητας φρούτων. Τα λαχανικά κονσερβοποιούνται ολό

κληρα ή τεμαχισμένα ή ως πολτός, ως πουρές, ως χυμός και 

ώς τουρσιά εντός άλμης. Τα εσπεριδοειδή μετατρέπονται κυ

ρίως εις χυμούς ε'ίτε συμπεπυκνωμένους προς μεταγενε-

στέραν άνασύνθεσιν ε'ίτε δι5 άνάμιξιν μέ άλλα συστατικά 

προς χρησιμοποίησιν ώς αναψυκτικών. Τα μήλα συνθλί

βονται εις χυμον ή μετατρέπονται εις πολτόν. Τα ροδάκι

να καί βερύκοκκα συχνότερον κονσερβοποιούνται ώς φρού

τα ή μετατρέπονται εις μαρμελάδαν. Αϊ μεταποιούμεναι επι

τραπέζιοι σταφυλαί εΐτε αποξηραίνονται προς σταφίδας εΐτε 

συνθλίβονται προς παρασκευήν προϊόντων ζυμώσεως. Ό 

μέγας 6γκος τών μεταποιουμένων τοματών πωλείται ώς 

τοματοπολτός, μικραΐ δέ μόνον ποσότητες κονσερβοποιούν

ται ή μετατρέπονται εις χυμόν. "Αλλα μικροτέρας σημασίας 

λαχανικά, ώς ή μπάμια καί ή αγκινάρα, κονσερβοποιούνται 

εις μικράς ποσότητας. 

Ή κονσερβοποιία εν Ελλάδι παράγει καί δια την έσω-

τερικήν καί δια την έξωτερικήν άγοράν. Ή μεταποίησις δια 

το έξωτερικον έμπόριον είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα εις 

τάς παραγούσας τομάταν περιοχάς, μέ ώρισμένους βιομη

χάνους παράγοντας ειδικώς συσκευασμένα προϊόντα. Έξω-

τερικαί άγοραί δια μεταποιημένα φρούτα καί λαχανικά άρ

χισαν ν' άναπτύσσωνται εις μικράν κλίμακα, άλλα δεν υπάρ

χουν ακόμη σοβαροί γεωγραφικοί προσανατολισμοί του εμπο

ρίου τών ειδών αυτών. 

Σήμερον υπάρχουν εν λειτουργία ίδιωτικαί καί οιονεί 

κρατικαί εγκαταστάσεις κονσερβοποιίας καί μεταποιήσεως. 

Αι τελευταιαι ίδρύθησαν δια να βοηθήσουν τήν διάθεσιν 

προϊόντων μη εμπορευσίμων ώς νωπών εις ίκανοποιητικάς 

τιμάς καί τήν έκμετάλλευσιν τών δυνατοτήτων νέων προϊόν-
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των. 'Απεφασίσθη δπως αϊ εγκαταστάσεις αύται μεταβιβά

ζονται εις τάς χείρας των συνεταιρισμών, δταν το άρχικον 

δάνειον αποπληρώνεται. 'Εκτεταμένα σχέδια έχουν γίνει δια 

την κατασκευήν προσθέτων έγκασταστάσεων μεταποιήσεως, 

tòiqc δι' εσπεριδοειδή δια τα προσεχή πέντε Ιτη. Θα είναι 

αδται άναγκαΐαι δια τήν χρησιμοποίησιν τής σταθερώς αυ

ξανομένης παραγωγής πορτοκαλλίων καί, εις μικρότερον 

βαθμόν, λεμονιών. Τα 90 % περίπου τής παραγωγής χυμών 

εσπεριδοειδών είναι χυμοί πορτοκαλλίων καί τα 1 0 % χυ

μοί λεμονιών. Κατά τήν περίοδον 1960 - 61 ή παραγωγή 

φυσικού χυμοΰ άνήλθεν εις 13.800 τόννους, εκ των οποίων 

οι 6.600 τόννοι εξήχθησαν, ένφ κατά τήν περίοδον 1955 -

56, ήτοι το πρώτον έτος καθ' δ ή Ελλάς εξήγαγε χυμούς 

εσπεριδοειδών (80 τόννους), ή παραγωγή χυμών άνήλθεν 

ε'ις 2.700 τόννους. 

Τα προσφάτως συμπληρωθέντα νέα εργοστάσια χυμών 

εις τάς περιφερείας δπου καλλιεργούνται τά εσπεριδοειδή 

θα βοηθήσουν τήν έμπορίαν τής αυξανομένης παραγωγής 

εσπεριδοειδών, άλλ' υφίσταται άμεσος ανάγκη μεγαλυτέρου 

αριθμού εργοστασίων προς άντιμετώπισιν τής αναμενόμενης 

αυξήσεως τής παραγωγής. Ευτυχώς δτι άπο τής απόψεως 

επενδύσεως κεφαλαίων δια νέας εγκαταστάσεις, μέγα μέρος 

τής αυξήσεως τής παραγωγής θα είναι τής ποικιλίας «όμ-

φαλοφόρα», ήτις δέν προσφέρεται προς μεταποίησιν. 'Αλλ' 

εάν τα όμφαλοφόρα αντικαταστήσουν τάς άλλας ποικιλίας 

εις το έξαγωγικον έμπόριον, καθίσταται καταληπτον δτι 

πολλαί νέαι εγκαταστάσεις μεταποιήσεως θα χρειασθούν. 

Δύο νέα εργοστάσια εν Μακεδονία ,ίδρυθέντα δια τήν παρα-

γωγήν χυμού μήλων, έλειτούργησαν μέ άπόδοσιν μεγαλυ-

τέραν τής προϋπολογισθείσης δυναμικότητος των άπο το 

δεύτερον μόλις έτος τής λειτουργίας των. Προς το παρόν 

δέν γίνεται κατάψυξις φρούτων καί λαχανικών εν Ελλάδι, 

άλλ' ήρχισε να δεικνύεται ενδιαφέρον προς τήν πλευράν αυ

τήν καί άπο "Ελληνας καί άπο ξένους ενδιαφερομένους. 
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Εξωτερικού άγοραΐ νωπών φρούτων και λαχανικών 

Κατά την περίοδον 1954 - 61 αϊ έξαγωγαί των οκτώ 

κυριωτέρων ειδών φρούτων της Ελλάδος ηύξήθησαν άκα-

νονίστως, φθάσασαι το άνώτατον δριον των 187.128 τόννων 

κατά το 1961 (πίναξ 10). Αϊ έξαγωγαί των θερινών φρού

των (ροδάκινων, σταφυλών και βερυκόκκων) αποτελούν πε

ρίπου το Ιν τρίτον του συνόλου τών εξαγωγών φρούτων, ενώ 

τα φθινοπωρινά και χειμερινά φρούτα (μήλα, πορτοκάλλια, 

μανδαρίνια και λεμόνια) αποτελούν τα υπόλοιπα δύο τρίτα. 

Αϊ έξαγωγαί τών πορτοκαλλίων ηύξήθησαν, μολονότι άκα-

νονίστως, άπο του 1954. Πλέον τών 47.000 τόννων εξήχθη

σαν κατά την περίοδον 1961 - 62, ποσότης ή οποία αποτε

λεί την μεγίστην έξαχθεΐσαν ποσότητα εξ οιουδήποτε φρού

του. Αι έξαγωγαί λεμονιών έδειξαν άπότομον και συνεπή 

αΰξησιν κατά την τελευταίαν οκταετή περίοδον, άνελθοΰσαι 

εις 38.406 τόννους κατά την περίοδον 1961 - 62, ή οποία 

υπήρξε περίοδος πολύ μεγάλης παραγωγής και χαμηλών 

εσωτερικών τιμών. 

Τα ροδάκινα, τα όποια μόλις κατά την παρελθουσαν έξα-

ετίαν κατέλαβον σπουδαίαν θέσιν εις το έξωτερικον έμπό-

ριον τής Ελλάδος, έδειξαν άπότομον αυξησιν εξαιρέσει μό

νον του έτους 1960, το όποιον ήτο έτος σχετικώς χαμηλής 

παραγωγής. Περίπου 4.000 τόννοι εξήχθησαν κατά το 1956, 

Ινώ κατά το 1961 αϊ έξαγωγαί υπερέβησαν τους 30.000 

τόννους. Προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αϊ σταφυλαί 

και τα πορτοκάλλια ήσαν τα δύο κύρια εξαγώγιμα φρούτα 

τής Ελλάδος. Τα πορτοκάλλια διετήρησαν την θέσιν των, 

άλλ' ή εξαγωγική σπουδαιότης τών σταφυλών έμειώθη σχε

τικώς. Αι άποστολαί σταφυλών διακυμαίνονται ευρέως άπο 

έτους εις έ'τος, άνελθοΰσαι εις πλέον τών 26.000 τόννους 

κατά το 1961, ενώ κατά το 1960 ανήρχοντο μόνον εις 7.300 

τόννους. 

Αϊ έξαγωγαί τών λοιπών θερινών φρούτων είναι σχετι

κώς ασήμαντοι. Τα βερύκοκκα εξάγονται εις σχετικώς με-

8'* 



γάλας ποσότητας κατά τα έτη μεγάλης παράγωγης, ώς π.χ. 

κατά το 1959 καΐ το 1961. Αί φράουλαι είναι το πλέον 

πρόσφατον νωπον φροΰτον πού εξάγεται, άρχισαν μέ 46 

τόννους κατά το 1957 και φθάσαν εις 692 τόννους κατά το 

1961. Περαιτέρω έπέκτασις των εξαγωγών είναι βεβαία 

εάν ή παραγωγή συνεχισθή αυξανομένη. Αί έξαγωγαΐ μή

λων υπόκεινται εις άκρως ευρείας διακυμάνσεις, προκαλου-

μένας κατ' εξοχήν άπο τάς συνθήκας παράγωγης μήλων 

εν τη Κεντρική και Βορείω Ευρώπη. Παραδείγματος χά

ριν, κατά το 1958 αί έξαγωγαί μήλων άνήλθον εις 45 τόν

νους, ένω κατά το 1957,1959 και 1961 ανήρχοντο εις 22.677 

τόννους, 18.865 τόννους και 38.661 τόννους αντιστοίχως. 

Σύγκρισις των τάσεων του συνολικού Ογκου των εξα

γωγών φρούτων μέ τήν έσωτερικήν παραγωγήν δεικνύει 

οτι ενώ αί έξαγωγαί ηύξήθησαν περίπου κατά 100.000 τόν

νους μεταξύ 1954 καί 1960, ή παραγωγή ηύξήθη κατά 

225.000 τόννους περίπου κατά τήν αυτήν περίοδον (διάγραμ

μα 4) . Έάν ύπήρχον διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία δια το 

1961, ή διαφορά δεν θάήτο τόσον μεγάλη. Αί διαθέσιμοι πο

σότητες δια τάς εγχώριους άνάγκας έχουν αύξηθή σημαντι-

κώς.'Ως ποσοστον της παραγωγής των, αί συνολικαί έξαγω

γαί φρούτων ηύξήθησαν άπο 6 % περίπου κατά το 1954 εις 

2 0 % περίπου κατά το 1960. Ώ ς προς τίνα επί μέρους 

φρούτα, αί ποσοστιαΐαι μεταβολαί εις τάς έξαγωγάς αυ

τών υπήρξαν περισσότερον έντονοι. Αί έξαγωγαί τών λε

μονιών π.χ. ηύξήθησαν άπο 1 3 % είς 50% περίπου. Αί 

έξαγωγαί τών ροδάκινων κατά το 1960 ανήρχοντο είς τα 

3 6 % της ολικής παράγωγης, ένω κατά το 1956 είς τα 

20%. Το ποσοστον τών έξαχθέντων πορτοκαλλίων κατά το 

1954 καί 1960 ήτο περίπου 5 % καί 14 % της παραγωγής 

αντιστοίχως. 

Τα φρούτα πυρηνοκάρπων καί γιγαρτοκάρπων καί αί 

σταφυλαί εξάγονται κυρίως προς τάς βορειοτέρας εύρωπαϊ-

κάς χώρας, ίδίςι τήν Δυτικήν Γερμανίαν, τήν Νορβηγίαν, τήν 
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Π Ι Ν Α Ξ 10. ΈλληνικαΙ έξαγωγαΐ ώρισμένων νωπών φρούτων 

Φρούτα 1937 1938 1954 1955 

Μήλα 141 — — -

'Απίδια 3 — — — 

Ροδάκινα 16 — 380 — 

Βερύκοκκα 11 — — — 

Πορτοκάλλία 6,988 14,635 8,529 5,550 

ΜανδαρΙνια 4,342 - 3,109 2,687 

Λεμόνια — - 4,718 7,292 

ΣταφυλαΙ 7,317 10,671 16,689 10,578 

Σύνολον οκτώ φρούτων 18,818 25,306 34,425 26,107 

Δαμάσκηνα — — — — 

Φράουλα — — — — 

Λαχανικά 1937 1938 1954 1955 

Τομάται — — — — 

ΠιπεριαΙ — — — — 

Φασολάκια — — — — 

'Αγγούρια — — — — 

Γεώμηλα — — — — 

Καρπούζια — — — — 

Πεπόνια — — — — 

Σύνολον επτά λαχανικών 2,000 b _ _ — 

Πιζέλια — — — — 

Λοιπά λαχανικά — — — — 

« Περίοδος 1961 — 62. 
ß Δέν γίνεται διάκρισις κατά εϊδη κατά τα πρώτα έτη. 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καί λαχανικών, Α'ι 
Διεύθυνσις Γεωργίας, 'ϊπουργειον Γεωργίας. 
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cai λαχανικών κατά τά έτη 1937 — 38 καΐ 1954 — 60 (μετρικοί τόννοι) 

1956 1957 1958 

— 
— 

3,987 

— 
10,414 

4,447 

16,238 

15,164 

22,677 

— 
7,988 

205 

16,742 

5,602 

16,440 

19,881 

45 

16 

16,144 

372 

13,850 

6,826 

18,719 

13,960 

50,250 89,534 69,932 

- - 14 

- 46 253 

1956 1957 1958 

35 78 

91 620 

- 111 

- 44 

1,425 10,917 

76 28 

30 6 

1,657 11,804 

— 171 

942 142 

1959 1960 1961 

18,866 3,498 38,661« 

— 
24,984 

1,677 

25,740 

4,688 

32,749 

19,014 

— 
14,555 

369 

25,381 

5,633 

31,897 

7,306 

47 

30,582 

1,408 

47,305« 

4,388 

38,406 

26,331 

127,717 88,638 187,128 

- 1 -

313 528 692 

1959 1960 1961 

46 346 -

402 363 263 

55 190 62 

8 43 -

20,824 7,828 — 

24 30 45 

69 5 4 

21,429 8,805 374 

8 32 — 

203 36 -
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Φιλλανδίαν, τήν Άγγλίαν και τήν Όλλανδίαν. Μικρότεραι 

ποσότητες αποστέλλονται επίσης προς άλλα μέρη του κό

σμου, συμπεριλαμβανομένων της Νοτίου 'Αμερικής, της 

"Απω 'Ανατολής, τής 'Αφρικής, τής 'Εγγύς 'Ανατολής και 

της 'Ανατολικής Ευρώπης. 1 0 "Ολως αντιθέτως, τα ελληνι

κά πορτοκάλλια καΐ λεμόνια πωλούνται κυρίως εις τήν Άνα-

τολικήν Εύρώπην. Αι χώραι Ρωσία, Τσεχοσλοβακία, Πο

λωνία, Γιουγκοσλαβία, 'Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, 

Ουγγαρία και Ρουμανία ήγόρασαν τα 9 0 % των εξαγωγών 

πορτοκαλλίων και λεμονιών κατά το έτος I960 - 61. 

Αι έξαγωγαί νωπών λαχανικών εϊναι μικρας σημασίας 

προς το παρόν (πίναξ 10). Μικραί ποσότητες νωπών το

ματών, πιπεριών καί χλωρών φασολιών έπωλήθησαν εις το 

έξωτερικόν, άλλα το σύνολον τών εξαγωγών δλων τών λα

χανικών κατά τα τελευταία δύο ετη έκάμφθη δραστικώς, 

κυρίως λόγω του περιορισμού τών εξαγωγών γεωμήλων. 

Κατά τήν περίοδον 1957 - 60 σχεδόν τα 90 % τών εξαγωγών 

λαχανικών ήσαν γεώμηλα. Γενικώς, άσήμαντον μέρος τής 

παραγωγής λαχανικών εξάγεται (διάγραμμα 4). 

Προϊόντα χρησιμοποιηθέντα ώς κτηνοτροφή 

Ή διάθεσις φρούτων και λαχανικών ώς κτηνοτροφής 

αποφέρει τήν μικροτέραν πρόσοδον άπο οιονδήποτε άλλον 

τρόπον διαθέσεως εξαιρέσει τής άπωλείας ή καταστροφής. 

Συνήθως δέν προκύπτει εξ αυτής χρηματικον εισόδημα, άλλ' 

ό παραγωγός εϊτε αυξάνει τήν συνολικήν διαθέσιμον κτη-

νοτροφήν ε'ίτε δύναται να μειώση τάς αγοράς του ή να κάμη 

άνταλλαγήν τροφών. Τα φρούτα καί λαχανικά, τα χρησιμο

ποιούμενα ώς κτηνοτροφή, εϊναι συνήθως εϊτε κατωτάτης 

ποιότητος εϊτε δέν δύνανται να πωληθούν λόγω δυσμενών 

10. Βλέπε Πίνακας Ι—VI Παραρτήματος δια τήν γεωγραφικήν 
κατανομήν τών εξαγωγών φρούτων κατά έτη δια τα ροδάκινα, σταφυ-
λάς, πορτοκάλλια, λεμόνια καί μανδαρίνια. 
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συνθηκών της άγορας. Ώ ς εκ τούτου, ή διαθέσιμος ποσότης 

προς χρησιμοποίησιν ώς κτηνοτροφής διακυμαίνεται ευρέως 

άπο έτους εις έτος και εντός της εποχής. Τοΰτο είναι ιδιαι

τέρως αληθές δια προϊόντα λίαν ευπαθή. 

Περισσότερα λαχανικά παρά φρούτα δίδονται εις τα ζώα 

κυρίως λόγω τής εύρυτέρας γεωγραφικής κατανομής τής 

παραγωγής λαχανικών και τής σχετικώς χαμηλοτέρας αγο

ραίας αξίας των. Μεγάλαι επίσης ποσότητες πεπονοειδών δί

δονται εις τα ζώα κυρίως λόγω τής τάσεως των να παρά-

γωνται εις μεγάλας ποσότητας υπό εύνοϊκάς καιρικάς συνθή-

κας. Παραδείγματος χάριν, κατά το 1957, εύνοϊκον έτος πα

ραγωγής, ύπελογίσθη δτι τα 10 % περίπου τών παραχθέντων 

πεπονοειδών έχρησιμοποιήθησαν ώς κτηνοτροφή και δτι ή 

δοθείσα εις τα ζώα ποσότης πεπονοειδών ήτο μεγαλύτερα 

του αθροίσματος τών επί μέρους ποσοτήτων όλων τών 

άλλων λαχανικών, αΕτινες έχρησιμοποιήθησαν κατά τον αυ

τόν τρόπον. 

Πιθανόν να ύπάρχη δυνατότης προς αΰξησιν τών προσό

δων τών παραγωγών αν αί ποσότητες φρούτων, αί χρησι-

μοποιούμεναι ώς κτηνοτροφή, κατευθυνθούν προς χρησιμο

ποιήσεις αποδίδουσας ύψηλοτέρας αξίας προϊόντα. 'Αλλ' 

ακόμη και εις χώρας με καλώς ανεπτυγμένα συστήματα 

εμπορίας και έξαιρετικάς μεταφοράς, μεγάλαι ποσότητες 

φρούτων και λαχανικών δίδονται εις τα ζώα ή καταστρέ

φονται εις έποχάς άπροσδοκήτως υψηλής παραγωγής. 

ΦυσικαΙ άπώλειαι τών φρούτων καΐ λαχανικών 

Δύο τύποι απωλειών επέρχονται εις τήν γεωργικήν πα-

ραγωγήν, άλλ' ή σχετική σπουδαιότης των ποικίλλει ανα

λόγως του είδους του προϊόντος. Φυσική απώλεια προκα

λούμενη άπο ασθενείας, έντομα ή δυσμενείς καιρικάς συνθή-

κας εις κρίσιμους στιγμάς κατά τήν περίοδο ν αναπτύξεως 

ή συγκομιδής αποτελεί ένα τύπον άπωλείας. Ό δεύτερος 

λαμβάνει χώραν δταν αί άναμενόμεναι τιμαί πίπτουν κάτω 
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του κόστους συγκομιδής του προϊόντος. 

Αι τεχνολογικού πρόοδοι κατέστησαν δυνατήν την μείωσιν 

των απωλειών των προξενουμένων υπό ασθενειών καί εντό

μων και την μερικήν προστασίαν τών εσοδειών άπο κλιματι-

κάς έναντιότητας. Δια διαφόρους λόγους υφίσταται σημαντι-

κον χάσμα εν Ελλάδι μεταξύ της γνώσεως τών τεχνικών 

μεθόδων και της εφαρμογής αυτών. Καλύτερα μέσα μεταφο

ράς καί βελτιωμέναι εγκαταστάσεις συντηρήσεως έ'χουν μειώ

σει τάς απώλειας κατά τήν διανομήν τών προϊόντων. 'Αλλ' 

εις την πράξιν δεν είναι δυνατόν ν' αναμένη τις τήν έξάλειψιν 

δλων τών απωλειών, αϊτινες προκύπτουν άπο τάς χαμηλάς 

τιμάς δταν ή παραγωγή είναι εποχική καί απρόβλεπτος καί 

το προϊόν λίαν ευπαθές. 

Κατά το 1957 ύπελογίσθη δτι πλέον τών 7 % της παρα

γωγής τών οκτώ ως άνω ειδών φρούτων και τών 8 % της πα-

γωγής τών επτά ειδών λαχανικών άπωλέσθησαν (πίναξ 9). 

Αί άπώλειαι, ώς γνωστόν, διακυμαίνονται ευρέως άπο έτους 

εις έτος, κατ' ανεπισήμους δε εκτιμήσεις αδται προσήγγισαν 

ποσοστον 40 % κατά τίνα έτη. Παραδείγματος χάριν, έξ-

αιρετικον ψύχος ή μεγάλαι βροχαί κατά τήν έποχήν της 

ανθοφορίας τών πυρηνοκάρπων και γιγαρτοκάρπων, πάγω

μα τών δένδρων πορτοκαλλέας ή βροχαί κατά τήν συγκομι-

δήν τών κερασιών συνήθως επιφέρουν μεγάλην μείωσιν της 

παράγωγης κατά το έτος τοΰτο. Εις ώρισμένας περιοχάς, 

άπο καιρού εις καιρόν, ολόκληρος ή εσοδεία είναι δυνατόν 

να καταστραφή. 

Ή διακύμανσις τών απωλειών μεταξύ προϊόντων είναι 

επίσης άντανάκλασις τών χαρακτηριστικών τών επί μέ

ρους φρούτων καί λαχανικών καί του μεγέθους τών αγορών 

απορροφήσεως τούτων. Εις τάς τομάτας π.χ. αί άπώλειαι 

κατά το 1957 είναι δυνατόν να ήσαν πολύ μεγαλύτεραι άπο 

τάς έκτιμηθείσας, αί όποιαι αναβιβάζονται εις 11,5%. Αί 

τομάται πρέπει να χρησιμοποιούνται ευθύς ώς ωριμάζουν, 

εάν δμως αί άγοραί νωπών λαχανικών είναι κεκορεσμέναι 
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καΐ τά εργοστάσια μεταποιήσεως εύρίσκωνται είς πλήρη 

άπασχόλησιν, τότε κατ' ανάγκην θα έπέρχωνται άπώλειαι. 

Εις το μέλλον, αϊ προξενούμεναι άπο ασθενείας και έντο

μα άπώλειαι θα έλαττουνται εφ' δσον θα λαμβάνη χώραν 

ευρύτερα υίοθέτησις βελτιωμένων τεχνικών καταπολεμήσεως 

των ασθενειών και εντόμων. Αι άπώλειαι εκ δυσμενών και

ρικών συνθηκών είναι δυνατόν εν τινι μέτρω να ελαττωθούν 

εφ* δσον ή παραγωγή συγκεντρουται περισσότερον εις το

ποθεσίας καλύτερον προσφερομένας εις τάς απαιτήσεις τών 

επί μέρους φυτών. Αι άπώλειαι εξ ανεπαρκών αγορών 

απορροφήσεως ημπορούν να ελαττωθούν εις το μέλλον εφ' 

δσον αναπτύσσονται αϊ έμπορικαί διέξοδοι και επεκτείνον

ται αί εγκαταστάσεις βιομηχανικής επεξεργασίας. 'Εντού

τοις, μόνη ή έπέκτασις της παράγωγης δύναται ταχέως νά 

εκμηδένιση παν κέρδος άπο τάς ανωτέρω βελτιώσεις. 
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IV 

Ai προοπτικού περί μελλοντικής εξελίξεως 
της καταναλώσεως 

*Η άξιοποίησις της αυξανομένης παράγωγης ελληνικών 

φρούτων και λαχανικών θ' απαίτηση πιθανώς τήν άναζή-

τησιν μερικών νέων τρόπων διαθέσεως αυτών, εκείνο δμως 

το όποιον είναι βέβαιον είναι ή ανάγκη αλλαγής της υφι

σταμένης κατανομής τών σχετικών δγκων προς τάς διαφό

ρους χρήσεις. Ή εσωτερική χρησιμοποίησις νωπών φρού

των και λαχανικών και αί έξαγωγαί θ' αυξηθούν εφ' δσον 

ό πληθυσμός ανέρχεται, τα εισοδήματα αυξάνονται και αί 

συνήθειαι διατροφής μεταβάλλονται. 

Δια τήν έσωτερικήν άγοράν νωπών προϊόντων, ή αΰξη-

σις του πληθυσμού κατά 700.000 κατά το 1970 (εφ' δσον 

γίνη άποδεκτον δτι θα εξακολούθηση πραγματοποιούμενον 

το ποσοστον αυξήσεως τών 0,9 % ) και ή προγραμματισθεΐ-

σα αΰξησις του κατά κεφαλήν διαθεσίμου εισοδήματος κατά 

60 % περίπου άνω του επιπέδου του 1959 θα είναι οι κύριοι 

παράγοντες, οίτινες θα οδηγήσουν εις αυξησιν της κατανα

λώσεως νωπών φρούτων και λαχανικών. Ένώ ή τον πλη-

θυσμον άφορώσα έκτίμησις φαίνεται λογική, ή προβλε-

φθεΐσα αΰξησις εις το κατά κεφαλήν εισόδημα δυνατόν να 

είναι κάπως αισιόδοξος, εξαιρέσει του κατά κεφαλήν εισο

δήματος του πληθυσμού τών αστικών κέντρων καΐ τών 

αγροτικών εκείνων περιοχών, αί όποΐαι διέρχονται το στάδιον 

εντατικής αναπτύξεως τών πλουτοπαραγωγικών πηγών των. 

Ή έλαστικότης τής δαπάνης εν σχέσει προς το εισόδημα δια 

φρούτα και λαχανικά εις τα αστικά κέντρα της Ελλάδος 

είναι τοιαύτη ώστε ή προγραμματισθεϊσα άνοδος του είσο-
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δήματος να δύναται ν' αύξηση σοβαρώς τάς δαπανάς των 

κατοίκων των πόλεων δια φρούτα και λαχανικά.11 

Δεν υπάρχουν στοιχεία τα όποια θα ήδύναντο να επιτρέ

ψουν σύγκρισιν της κατά κεφαλήν καταναλώσεως φρούτων 

και λαχανικών μεταξύ αστικού καί αγροτικού πληθυσμού 

της Ελλάδος. Ή ολική κατά κεφαλήν κατανάλωσις λαχα

νικών δι' όλόκληρον τον πληθυσμόν είναι σχετικώς υψηλή, 

άλλ' ή σύνθεσίς της ποικίλλει ευρέως. "Οσοι έχουν χαμηλά 

εισοδήματα, ιδία εις τα αστικά κέντρα, περιορίζονται εις 

ώρισμένα λαχανικά, τα όποια καταναλίσκουν μόνον κατά 

την αίχμήν της εποχής εμπορίας, όταν αϊ τιμαί είναι χα-

μηλαί. "Οσοι έχουν υψηλά εισοδήματα απολαύουν εύρυτέ-

ρας ποικιλίας ειδών επί μακρότερον χρονικον διάστημα του 

ετους.'Όσον το εισόδημα ανέρχεται, τόσον θα παρουσιάζων-

ται πιθανώς ουσιώδεις υποκαταστάσεις μεταξύ των διαφό

ρων ειδών λαχανικών πέραν της μέχρις ένος βαθμού αυξή

σεως εις τήν συνολικήν κατανάλωσιν αυτών. 

*Η ευρύτερα ένημέρωσις του πληθυσμού επί τών άρχων 

της καλυτέρας διαίτης είναι δυνατόν να έπηρεάση τήν κατα

νάλωσιν φρούτων καί λαχανικών, δεν υπάρχει όμως τρόπος εκ

τιμήσεως τών αποτελεσμάτων της. Ή κατανόησις της ανάγ

κης δια βιταμίνας καί οργανικά άλατα ώδήγησαν εις σοβαράς 

αυξήσεις της καταναλώσεως τών τροφών τούτων εις άλλα 

μέρη του κόσμου, αν καί τα μέσα επίπεδα καταναλώσεως 

εις τήν Ελλάδα είναι ήδη σχετικώς υψηλά. Δυστυχώς μέγα 

μέρος του πληθυσμού καταναλίσκει μικράς ποσότητας φρού

των καί λαχανικών κατά το μεγαλύτερον διάστημα του 

έτους. Πολλά θα ήδύναντο ακόμη να επιτευχθούν εις τήν 

Ελλάδα προς τήν κατεύθυνσιν της καλυτέρας διατροφής δια 

μεταβολής τών μεθόδων παρασκευής, ιδία δια τα λαχανικά. 

11. Βλέπε τήν άνάλυσιν τήν άφορώσαν τήν ελαστικότητα της ζη
τήσεως ώς προς το εΙσόδημα δια ροδάκινα εις το Κεφάλαιον 3, όπου 
εκτίθενται λεπτομερέστερον ή σημασία καί ή έπίδρασις αύτης. 

94 



Ή άνάπτυξις του ενδιαφέροντος δια τον έφοδιασμον της 

αγοράς με μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά καθ' δλον 

το Ιτος θα ήδύνατο ν' αύξηση σημαντικώς την κατανάλω-

σίν των εις το μέλλον. 'Απαιτείται βεβαίως χρόνος δια 

ν' ανάπτυξη τις τήν βιομηχανίαν επεξεργασίας φρούτων 

καί λαχανικών, να εκπαίδευση τους κατανωλωτας εις το 

να χρησιμοποιούν μεταποιημένα προϊόντα υπό μορφάς αλ

λάς άπο έκείνας της μαρμελάδας και τών χυμών καί να 

υπερνίκηση τα πολλά εμπόδια πού συναντώνται κατά τήν 

παραγωγήν καί πώλησιν μεταποιημένων φρούτων καί λα

χανικών εις τιμάς προσιτάς εις ευρύ καταναλωτικον κοινόν. 
,λΑν καί συζητήσιμος ή σημασία της κατά τα αμέσως προσε

χή έτη, ή εγχώριος βιομηχανία επεξεργασίας ελπίζεται ν' 

άναπτυχθή, ιδίως αν αναπτυχθούν νέαι εύκαιρίαι εξαγωγών. 

Ή σύν τω χρόνω άστικοποίησις του πληθυσμού θ' αύξηση 

εν καιρώ τήν κατανάλωσιν μεταποιημένων φρούτων καί λα

χανικών, δπως επίσης θα τήν αύξηση καί μία αΰξησις της 

απασχολήσεως τών γυναικών, ή οποία συνήθως συνοδεύει 

τήν άστικοποίησιν του πληθυσμού μιας χώρας. Αϊ ανωτέρω 

επιδράσεις δμως δεν πρέπει ν' άναμένωνται εις το άμεσον 

μέλλον. 

Αι άγοραί της Δυτικής Ευρώπης αναμένεται δτι θ' απο

τελέσουν πρόσφορα κέντρα απορροφήσεως της ηύξημένης 

παραγωγής ελληνικών φρούτων. Το έτήσιον ποσοστον αυ

ξήσεως του πληθυσμού εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν — τήν 

κυριωτέραν άγοράν δια τα ελληνικά φρούτα πυρηνοκάρπων 

καί γιγαρτοκάρπων εν Ευρώπη — ύπελογίσθη εις 1,2 % κατά 

τήν περίοδον 1953 - 59. Τα ετήσια ποσοστά αυξήσεως είς 

τάς χώρας της 'Ανατολικής Ευρώπης, Αν καί μεταβλητά 

άπο χώρας είς χώραν καί δχι ακριβώς γνωστά, κυμαίνονται 

κατά τα φαινόμενα πέριξ του 1%.1 2 

12. United Nations Demographic Yearbook, 1960, United 
Nations Publication, New Tork 1961. 
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Σημαντική αΰξησις της καταναλώσεως νωπών φρούτων 

είναι δυνατή εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν, τάς Κάτω Χώρας 

και το Ήνωμένον Βασίλειον (πίναξ 11). Το χαμηλον έπί-

πεδον της κατά κεφαλήν καταναλώσεως φρούτων εν Γαλ

λία, ύποδηλοΐ δτι ηύξημένη παραγωγή εις τήν χώραν αυτήν 

θα ήδύνατο ν' άπορροφηθή εις τήν έσωτερικήν αυτής άγο-

ράν, μειοΰσα εν μέρει τον άμεσον κίνδυνον νέου ανταγω

νισμού δια τήν Ελλάδα καί τήν Ίταλίαν εις άλλας εύρωπαϊ-

κάς αγοράς. Ή κατανάλωσις λαχανικών εις τήν Δυτικήν 

Γερμανίαν εϊναι ή χαμηλότερα εν τη Δυτική Ευρώπη. Σοβα

ρά αυξησις θα ήδύνατο να πρόκυψη εάν μετεβάλλοντο αι 

συνήθειαι διατροφής. Οι Γάλλοι παραγωγοί λαχανικών 

αναμφιβόλως θα έπωφελοΰντο οιασδήποτε αυξήσεως της 

ζητήσεως εν Γερμανία, άφοΰ ή παραγωγή καί κατανάλω-

σις είναι ήδη πολύ ύψηλαί εν Γαλλία. 

Δια τα ελληνικά εσπεριδοειδή, ή πρόσφατος άνάπτυξις 

τών πωλήσεων εις τήν Άνατολικήν Εύρώπην καί τήν Σο-

βιετικήν "Ενωσιν ύποδηλοΐ μίαν δυνατήν μελλοντικήν αυξη-

σιν του βγκου τών πωλήσεων. Γεωγραφικώς ή Ελλάς ευ

ρίσκεται εις εύνοϊκήν θέσιν προς έκμετάλλευσιν της άγορας 

ταύτης. Έ ν τούτοις, είναι δυσκολώτερον να προΐδη τις τους 

δρους του εμπορίου με τάς χώρας αύτας ή εις τήν περίπτω

σιν του εμπορίου εντός της Κοινής 'Αγοράς, μετά της οποίας 

είναι ήδη συνδεδεμένη ή Ελλάς. 

Ή προσοχή δλων έχει στραφή εξ ολοκλήρου προς τάς 

πωλήσεις νωπών προϊόντων εις τάς έξωτερικάς αγοράς, άλλ' 

αι δυνατότητες εξαγωγής μεταποιημένων φρούτων καί λα

χανικών ανωτέρας ποιότητος εις τας αγοράς αύτας φαίνεται 

να είναι μελλοντικώς μεγάλης σπουδαιότητος. Το ενδιαφέ

ρον δια κονσερβοποιημένα καί κατεψυγμένα φρούτα καί λα

χανικά αναπτύσσεται ταχέως εις τήν Δυτικήν Εύρώπην καθ' 

δσον ή άπασχόλησις καί τα εισοδήματα ανέρχονται καί καθ' 

δσον περισσότεραι γυναίκες εργάζονται. Μία πολύ μεγάλη 

αγορά δια μεταποιημένα προϊόντα τροφοδοτείται σήμερον 
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άπο χώρας κειμένας εις μεγαλυτέρας ή ή Ελλάς αποστάσεις 

άπο την άγοράν. Μείωσις των εμποδίων του εμπορίου εντός 

της Κοινής 'Αγοράς θα ύψωση την θέσιν της Ελλάδος κατά 

τον άνταγωνισμον με τους σημερινούς προμηθευτάς, δεν 

πρέπει δμως να παραβλεφθούν αϊ δυνατότητες των άλλων 

μελών της κοινότητος, τα όποια αναπτύσσουν μεγάλης δυ

ναμικότητος βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχα

νικών. 

Ό κυριώτερος παράγων, δστις εμποδίζει την άνάπτυ-

ξιν της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων καΐ λαχανικών, 

φαίνεται να ευρίσκεται εντός αυτής ταύτης της ελληνικής 

βιομηχανίας επεξεργασίας. Και δεν φαίνεται μάλιστα δτι τα 

κυριώτερα προβλήματα, ώς π.χ. το μέγεθος τών βιομηχανι

κών μονάδων, ή προμήθεια πρώτης ΰλης, ή ίδρυσις νέων 

εγκαταστάσεων ή ό εκσυγχρονισμός τών παλαιών και ό 

ποιοτικός έ'λεγχος, θα λυθούν εντός τών προσεχών τριών 

εως πέντε ετών. Ή μόνη δυνατότης ταχυτέρας αναπτύξεως 

της ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λα

χανικών και ή παράλληλος διείσδυσις τών προϊόντων αυ

τής εις τάς αγοράς του εξωτερικού φαίνεται να είναι ή 

έγκατάστασις εργοστασίων εν Ελλάδι είτε άπο ξένας επι

χειρήσεις είτε άπο έλληνικας επιχειρήσεις εν συνεργασία 

με ξένας τοιαύτας. Τούτο θ' απαίτηση ώρισμένας μεταβολάς 

εις τήν κρατικήν πολιτικήν, ήτις σήμερον συντελεί εις το 

ύψηλον κόστος τών ελληνικών μεταποιημένων φρούτων και 

λαχανικών. 'Επίσης αϊ σχέσεις μεταξύ παράγωγου καΐ βιο

μηχάνου θα πρέπει ευρέως να βελτιωθούν 1 3. 

Τα κατά κεφαλήν εισοδήματα εν Ευρώπη έχουν άποτό-

μως αύξηθή κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Το έτήσιον πο-

σοστον αυξήσεως του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος 

μεταξύ 1950 και 1959 ήτο μέγιστον δια τήν Δυτικήν Γερ-

13. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται έν λεπτομερείς είς μεταγε-
νέστερον τμήμα της παρούσης μελέτης. 
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μανίαν (6,9%), άλλ' αρκετά ύψηλόν επίσης δια τήν Ό λ -

λανδίαν (4,4%), Αύστρίαν (6,7%) και Γαλλίαν (3 ,3%)" . 

Αί ΣκανδιναβικαΙ Χώραι έπραγματοποίησαν κάπως χαμη

λότερα ποσοστά αυξήσεως του εισοδήματος. Επειδή τα 

εισοδήματα άνήλθον, ή κατά κεφαλήν κατανάλωσις φρούτων 

και λαχανικών ηύξήθη. Περαιτέρω αυξήσεις του εισοδήμα

τος θα οδηγήσουν εις ηύξημένας αγοράς τοιούτων τροφίμων, 

άλλ* είναι δυνατόν επίσης να λάβη χώραν αυξησις των συν

δεδεμένων προς την κατανάλωσιν φρούτων υπηρεσιών. Ή 

άλλαχου αποκτηθείσα πείρα δεικνύει δτι μέ τήν αΰξησιν των 

εισοδημάτων ή έλαστικότης των δαπανών είναι μεγαλύτερα 

δια τάς υπηρεσίας, παρά δια τα ακατέργαστα προϊόντα. Αί 

άσχολούμεναι μέ τήν διανομήν των προϊόντων τούτων μο

νάδες δέον να λαμβάνουν υπ' δψιν των τάς εις το μέλλον 

δυναμένας να διαμορφωθούν συνθήκας κατά τήν κατάστρω

σα τών προγραμμάτων των επενδύσεων δι* εγκαταστάσεις 

και τών μεθόδων εμπορίας τών προϊόντων. 

Ό ανταγωνισμός μέ άλλας χώρας εις τάς αγοράς του 

εξωτερικού δύναται ν' αναμένεται δτι θα ένταθη, ιδίως έκ 

μέρους της Ιταλίας και εις μικροτέραν έκτασιν έκ μέρους 

της Γαλλίας, 'Ολλανδίας και 'Ισπανίας. Συγκριτικά στοι

χεία παραγωγής, τα όποια θα Ιδιδον σταθεράν βάσιν δια 

τον προσδιορισμον της σχετικής θέσεως τών διαφόρων χω

ρών, δεν δύνανται να συλλέγουν. Έ ν τούτοις, εις τα φρούτα, 

γνωσταΐ νέαι φυτεύσεις εις δλας τάς προσφερούσας χώρας 

θα οδηγήσουν εις αΰξησιν του ανταγωνισμού εις το προσε

χές μέλλον. Κατά τα τελευταία έτη, τό ποσοστον αυξήσεως 

της ζητήσεως φρούτων εις μερικας χώρας υπερέβαινε το 

ποσοστον αυξήσεως της παραγωγής αυτών, προκάλεσαν ηύ

ξημένας είσαγωγάς. Άνέκυψεν επίσης τάσις προς άγοράν 

φρούτων κατά το μεγαλύτερον μέρος του έτους. Μία τοιαύ-

14. United Nations «World Economic Survey», 1960, Uni
ted Nations Publication, New Tork, 1961. 
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τη αλλαγή είς τάς συνήθειας καταναλώσεως τείνει, εντός 

των ορίων βεβαίως των επιτρεπομένων υπό του μεγέθους 

του εισοδήματος, να καταστη σχετικώς μόνιμος. Αι επιδρά

σεις εκ του ηύξημένου τούτου εμπορίου υπήρξαν άμεσοι εις 

τάς μεσογειακάς χώρας, έκδηλωθεΐσαι εις σοβαράς αυξή

σεις εις τάς φυτεύσεις εσπεριδοειδών ή άλλων φρούτων, δια 

τα όποια άνεπτύχθη εξωτερική ζήτησις. 

Κατά τήν έξέτασιν της ισορροπίας παράγωγης καΐ κατα

ναλώσεως φρούτων καΐ λαχανικών εν Ελλάδι, εν συνόψει, 

φαίνεται λίαν πιθανόν δτι : 

1 ) ή παραγωγή θ' αύξηθή ταχύτερον άπο τήν άπορροφη-

τικήν ικανότητα των υφισταμένων σήμερον αγορών, 

2) αϊ εγχώριοι άγοραί δέν φαίνεται δτι θα διευρυνθούν 

είς βαθμον επιτρέποντα τήν άπορρόφησιν της αναμενόμενης 

αυξήσεως της παραγωγής, 

3) θα καταβληθούν προσπάθειαι προς μεγαλυτέρας έξα-

γωγας ώς διεξόδου διαθέσεως της ηύξημένης παραγωγής, 

συγχρόνως δμως άλλαι χώραι παράγουσαι δμοια προϊόντα 

θ' αναζητούν επίσης τρόπους διαθέσεως μεγαλυτέρων πο

σοτήτων, 

4) αί έξωτερικαί άγοραί θα είναι ίκαναί ν' απορροφή

σουν αύξανομένας ποσότητας φρούτων και λαχανικών ύφ' 

δλας τάς μορφάς, άλλ' οι άγορασταΐ θ' αναζητούν προϊόντα 

υψηλής ποιότητος και θα είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν 

ύψηλάς τιμάς δια τοιαύτα προϊόντα, καΐ 

5) τα φρούτα θα δημιουργήσουν το πλέον άμεσον πρό

βλημα διαθέσεως, αν και αναμένονται είς το μέλλον ποσότη

τες λαχανικών ύπερβαίνουσαι τας έσωτερικάς άνάγκας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 

ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ 





I 

Γενικά 

Εις τα προηγούμενα κεφάλαια έξητάσθησαν περιληπτι

κώς αϊ προοπτικαΐ δια τήν παραγωγήν και άξιοποίησιν των 

ελληνικών φρούτων και λαχανικών εις το προσεχές μέλλον. 

Παραμένουν ήδη προς έξέτασιν αϊ πιθαναί επιδράσεις ώρι-

σμένων συνθηκών εμπορίας των ελληνικών φρούτων και προ 

πάντων ή έξέτασις της εμπορικής πολιτικής, ή όποια θα 

ήδύνατο να έφαρμοσθή προς επωφελή δια τους "Ελληνας 

παραγωγούς έκμετάλλευσιν τών προσδοκώμενων μετατο

πίσεων εις τήν προσφοράν και ζήτησιν φρούτων. Ή έξέ-

τασις τών τοιαύτης φύσεως προβλημάτων θ' άποτελέση το 

άντικείμενον τών υπολοίπων κεφαλαίων τής παρούσης με

λέτης. Προς τον σκοπον παρουσιάσεως τής καταλλήλου 

μεθόδου αναλύσεως και τής χρησιμότητος αυτής, επελέγησαν 

τα ελληνικά ροδάκινα ως μία περίπτωσις εφαρμογής τής 

μεθόδου. Έ ν τούτοις, παρόμοιαι μέθοδοι αναλύσεως δύναν

ται ν' αποβούν χρήσιμοι προς έξέτασιν τών δυνατοτήτων 

διαθέσεως και άλλων φρούτων καΐ λαχανικών. 

Οι σκοποί τής παρούσης εμπειρικής μελέτης και αϊ άκο-

λουθητέαι ύπ* αυτής μέθοδοι αναλύσεως είναι οι εξής : 

1) Ή κατασκευή ενός αναλυτικού πλαισίου (υποδείγματος), 

καταλλήλου δια τήν άξιολόγησιν τής σημερινής και τής δυ

ναμένης να πραγματοποιηθή εις το μέλλον κατανομής τής 

προσφοράς μεταξύ τών διαφόρων αγορών, ως και δια τήν ά

ξιολόγησιν τής πολιτικής τών πωλήσεων. 2) Ό ποσοτικός 

προσδιορισμός τών επί μέρους στοιχείων, τα όποια συνθέ

τουν το υπόδειγμα τοΰτο, δια τής εφαρμογής τών διαθεσί-
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μων στατιστικών μεθόδων εκτιμήσεως. 3) Ή παρουσίασις 

των θεωρητικώς άριστων κατανομών της παραγωγής με

ταξύ αγορών, ευρισκομένων ύπο είδικάς συνθήκας, ως βά

σεως δια την άξιολόγησιν της σημερινής κατανομής καί ως 

οδηγού δια τήν χάραξιν τής μελλοντικής εμπορικής πολιτι

κής. 

Το παρόν κεφάλαιον ώς και τα τρία επόμενα τοιαύτα 

ασχολούνται μέ τήν έξέτασιν τών τριών ώς άνω προβλημά

των. Παρ' δλον δτι σκοπός τών κεφαλαίων τούτων είναι 

ή έξεύρεσις τής απαραιτήτου εμπειρικής βάσεως προς λή-

ψιν αποφάσεων άφορωσών τήν πολιτικήν πωλήσεως τών 

ελληνικών ροδάκινων, εις τήν πράξιν, εν τούτοις, τοιαΰται 

αποφάσεις δύνανται να ληφθούν εντός τών πλαισίων τής θε-

σμολογικής οργανώσεως τών αγορών, ώς έχει σήμερον καί 

ώς πρόκειται αύτη να διαμορφωθή εις το μέλλον. Ή οργάνω-

σις τών αγορών τούτων καί δ τρόπος λειτουργίας αυτών 

εξετάζονται εις το κεφάλαιον 7. ' 
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I I 

Γενικον υπόδειγμα αναλύσεως 

Έ κ προηγουμένης αναλύσεως προέκυψεν δτι τα ελληνι

κά φρούτα και ώρισμένα λαχανικά διοχετεύονται σήμερον 

εις πλείονας της μιας αγοράς. Αί άγοραί νωπών φρούτων 

του εσωτερικού και του εξωτερικού ως καί ή αγορά φρούτων 

προς έγχώριον βιομηχανικήν έπεξεργασίαν αποτελούν τους 

τρεις κυρίους άπορροφητάς ελληνικών φρούτων. Ή σχετική 

σπουδαιότης τών εν λόγω αγορών απορροφήσεως ποικίλλει 

σημαντικώς δι' έκαστον εϊδος φρούτου ή λαχανικού, ώς 

προκύπτει έκ προηγουμένης αναλύσεως. Καί αί τρεις άνα-

τέρω άγοραί απορροφήσεως υφίστανται εις τήν περίπτωσιν 

τών ροδάκινων. 

Χαρακτηριστικον επίσης της εμπορίας φρούτων καί λα

χανικών αποτελεί ή σταθερότης της προσφοράς αυτών γε

νικώς εντός μιας εποχής συγκομιδής. Άναφορικώς προς 

τα φρούτα έκ δενδρωδών καλλιεργειών, ή προσφορά αυτών 

εις εν δεδομένον έτος αποτελεί συνάρτησιν της καλυπτόμενης 

υπό δένδρων εν καρποφορία εκτάσεως, τών καιρικών συν

θηκών καί τών καλλιεργητικών μεθόδων κατά τήν διάρ-

κειαν της περιόδου αναπτύξεως του φρούτου. 'Αλλά, μολο

νότι ή επί τών δένδρων υφισταμένη ποσότης φρούτων δο

θείσης περιόδου είναι δεδομένη προ της συγκομιδής, αί πο

σότητες αί όποΐαι πράγματι διατίθενται εις το έμπόριον 

δύνανται κατά τίνα έτη να είναι μικρότεραι της φυσικής 

παραγωγής, είτε διότι αί προσφερόμεναι προς τους παραγω

γούς τιμαί ευρίσκονται κάτω του κόστους συλλογής καί 

συσκευασίας, εΐτε διότι δέν υπάρχουν άγοραί διαθέσεως εις 
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επίπεδα τιμών όσονδήποτε χαμηλά. Παρόμοιαι συνθήκαι 

επικρατούν δσον άφορφ την προσφοράν λαχανικών μέ την 

διαφοράν δτι ταύτα λόγω του δτι είναι κυρίως έτήσιαι καλ

λιέργειας δύνανται να παρουσιάζουν μεγαλυτέρας άπο έτους 

εις έτος διακυμάνσεις εις την καλλιεργουμένην εκτασιν και 

την παραγωγήν. 

"Ετερον γενικον χαρακτηριστικον της παραγωγής και 

εμπορίας τών ελληνικών φρούτων καΐ λαχανικών είναι ή 

έλλειψις συγκεντρώσεως της παραγωγής εις χείρας μικρού 

αριθμού επί μέρους καλλιεργητών ή οργανώσεων τών πα

ραγωγών ή εντός στενών γεωγραφικών περιοχών, ως καί 

ή έ'λλειψις συγκεντρώσεως τής προσφοράς υπό τον έλεγ-

χον ενός μικρού άριθμοΰ επιχειρήσεων ή οργανώσεων 

εις εν οιονδήποτε στάδιον διανομής τών προϊόντων τού

των. Ή τελευταία μάλιστα παρατήρησις ισχύει κατ5 

εξοχήν προκειμένου περί του μεγαλυτέρου μέρους του εγ

χωρίου χονδρεμπορίου φρούτων. Ή ' γεωγραφική συγκέν-

τρωσις τής παραγωγής είναι περισσότερον έκδηλος εις την 

περίπτωσιν τών φρούτων παρά τών λαχανικών, σημαντική 

δέ συγκέντρωσις παρατηρείται εις τήν περίπτωσιν τών εσπε

ριδοειδών, τών ροδάκινων, τών μήλων καί τής φράουλας. 

Δεδομένου δτι κατά τα επόμενα τρία εως πέντε έτη 

αναμένεται σημαντική αυξησις τής προσφοράς ροδάκινων 

καί δτι ή αΰξησις αυτή κατά πασαν πιθανότητα θα ύπερ-

βαίνη τήν, ως εκ τής διευρύνσεως τής εγχωρίου άγορας, 

δυναμένην ν' άπορροφηθή πρόσθετον ποσότητα ροδάκινων, 

ανακύπτει το πρόβλημα τής αναζητήσεως άλλων διεξόδων 

του προϊόντος τούτου. Το πρόβλημα τοΰτο καθίσταται πε

ρισσότερον περίπλοκον εκ του γεγονότος δτι σημαντικον 

τμήμα τής παραγωγής (ή οποία σημειωτέον έχει συγκεν-

τρωθή γεωγραφικώς είς τήν Βόρειον Ελλάδα), έ'χει ήδη 

συνδεθή προς τάς ξένας αγοράς, ενώ τα εγχώρια κατανα

λωτικά κέντρα θεωρούνται ως δευτερευούσης σημασίας. Τα 

χαρακτηριστικά τής ζητήσεως τών διαφόρων αγορών δια-
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θέσεως, όμοΰ μέ τά έξοδα εμπορίας, τα σχετικά μέ τήν το

ποθέτησαν των ροδάκινων εις έκάστην εξ αυτών, προσδιο

ρίζουν κατά κύριον λόγον το σύμφορον τών πωλήσεων εις 

αύτάς. Έ κ της αναλύσεως ταύτης ανακύπτει το έξης ερώ

τημα : «Ποία κατανομή τών διαφόρων ολικών ποσοτή

των μεταξύ τών δυνατών αγορών θ' απέφερε την μεγί-

στην άκαθάριστον πρόσοδον εις τους παραγωγούς» ; Το 

ερώτημα τοΰτο θα ήδύνατο, έπεκτεινόμενον, να περιλάβη 

και δλους τους ασχολούμενους μέ τήν έμπορίαν τών φρού

των. 

Το υπόδειγμα πολλαπλών αγορών - πολλαπλών τιμών, 

το οποίον ενίοτε χαρακτηρίζεται ώς υπόδειγμα «διαφορι-

σμοΰ τιμών», αποτελεί πρόσφορον και χρήσιμον οίκονομι-

κον πλαίσιον 1) δια τήν σαφεστέραν κατανόησιν τών οικο

νομικών χαρακτηριστικών του προβλήματος, 2) δια τήν 

διατύπωσιν σημαντικών και έμπειρικώς έπαληθευσίμων υ

ποθέσεων καί 3) δια τήν διευκόλυνσιν της εμπειρικής ανα

λύσεως, της προοριζομένης δια τον Ιλεγχον τών διαφόρων 

υποθέσεων15. 

Το υπόδειγμα τοΰτο δεικνύει τήν θεωρητικώς άρίστην 

κατανομήν μιας δεδομένης προσφοράς μεταξύ τών δυνατών 

αγορών διαθέσεως. Προς πραγματοποίησιν της θεωρητι

κώς άριστης ταύτης κατανομής ε'ις τήν πράξιν, δέον να 

συντρέχουν αι κατωτέρω τρεις συνθήκαι : 

1) Δια δοθέν έπίπεδον τιμών αϊ έλαστικότητες της ζη-

15. Δια τήν θεωρητικήν παρουσίασιν του βασικού τούτου υποδείγ
ματος βλέπε Robinson Joan, The Economics of Imperfect Com
petition, Macmillan and Co Ltd. London, 1961 σελ. 179 — 202. 
Επίσης δια μίαν προγενεστέραν έξέτασιν της εφαρμογής του υποδείγ
ματος τούτου εις τήν γεωργίαν βλέπε F. V. Waugh, E.L. Burtis και 
A.F. Wolf «The Controlled Distribution of a Crop Among 
Independent Markets», Quarterly Journal of Economics, Vol. 
51, No 1 Νοέμβριος 1936, σελ. 1 - 41. 
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τήσεως έν σχέσει προς τάς τιμάς δέον νά διαφέρουν μεταξύ 

των διαφόρων αγορών. 

2) Αι άγοραΐ δέον να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ των (δη

λαδή να μή υφίστανται «διαρροαί» ή άλλως αί διαφοραί τών 

τιμών, αί δποιαι προσδιορίζονται εκ της κατανομής της 

προσφοράς μεταξύ τών διαφόρων αγορών, να μή υπερβαί

νουν το κόστος μεταφοράς του προϊόντος άπο της μιας 

αγοράς εις τήν άλλην). 

3) Δέον να υφίσταται επαρκής έλεγχος της συνολικής 

προσφοράς, οοτως ώστε ή κατανομή της εις τάς διαφόρους 

αγοράς να δύναται νά είναι προσχεδιασμένη και εκ τών 

προτέρων γνωστή. 

Ύπο τοιούτους αυστηρούς ορούς αί διάφοροι οργανώσεις 

εμπορίας του προϊόντος δύνανται νά ρυθμίζουν τάς πωλή

σεις των (ή τάς τιμάς, βχι δ*μως αμφότερα) εις τάς διαφό

ρους αγοράς, οΰτως ώστε ή οριακή πρόσοδος έκ τών πω

λήσεων είς έκάστην άγοράν νά ισούται με τήν όριακήν πρό-

σοδον έκ τών συνολικών πωλήσεων ως και μέ το όριακον 

κόστος τών πωλήσεων τούτων. Γεωμετρική παρουσίασις 

του έν λόγω υποδείγματος παρατίθεται εις το διάγραμμα 5, 

εις το όποιον εμφαίνεται ή μεγιστοποίησις τής ακαθαρίστου 

προσόδου έκ τών πωλήσεων εις δύο αγοράς. 

Ή οριακή πρόσοδος έκ τών πωλήσεων εις δλας τάς 

αγοράς ( M R T ) , ή προκύπτουσα άπο τήν μέσην πρόσοδον 

ή τήν συνάρτησιν τής ζητήσεως (ARj ), ισούται μέ το 

όριακον κόστος τών συνολικών πωλήσεων (MCx ). *Η αντί

στοιχος κατανομή εις έκάστην έκ τών δύο αγορών (Ç^ και 

Q 2 ) προσδιορίζεται δι' έξισώσεως. τών οριακών προσόδων 

(MRJL καί MR 2 ) προς το έπίπεδον ισορροπίας του MRx. 

Μετά τον προσδιορισμον τών ποσοτήτων, αί αντίστοιχοι τι-

μαί εις έκάστην άγοράν δύνανται νά προσδιορισθούν έκ τών 

καταλλήλων συναρτήσεων τής ζητήσεως ( A R ^ a ì A R 2 ) . 
Αί ακαθάριστοι πρόσοδοι δύνανται νά υπολογισθούν δια 

πολλαπλασιασμού τών τιμών έπί τάς ποσότητας εις έκά-
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στην άγοράν. - Σημειωτέον δτι ή ακαθάριστος πρόσοδος εκ 

τών πωλήσεων εις την περίπτωσιν της άριστης κατανομής 

(OQiXOPi) + ( O Q 2 x O P 2 ) υπερβαίνει την άκαθάρι-

στον πρόσοδον εκ της πωλήσεως του προϊόντος εις την μο-

ναδικήν τιμήν, τήν προσδιοριζομένην δι' έξισώσεως της ορια

κής προσόδου προς το όριακον κόστος μόνον τών συνολι

κών πωλήσεων ( O Q T Χ ΟΡχ ). 
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Ill 

Tò υπόδειγμα πολλαπλών αγορών - πολλαπλών 

τιμών δια τα ελληνικά ροδάκινα 

Το ανωτέρω άπλουν υπόδειγμα έχει ανάγκην πολλών 

τροποποιήσεων ινα καταστή ίκανον να δώση άκριβεστέ-

ραν εικόνα τών σχέσεων μεταξύ των κυριωτέρων κα

τηγοριών ζητήσεως και της προσφοράς έν τη ελληνική 

άγορα ροδάκινων. Προς τον σκοπον Οπως εν τοιούτον υπό

δειγμα παράσχη την μεγίστην δυνατήν χρησιμότητα, δέον 

βπως τοΰτο αντανακλά κατά το μέγιστον δυνατόν τάς σχε-

τικάς θέσεις και κλίσεις τών συναρτήσεων της ζητήσεως, την 

φύσιν και την θέσιν της συναρτήσεως ή τών συναρτήσεων 

της προσφοράς και τα κατά προσέγγισιν ή κατ' έκτίμησιν 

βρια τών συναρτήσεων τούτων. 

"Οσον άφορφ τάς αγοράς απορροφήσεως ελληνικών ρο

δάκινων, τρεις συναρτήσεις της ζητήσεως ή της μέσης προ

σόδου μετά τών αντιστοίχων συναρτήσεων της οριακής προ

σόδου είναι απαραίτητοι. Αύται είναι : αϊ της εσωτερικής 

αγοράς νωπών ροδάκινων, αί τοιαΰται τής εξωτερικής αγο

ράς νωπών ροδάκινων και τέλος έκεΐναι τής αγοράς προς 

έγχώριον βιομηχανικήν έπεξεργασίαν. 

"Εν υπόδειγμα πολλαπλών αγορών - πολλαπλών τιμών 

κατάλληλον δια την άνάλυσιν τής αγοράς ροδάκινων παρου

σιάζεται είς το διάγραμμα 6. Αί ως άνω τρεις συναρτή

σεις τής ζητήσεως (τής μέσης προσόδου) εϊναι άντιπροσω-

πευτικαί τής εσωτερικής άγορας νωπών φρούτων ( A R D F ) , 

τής εξωτερικής τοιαύτης ( A R F F ) και τής άγορας φρούτων 

δι' έγχώριον βιομηχανικήν έπεξεργασίαν ( A R D P ) . Al 
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αντίστοιχοι αυτών συναρτήσεις οριακής προσόδου παριστών-

ται δια των ( M R D F ) , ( M R F F ) και ( M R D P ) . ' Η ολική 

ζήτησις (ARj ) αποτελεί τήν όριζοντίαν άθροισιν των επί 

μέρους ζητήσεων, ή δε συνάρτησις της οριακής προσόδου 

δια το σύνολον των επί μέρους αγορών (MRx ), προκύπτει 

άπο τήν προηγουμένην. Εις το υπόδειγμα τούτο υποτίθεται 

6χι αϊ συναρτήσεις της ζητήσεως είναι έκεΐναι, τάς οποίας 

αντιμετωπίζει ό πωλητής ή οί πωληταί εις το σημεΐον δπου 

λαμβάνονται αί αποφάσεις δια τήν κατανομήν τών ελληνικών 

ροδάκινων μεταξύ τών διαφόρων αγορών. 

Πρέπει τώρα να εξετασθούν τα χαρακτηριστικά του τε

τάρτου συστατικού στοιχείου του υποδείγματος, ήτοι της 

συναρτήσεως της ολικής προσφοράς (MC). *Τπο τήν εύ-

ρυτέραν της Ιννοιαν, ή ολική προσφορά τών ελληνικών ρο

δάκινων, εις δοθεΐσαν περίοδον, εϊναι ή ολική παραγωγή της 

περιόδου ταύτης. Ύπο τοιαύτας συνθήκας ή συνάρτησις της 

προσφοράς δια δοθέν έτος είναι εξ ολοκλήρου ανελαστική 

εις δλα τα επίπεδα τιμών. 

Ό ορισμός ούτος ισχύει μόνον, εφ' δσον λαμβάνονται υπ' 

6ψιν οί φυσικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής. 

Καθ' εκαστον έτος ή ολική εδαφική εκτασις είναι δεδομένη, 

λόγω του δτι ή καλλιέργεια αυτή είναι πολυετής. Έ ξ άλ

λου, αί πλέον σημαντικαί επιδράσεις τών καιρικών συνθη

κών επί της παραγωγής λαμβάνουν χώραν κατά τήν έπο-

χήν της αναπτύξεως του φρούτου και δέν δύνανται να υπα

χθούν ύπο τον άνθρώπινον έ'λεγχον. Αί έργασίαι έκεΐναι, αί 

όποΐαι επηρεάζουν τήν άπόδοσιν, ως είναι το κλάδευμα, ή 

λίπανσις, ή άραίωσις τών καρπών και ή άρδευσις, περα-

τοΰνται προ της ώριμάσεως του καρπού. "Οταν ώριμάση ό 

καρπός δέον να συλλεγή, άλλως πίπτει εκ του δένδρου και 

καταστρέφεται. Προσέτι, ή μεγάλη ευπάθεια του προϊόν

τος περιορίζει τον χρόνον αποθηκεύσεως εις το άνώτατον 

δριον τών δύο ή τριών εβδομάδων, χωρίς σοβαραν ποιοτι-

κήν μείωσιν. 
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Ι Μία περισσότερον δμως επισταμένη έξέτασις της συναρ

τήσεως της ολικής προσφοράς δεικνύει δτι αύτη παρουσιά

ζεται σχετικώς ελαστική εις πολύ χαμηλά επίπεδα τιμών, 

καθισταμένη λίαν ανελαστική εις περιπτώσεις, κατά τάς ο

ποίας αϊ λαμβανόμεναι υπό τών παραγωγών τιμαΐ υπερβαί

νουν το χρηματικον κόστος συγκομιδής. Τα χαρακτηριστι

κά ταΰτα τής συναρτήσεως τής προσφοράς δύνανται ευκό

λως να εξηγηθούν. Ή άπόφασις του παράγωγου επί του 

κατά πόσον θα προβή εις τήν συγκομιδήν τών ροδάκινων 

του καθ' δν χρόνον ταύτα ωριμάζουν βαθμιαίως και είναι 

οΰτω έτοιμα προς συλλογήν, θα ληφθή άφου ούτος συγκρί-

νη τα πραγματοποιούμενα ή αναμενόμενα έσοδα κατά πω-

λουμένην μονάδα προς τάς χρηματικάς δαπανάς κατά μο

νάδα, τάς οποίας ούτος πρέπει να καλύψη, ίνα τα ροδάκινα 

φθάσουν μέχρι του σημείου τής πωλήσεως. Έ π ί παραδείγ

ματι, εις τήν περίπτωσιν καθ' ήν ούτος πωλεί τα ροδάκινα 

του εις το αγρόκτημα, το σχετικον κόστος αποτελείται άπο 

το χρηματικον κόστος συλλογής, τοποθετήσεως τών ροδά

κινων εντός καταλλήλων κιβωτίων ή κουβάδων καΐ συγκεν

τρώσεως τών συλλεγέντων φρούτων είς το σημεΐον δπου 

λαμβάνει χώραν ή διαλογή αυτών. Ούτος δέν ενδιαφέρεται, 

κατά τήν λήψιν τής αποφάσεως του προς πώλησιν, δια τάς 

χρηματικάς δαπανάς τάς γενομένας κατά το παρελθόν ή δια 

τα πάγια έξοδα καλλιέργειας ή ακόμη δια τα πάγια έξοδα 

τα σχετιζόμενα προς τάς εργασίας τής συγκομιδής. Τοι

αύτης φύσεως δαπάναι είναι δαπάναι του παρελθόντος ή 

«χαμέναι δαπάναι» (sunk costs), τάς οποίας ούτος είναι 

υποχρεωμένος να καλύψη ούτως ή άλλως, δηλαδή ανεξαρ

τήτως του αν θα πωλήση ή οχι το προϊόν του. Οιαδήποτε 

πρόσοδος πέραν τών χρηματικών δαπανών τής συγκομιδής, 

θα έπέτρεπεν εις αυτόν να καλύψη παλαιάς χρηματικάς δα

πανάς και πάγια έξοδα. 

Έάν δλοι οι παραγωγοί συνεκόμιζον τά ροδάκινα των μέ 

Ιμμισθον έργασίαν πληρωνομένην εις χρήμα, τότε ή συνάρ-
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τησις της ολικής προσφοράς θα ήτο ανελαστική καθ' βλ« 

αυτής τα σημεία και θα έτερματίζετο άποτόμως εις Ιν έπί-

πεδον τιμών, το όποιον θα προσήγγιζε τα κατά μονάδα μέ

σα χρηματικά Ιξοδα συγκομιδής. Εις την Ελλάδα, πολλοί 

εκ των μεγάλων οπωρώνων συγκομίζονται αποκλειστικώς 

μέ £μμισθον έργασίαν. Έ ν τούτοις, μέγα μέρος της εσο

δείας συλλέγεται κατ' έτος υπ5 αύτου τούτου του παράγω

γου και τών μελών τής οικογενείας του. Εις την περίπτω

σιν αυτήν αϊ χρηματικαί δαπάναι συγκομιδής είναι πολύ χα-

μηλαί και ή άπόφασις του παράγωγου επί του κατά πόσον 

θα συγκομίση ή Οχι εξαρτάται εκ του κατά πόσον προσφέ

ρονται εις αυτόν πλέον επικερδείς εύκαιρίαι απασχολήσεως 

αύτου και τών μελών τής οικογενείας του. Ούτως, ή συνάρ-

τησις τής προσφοράς καθίσταται ελαστική εις τιμάς χαμη-

λοτέρας του μέσου χρηματικού κόστους συγκομιδής, τού

το δε άντανακλ^ τας διαφοράς εις τάς ευκαιρίας επικερδούς 

απασχολήσεως, τάς οποίας αντιμετωπίζουν οί παραγωγοί 

ροδάκινων. Κατά συνέπειαν, θα υπάρχουν ώρισμέναι ποσό

τητες ροδάκινων, αϊ οποΐαι θα έχουν συλλεγή και πωληθή 

εις τιμάς πλησιάζουσας το μηδέν, εφ' δσον πολλοί παραγω

γοί δεν δύνανται να εξεύρουν άλλας ευκαιρίας επικερδούς 

απασχολήσεως. Το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) 

τής εργασίας των εις τήν περίπτωσιν αυτήν πλησιάζει το 

μηδέν. 

Είς τάς περιπτώσεις καθ' άς αϊ τιμαί εϊναι ύψηλότεραι 

του κόστους συγκομιδής, οί παραγωγοί είναι διατεθειμένοι 

να προβούν είς συγκομιδήν και πώλησιν ολοκλήρου τής πα

ραγωγής και επειδή ή παραγωγή εϊναι ώρισμένη προ τής 

εποχής συγκομιδής, ή έλαστικότης τής συναρτήσεως τής 

προσφοράς πλησιάζει προς το μηδέν. Είς περιπτώσεις 6μως 

ανερχομένων τιμών, φρούτα μετρίας ποιότητος ενός επι

πέδου τιμών, δύνανται να κριθούν κατάλληλα προς πώ

λησιν ε'ις επίπεδα υψηλότερων τιμών. Ώ ς εκ τούτου, ή 

συνάρτησις τής ολικής προσφοράς έχει πιθανώς θετικούς, 
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άλλα πολύ μικρούς συντελεστάς έλαστικότητος καθ' δλα 

τα σχετικά διαστήματα τιμών. 

Δεδομένων τών συναρτήσεων της ζητήσεως καί της συν

αρτήσεως της προσφοράς, ως αύται εμφανίζονται εις το 

διάγραμμα 6, αί ακαθάριστοι πρόσοδοι τών παραγωγών θα 

ήσαν αί μέγισται δύναται δταν ή μεγαλύτερα ποσότης φρού

των ήθελε πωληθή εις την άγοράν του εξωτερικού προς μίαν 

καθαράν μέσην τιμήν κατωτέραν εκείνης της εγχωρίου αγο

ράς νωπών φρούτων. Ή μικρότερα ποσότης φρούτων κινεί

ται εις τήν άγοράν δι' έγχώριον βιομηχανικήν έπεξεργασίαν 

εις τήν χαμηλοτέραν τιμήν. Αί ύπο τών παραγωγών λαμ-

βανόμεναι τιμαί έκ της πωλήσεως εις τήν τελευταίαν ταύ-

την άγοράν απορροφήσεως θα ήσαν κατ' ελάχιστον μόνον 

άνώτεραι του κόστους συγκομιδής καί συσκευασίας (εξαι

ρέσει της περιπτώσεως καθ' ήν ή πρώτη ολη χρησιμο

ποιείται δια τήν παραγωγήν προϊόντων υψηλής ποιότη

τος, ως π.χ. κομπόστας). 

Το υπ' όψιν υπόδειγμα εϊναι Ιν στατικον υπόδειγμα καί 

παρ' δλον δτι ή χρήσις αύτου είναι ευρύτατη, δέον να εί

μεθα επιφυλακτικοί ως προς τήν συναγωγήν συμπερασμά

των άναφορικώς προς τάς επιδράσεις τών μετατοπίσεων 

τών συναρτήσεων της προσφοράς. 'Ομοίως αί συναρτήσεις 

της ζητήσεως είναι δυνατόν να μετατοπίζωνται εν τφ χρό-

νω. Αυξήσεις της ζητήσεως εις δεδομένα επίπεδα τιμών 

αναμφιβόλως παρουσιάζονται καθ' δσον τα εισοδήματα καί ό 

πληθυσμός ανέρχονται εις το έσωτερικον καί εις το έξωτε-

ρικόν. Κατά συνέπειαν, οιονδήποτε υπόδειγμα της ανωτέρω 

μορφής, παρ' δλον δτι είναι στατικον, δύναται να περιλάβη 

μεταβολάς εν τφ χρονώ δια καταλλήλων προσαρμογών εις 

άπαντα τα συστατικά του στοιχεία. 

Το ανωτέρω υπόδειγμα, ως έχει ήδη παρουσιασθή, απο

τελεί ίσως τον καλύτερον τρόπον εκφράσεως τών σχέσεων 

μεταξύ τών διαφόρων κ α θ α ρ ώ ν συναρτήσεων της 

ζητήσεως, τάς οποίας αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί 

116 



είς τάς περιοχάς 'Ημαθίας, Πέλλης, Γιαννιτσών καί 

Πιερίας. Δέον να τονισθή βτι αί περιοχαι αύται είναι έκεΐ-

ναι αί όποΐαι παράγουν τα 9 0 % περίπου της συνολικής 

παραγωγής ροδάκινων καί εκ των οποίων προέρχεται ό με

γαλύτερος βγκος φρούτων, τα όποια διοχετεύονται εις τάς 

αγοράς του εξωτερικού. Υπόδειγμα κατασκευασθέν προς 

άπεικόνισιν τών συναρτήσεων της ζητήσεως, τάς οποίας 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εις άλλα μέρη τής Ελλάδος, 

θα ήδύνατο ΐσως να είναι ελαφρώς διάφορον, άλλ' εις τάς 

γενικάς του γραμμάς δμοιον προς εκείνο του διαγράμμα

τος 6. 

Το πρόβλημα τής εμπορίας φρούτων, το όποιον αντιμε

τωπίζουν οι "Ελληνες παραγωγοί, προβάλλεται σαφώς άπο 

τάς δύο πρώτας συνθήκας του θεωρητικού μας υποδείγμα

τος. Εις δοθεΐσαν τιμήν αί έλαστικότητες τής ζητήσεως ελ

ληνικών φρούτων εις τάς τρεις ως άνω αγοράς παρουσιάζουν 

πράγματι διαφοράς, αί όποΐαι αντανακλώνται εις τάς πα

ραγώγους ζητήσεις, τάς διαμορφουμένας κατά τάς αγορα

πωλησίας φρούτων εις τα αγροκτήματα. 

Αί άγοραί φρούτων είναι σχετικώς ανεξάρτητοι μεταξύ 

των, άφ' ενός μεν λόγω τής αποστάσεως καί του σχετικού 

κόστους διαθέσεως, άφ' ετέρου δέ λόγω του μή διατηρήσι

μου του προϊόντος. Γενικώς, αί αποφάσεις επί του κατά 

πόσον τα ροδάκινα θά πωληθούν εις τό έσωτερικόν ή το 

έξωτερικόν, δέον να λαμβάνωνται πλησίον του πρώτου ση

μείου συγκεντρώσεως, λόγω τών διαφορών αί όποΐαι υπάρ

χουν εις τάς μεθόδους συσκευασίας καί χειρισμού του προϊ

όντος, εις τους ασκούμενους ελέγχους, εις την διαδικασίαν 

μεταφοράς καί εις άλλους παράγοντας. Μετά τήν λήψιν 

τής αποφάσεως, τό μή διατηρήσιμον του φρούτου συνήθως 

αποκλείει οιανδήποτε άνακατανομήν μεταξύ τών αγορών. 

Προσέτι, οι αγοράζοντες εις τα αγροκτήματα αγοράζουν 

συνήθως δια μίαν ώρισμένην άγοράν, καί παρ' όλον δτι 

προς το παρόν αί εις τους παραγωγούς προσφερόμεναι τι-
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μαΐ υπό των ιδιωτών εξαγωγέων καΐ τών χονδρεμπόρων δέν 

αντανακλούν εξ ολοκλήρου τάς διαφοράς εις τάς προσόδους, 

αίτινες προκύπτουν άπο τάς πωλήσεις εις τάς διαφόρους 

αγοράς, είναι εν τούτοις, πολύ πιθανόν δτι ό ανταγωνισμός δσ-

τις θά προκληθη άπο τάς γεωργικάς συνεταιριστικάς οργανώ

σεις διαθέσεως του προϊόντος, θα προκαλέση διαφορισμούς 

εις τάς τιμάς, οι όποιοι θ' αντανακλούν κυρίως τάς διαφο

ράς είς τάς προσόδους εκ πωλήσεων εις τάς διαφόρους αγο

ράς απορροφήσεως. 
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IV 

Σκέψεις έπί των ποσοτικών εκτιμήσεων 
των παραμέτρων του υποδείγματος 

Δια την έπίτευξιν ποσοτικών εκτιμήσεων των παραμέ

τρων, αί δποΐαι εϊναι άναγκαΐαι δια να καταστη το υπό

δειγμα έφαρμόσιμον, πρέπει να εξετασθούν οι τρόποι προσ

διορισμοί) αυτών. Βασικώς το υπόδειγμα περιλαμβάνει σχέ

σεις μεταξύ τιμών και ποσοτήτων άπηλλαγμένας άλλων 

επιδράσεων. Εϊναι δμως γεγονός βτι πολλοί άλλοι παράγον

τες, ώς είναι το μέγεθος του εισοδήματος τών καταναλω

τών και αϊ ποσότητες τών συγγενών προϊόντων, επηρεά

ζουν τάς τιμάς τών ροδάκινων τάς διαμορφουμένας εις δλας 

τάς αγοράς. Κατά συνέπειαν, ή άνάλυσις θα ήτο πλήρης εάν 

περιελάμβανε τάς επιδράσεις τών ανωτέρω παραγόντων, 

επέτρεπε τήν έκτίμησιν της εκτάσεως αυτών και διεχώρι-

ζε τάς εν λόγω επιδράσεις, εις τρόπον ώστε να καθίστατο 

δυνατός ό προσδιορισμός τών καθαρών σχέσεων μεταξύ 

ποσότητος καΐ τιμής. Δυστυχώς τα διαθέσιμα εν Ε λ 

λάδι στατιστικά δεδομένα είναι ανεπαρκή προς διεξαγωγήν 

μιας αναλύσεως της ανωτέρω μορφής. 

Ή ΰπαρξις πολλών προσδιοριστικών παραγόντων τών 

τιμών καΐ ό λογικός ταυτόχρονος προσδιορισμός πολλών έκ 

τών παραμέτρων εντός ενός παραδεκτού στατιστικού υπο

δείγματος, αντιστοίχου του ανωτέρω οικονομικού υποδείγμα

τος, υπαγορεύουν συνήθως τήν ανάγκην καταστρώσεως ενός 

οικονομετρικού συστήματος πολλών εξισώσεων. Το σύστη

μα τοΰτο, καταλλήλως καθοριζόμενον, θα περιελάμβανε του

λάχιστον τρεις εξισώσεις ζητήσεως ροδάκινων, μίαν έξίσω-
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σιν προσφοράς ροδάκινων καΐ μίαν εξίσωσαν δια το διαθέ-

σιμον εισόδημα τών καταναλωτών. Θα ήδύνατο επίσης να 

περιλαμβάνη εξισώσεις παριστώσας τάς ζητήσεις και προσ

φοράς των ανταγωνιστικών αγαθών. Πάντως εις το υπό

δειγμα θα έπρεπε να περιληφθούν τόσαι εξισώσεις, δσαι 

είναι αί ενδογενείς μεταβληταί (έκεΐναι δηλαδή τών οποίων 

αι τιμαί προσδιορίζονται εντός του συστήματος). Ούτως, Ιν 

ελάχιστον εκ πέντε εξισώσεων θα ήτο άναγκαΐον ακόμη και 

αν αί τιμαί 6λων τών άλλων ανεξαρτήτων μεταβλητών έκα

στης έξισώσεως προσδιωρίζοντο ανεξαρτήτως. Δια ταυτο

χρόνου προσδιορισμού τών τιμών τών παραμέτρων του συ

στήματος, αί εκτιμήσεις θα άπέκτων ώρισμένας στατιστικάς 

ιδιότητας μεγάλης σπουδαιότητος δια τήν έρμηνείαν τών 

αποτελεσμάτων της τοιαύτης αναλύσεως.16 

16. Λεπτομερής έξέτασις της μεθόδου' τών συστημάτων εξισώ
σεων (Simultaneous Equations) δέν είναι απαραίτητος δια τον 
σκοπον της παρούσης μελέτης. Δια μίαν πλήρη διερεύνησιν τών εξι
σώσεων της μορφής αυτής βλέπε «Statistical Inference in Dynamic 
Economic Models», Cowles Commission Monograph, No. 10, εκδο
θέν ύπο τοϋ T.C. Koopmans. John Wiley and Sons, Inc. New 
Tork 1950. 

Είς τάς αναλύσεις τιμών γεωργικών προϊόντων ή μέθοδος τών 
συστημάτων εξισώσεων, ή χρησιμοποιούμενη δια τον ταυτόχρονον 
προσδιορισμον τών παραμέτρων του υποδείγματος, δύναται να καθί
σταται δλονέν μικροτέρας σπουδαιότητος. Πράγματι, είς τας πλεί-
στας τών περιπτώσεων θα ήδύνατο να ύποστηριχθή επιτυχώς δτι 
το υπόδειγμα μοναδικής ή απλής εξισώσεως (Single Equation Mo
del ) γίνεται άποδεκτον έπί τφ λόγω δτι αί εξ αύτοΰ προκύπτουσαι εκ
τιμήσεις έχουν την καλήν τύχην να έχουν τάς έπιθυμητάς ιδιότητας, αί 
όποϊαι επιδιώκονται δια της πλέον εκλεπτυσμένης μεθόδου τών πολλών 
εξισώσεων. "Οταν ή συνάρτησις της προσφοράς είναι «προκαθωρι-
σμένη», δηλαδή δταν ή τρέχουσα παραγωγή (ή od πωλούμεναι 
ποσότητες) δέν είναι συνάρτησις της τρεχούσης τιμής και δταν 
τα εισοδήματα τών καταναλωτών δέν επηρεάζονται σημαντικώς 
εκ τών μεταβολών της προσφοράς ή τής τιμής τοϋ υπό έξέτασιν αγα
θού, τότε αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων, αί προσδιοριζόμεναι δι' ενός 
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Ai άναγκαΐαι συνθήκαι, cd άπαιτούμεναι δια τόν, τη 

βοήθεια της μεθόδου τών ελαχίστων τετραγώνων, ύπολογι-

σμον των παραμέτρων των τριών εξισώσεων της ζητήσεως 

κεχωρισμένως πληρούνται θεωρητικώς είς το έπίπεδον τιμών 

παράγωγου. Πρέπει δμως αύται να ισχύουν επίσης και εις 

το έπίπεδον τιμών χονδρεμπορίου, δπου, εις την παροΰσαν 

μελέτην, έχουν γίνει έμπειρικαί μετρήσεις, προς τον σκο-

πον δπως προσδοθούν εις τάς έκτιμηθείσας παραμέτρους 

τών προκυπτουσών συναρτήσεων της ζητήσεως τα επιθυ

μητά χαρακτηριστικά. 'Ατυχώς, μία άμεσος εμπειρική 

«έπαλήθευσις» τών αναγκαίων ως άνω συνθηκών δέν καθί

σταται δυνατή. Εκείνο το όποιον θα ήδύνατο να λεχθη 

είναι δτι τα συμπεράσματα, τα όποια προέκυψαν εκ της 

αναλύσεως τών μεθόδων αϊ όποϊαι χρησιμοποιούνται δια 

την προμήθειαν και πώλησιν του προϊόντος εις τάς 

αγοράς του χονδρεμπορίου, αποκλείουν την περίπτωσιν 

της μή υπάρξεως τών εν λόγω συνθηκών. Τό μεγαλύτερον 

ποσοστον ( 7 5 - 8 5 % ) τών ροδάκινων εις την έγχώριον 

άγοράν χονδρικού εμπορίου πωλείται δια λογαριασμον τών 

παραγωγών επί προμήθεια. Ούτως, αϊ είσερχόμεναι εις την 

μοναδικής έξισώσεως υποδείγματος, είναι θεωρητικώς άποδεκταί. 
Έαν τα υπόλοιπα, τα ανακύπτοντα κατά τον ύπολογισμον τών παρα
μέτρων δια λύσεως μιας απλής έξισώσεως παλινδρομήσεως, ήδύναντο 
να θεωρηθούν δτι αποτελούν κανονικήν κατανομήν, εις τήν περίπτω
σιν αυτήν αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων, ai όποϊαι προκύπτουν δια 
της λύσεως τής μοναδικής ως άνω έξισώσεως δια τής μεθόδου τών 
«ελαχίστων τετραγώνων», θα συνέπιπτον προς τάς «έκτ'μήσέις μεγί
στης πιθανότητος» (Maximum Likelihood Estimates) τών Ιδίων 
παραμέτρων, αί όποϊαι προκύπτουν άπο τήν ταυτόχρονον λύσιν ενός 
συστήματος πολλών εξισώσεων. 

Λεπτομερή πραγμάτευσιν εκτιμήσεων προκυπτουσών δια τής 
χρησιμοποιήσεως μεθόδων πολλών έξισώσ~ων καΐ απλής έξισώσεως 
είς τάς αναλύσεις γεωργικών τιμών βλέπε είς Fox, Karl Α. Econo
metrie Analysis for Public Policy, Iowa State College Press 1958, 
Ιδιαιτέρως Κεφάλαια 1-3. 
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άγοράν του χονδρικού εμπορίου ποσότητες δέν επηρεάζον

ται βασικώς άπο τάς τιμάς εις την άγοράν και ή συν

θήκη περί «προκαθορισμένης» συναρτήσεως της προσφο

ράς φαίνεται οτι ισχύει. Έάν είς το σύστημα περιελαμβά-

νετο μία μεταβλητή αντιπροσωπευτική του εισοδήματος, 

επειδή τα ροδάκινα αποτελούν ακόμη Ιν άσήμαντον κονδύ-

λιον είς τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των κατανα

λωτών, ή μεταβλητή αύτη θα ήδύνατο να θεωρηθή ως εξω

γενής (προσδιοριζόμενη εξω του συστήματος). 

Ώ ς έχει ήδη λεχθή, το θεωρητικον υπόδειγμα, ως έχει 

διαμορφωθή προς άντιμερώπισιν του προβλήματος μας, εί

ναι υπόδειγμα «διαφορισμοΰ τιμών» και θά ήδύνατο νά 

συναχθη το συμπέρασμα δτι ή μελέτη αυτή προϋποθέτει δτι 

ό Ιλεγχος της προσφοράς είς τον κλάδον παραγωγής του 

εϊδους τούτου εϊναι καθ' δλα δυνατός. Το συμπέρασμα τούτο 

θα ήδύνατο νά πρόκυψη και εκ μιας κατά γράμμα ερμηνείας 

της τρίτης συνθήκης του βασικού μας υποδείγματος. Ώ ς 

έχει ήδη τονισθή, δια νά εϊναι το υπόδειγμα έφαρμό-

σιμον είναι αναγκαίος εις είς ύψηλον βαθμον έλεγ

χος της προσφοράς. Τοιούτον συμπέρασμα δμως οοτε δύ

ναται ούτε θά έπρεπε νά συναχθη άναφορικώς προς τήν πα-

ρουσαν μελέτην. Το υπόδειγμα τοΰτο χρησιμοποιείται απο

κλειστικώς δια νά παρουσίαση τα άποτελέματα των δια

φόρων κατανομών τών συνολικών πωλήσεων μεταξύ τών 

διαφόρων αγορών και δια νά δείξη ποΐαι εκ τών αγορών 

τούτων είναι κατά πάσαν πιθανότητα αί περισσότερον επι

κερδείς είς τα διάφορα επίπεδα πωλήσεων. Προορίζεται 

επίσης τοΰτο νά παράσχη οδηγίας προς τάς ομάδας τών 

παραγωγών και τάς ίδιωτικάς επιχειρήσεις εμπορίας του 

προϊόντος χρησίμους δια τήν κατάστρωσιν τών προγραμμά

των τών πωλήσεων και προς τάς υπευθύνους δημοσίας αρχάς 

δια τήν χάραξιν της πολιτικής και του προγράμματος με

λέτης και διεισδύσεως είς τάς διαφόρους αγοράς τών ελλη

νικών φρούτων και λαχανικών. 
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Αϊ παρατηρήσεις αδται, άφορώσαι την θεωρητικήν βά-

σιν των χρησιμοποιουμένων οικονομικών καί στατιστικών 

μεθόδων, αποβλέπουν κυρίως εις το να παρουσιάσουν την 

γενικήν γραμμήν επιχειρηματολογίας επί του προβλήματος 

καί δεν προορίζονται ν' αποτελέσουν ώλοκληρωμένην έξέ-

τασιν του προβλήματος τούτου. Δια τον λόγον ακριβώς αυ

τόν εις το υπόδειγμα τοΰτο περιελήφθησαν μόνον αϊ πληρο-

φορίαι έκειναι, αί οποΐαι είναι άναγκαΐαι δια να τεθη ή 

βάσις δια την πρακτικήν έφαρμογήν της παρούσης μελέτης. 

123 





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ 





I 

Περιγραφή των εσωτερικών ζητήσεων ροδάκινων 

Τα ροδάκινα αγοράζονται άπο τους "Ελληνας κυρίως 

προς κατανάλωσιν υπό μορφήν νωπών ροδάκινων. Έλάχι-

χισται μόνον ποσότητες αγοράζονται δια βιομηχανικήν έπεξ-

εργασίαν και δια τοΰτο ή ζήτησις αύτη είναι μικρας σημασί

ας. ΑΙ δύο αύται ζητήσεις δύνανται να θεωρηθούν ώς λίαν 

ανεξάρτητοι άγοραί άπο της απόψεως του παράγωγου, λαμ

βανομένων υπ' 6ψιν των ισχυόντων τρόπων προμηθείας ροδά

κινων άπο μέρους των βιομηχάνων. Εις το μέλλον, ή ζήτη-

σις δια μεταποίησιν αναμένεται ν' αύξηθη καΐ εϊναι δυνατόν να 

όδηγήση εις μεγαλυτέραν αλληλεξάρτηση/ μεταξύ των δύο 

«αγορών», ιδία εάν οι βιομήχανοι εξακολουθήσουν να ζητούν 

τάς αύτας ποικιλίας ώς αϊ παραγόμεναι δια κατανάλωσιν υπό 

μορφήν νωπών φρούτων. 

Ή ζήτησις νωπών ροδάκινων προς κατανάλωσιν 

Είναι δύσκολον να όμιλη τις περί εσωτερικής ή εγχωρίου 

ζητήσεως νωπών ροδάκινων υπό αύστηραν έννοιαν, λόγω 

τών αλληλεπιδράσεων τών παραγόντων της προσφοράς, οί-

τινες δέν δύνανται ν' απομονωθούν. Ώρισμένοι προσδιορι

στικοί παράγοντες της εγχωρίου ζητήσεως, ώς είναι ό πλη

θυσμός και τα επίπεδα εισοδήματος, δύνανται να υποβλη

θούν εις ποιοτικήν άνάλυσιν, ή ποσοτική των άνάλυσις δμως 

μόνον εις περιωρισμένην έκτασιν δύναται νά γίνη. Ή έλλει-

ψις μεταφορικών μέσων και ενός καλώς ανεπτυγμένου συ

στήματος εμπορίας, ώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά 

προσιδιάζοντα εις άναπτυσσομένας οικονομίας καθιστούν δύ-
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σκολον τήν διεξαγωγή ν επισταμένης αναλύσεως της ζητή

σεως δεδομένου γεωργικού προϊόντος. 

Μίαν μορφήν αναλύσεως, δχι βεβαίως αρκετά ίκα-

νοποιητικήν, αποτελεί ή διεξαγωγή μετρήσεων ώρισμένων 

μεγεθών, ώς είναι αϊ κατά κεφαλήν εσωτερική άπορρόφη-

σις, κατανάλωσις και παραγωγή. Αι μετρήσεις αδται απο

τελούν μίαν ύστάτην προσπάθειαν προς άπόκτησιν ώρισμέ

νων ενδείξεων ώς προς τάς ποσότητας, αίτινες καταναλί

σκονται εν τη εσωτερική άγορα συνολικώς και κατά τα διά

φορα τμήματα αυτής. 

Πολύ περισσότερον ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά 

τήν άνάλυσιν δύνανται συνήθως να επιτευχθούν δια της συγ

κεντρώσεως της προσοχής επί τμημάτων της εσωτερικής 

αγοράς, περί τών οποίων υπάρχουν περισσότεραι πληροφο-

ρίαι ή δια τα όποια δύνανται να συγκεντρωθούν ώρισμένα 

στατιστικά στοιχεία. Λόγω του δτι ή περιοχή 'Αθηνών απο

τελεί êv τμήμα της εγχωρίου άγορας ροδάκινων, το όποιον 

συγκεντρώνει τα ανωτέρω πλεονεκτήματα αναλύσεως, ή πα

ρούσα μελέτη προβαίνει εις τήν έξέτασιν της άγορας 

της περιοχής αυτής. Βεβαίως μία κατά τμήματα άνάλυ-

σις της άγορας επιτρέπει τήν άπόκτησιν περιωρισμένων 

μόνον πληροφοριών περί της ελληνικής αγοράς ροδακίνων 

εν τ φ συνόλω. Έν τη προσπάθεια μάλιστα δπως γνωρίσω-

μεν καλύτερον τήν άγοράν ταύτην, οι καθιερωμένοι ορισμοί 

και τρόποι αναλύσεως έχουν έν έπιγνώσει παραβιασθή κατά 

τήν περιγραφήν της ελληνικής αγοράς νωπών ροδακίνων. 

*Η εμπειρική άνάλυσις δμως παραμένει κάπως στενώτερον 

προσκεκολλημένη εις τους καθιερωμένους ορισμούς. 

Ή κατά κεφαλήν κατανάλωσις ροδακίνων έν νωπή κα-

ταστάσει εις τήν Ελλάδα είναι σχετικώς υψηλή δι* όλόκλη-

ρον τήν χώραν, διακυμαίνεται δμως αΰτη ευρέως άπο πε

ριφερείας εις περιφέρειαν εντός τής χώρας. Αϊ διακυμάν

σεις αδται δύνανται να εξηγηθούν λόγω τών υφισταμένων 

διαφορών εις τα επίπεδα εισοδήματος, εις τήν θέσιν εκάστης 
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περιφερείας ώς προς τον τόπον παράγωγης και εις τάς ευ

κολίας μεταφοράς. 

Τέσσαρες χωριστοί τομείς εσωτερικής καταναλώσεως 

νωπών ροδάκινων δύνανται να διακριθούν : Π ρ ώ τ ο ς το-

μεύς είναι τα χωρία, τα ευρισκόμενα μακράν τών κέντρων 

παραγωγής, εις τα όποια ή κατανάλωσις είναι εξαιρετικώς 

μικρά. Τοΰτο οφείλεται εις τήν ταυτόχρονον έπίδρασιν δύο 

παραγόντων : τών χαμηλών εισοδημάτων και τής ελλείψεως 

συγκοινωνίας. Μέγας αριθμός εκ τών πλέον τών 6.000 χω

ρίων τής Ελλάδος δέν έχουν προσπέλασιν δι' αυτοκινήτων. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς τομεύς είναι τα ημιαστικά και αστικά κέν

τρα τής ηπειρωτικής Ελλάδος, εξαιρέσει τής Πελοποννή

σου και τών τριών μεγάλων πόλεων, δπου τα εισοδήματα 

καΐ αί συγκοινωνίαι είναι επαρκή δια να επιτρέψουν σχετι

κώς ύψηλήν κατανάλωσιν. Τ ρ ί τ ο ς τομεύς είναι τα α

στικά και ημιαστικά κέντρα τής Πελοποννήσου και τών 

νήσων, δπου, ε'ίτε λόγω φυτοϋγειονομικών περιορισμών ε'ίτε 

λόγω δυσκολιών μεταφοράς, ή κατανάλωσις περιορίζεται 

μόνον εις τήν έπιτόπιον παραγωγήν. Τ έ λ ο ς , τα τρία 

μεγάλα αστικά κέντρα τών 'Αθηνών, του Πειραιώς και τής 

Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται άπο ύψηλήν μέσην κατά κε

φαλήν κατανάλωσιν δι' δλα τα φρούτα, ώς αποτέλεσμα τών 

καλών συγκοινωνιών και του υψηλότερου εν Ελλάδι μέσου 

κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

Ή διαίρεσις αοτη δύναται ευκόλως να κατανοηθή αν 

αναφέρεται εις δύο καταναλωτικάς περιοχάς: πρώτον έκεί-

νας, τών οποίων αί άνάγκαι καλύπτονται άπο την έπιτό

πιον παραγωγήν και δεύτερον έκείνας, αϊ όποΐαι έχουν προσ

πέλασιν προς τα κύρια παραγωγικά κέντρα τής Μακεδο

νίας και συνεπώς προμηθεύονται δλον ή τον μεγαλύτερον 

δγκον του προϊόντος άπο τα κέντρα αυτά. Τα υπάρχοντα 

στατιστικά δεδομένα επιτρέπουν μίαν γενικήν σύγκρισιν 

μεταξύ τών δύο τελευταίων τομέων, δχι δμως και μεταξύ 

τών τεσσάρων ώς άνω τομέων καταναλώσεως, ή διάκρισις 
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ΠΙΝΑΞ 12. Έκτιμηθείσα κατά κεφαλήν παραγωγή καΐ άπορρό-
φησις νωπών ροδάκινων είς περιοχάς της Ελλάδος μή έχουσας 
προσπέλασιν προς τα μακεδόνικα κέντρα παράγωγης, κατά το 1960 

Π ε ρ ιο χ α ί 
Παραγωγή 
ροδακίνων 

(χιλιόγραμμα) 

Έκτιμηθείσα 
παραγωγή καΐ 

Πληθυσμός άπορρόφησις 
τών (χιλιόγραμμα 

περιοχών κατά 
κεφαλήν) 

Πελοπόννησος 1,744,000 1,096,390 1.6 
Ιόνιοι Νήσοι 126,000 212,573 0.6 
Κρήτη 248,000 483,258 0.5 
Νήσοι Αιγαίου 77,000 254,496 0.3 
Κυκλάδες 31,000 99,959 0.3 
Δωδεκάνησος 123,000 123,021 1.0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 2,349,000 2,269,697 1.0 

τών οποίων είναι περισσότερον ορθή. Είς τάς περιοχάς δ-

που ή προσφορά δεν υπερβαίνει την τοπικήν παραγωγήν, 

ή κατά κεφαλήν άπορρόφησις ύπελογίσθη δτι άνήλθεν είς 

1 χιλιόγραμμον κατά το 1960 (πίναξ 12). Ε ί ς τάς περιο-

χάς αύτας ή κατά κεφαλήν παραγωγή και ή κατά κεφαλήν 

άπορροφησις δύνανται να θεωρηθούν δτι ταυτίζονται εξαι

ρέσει της Πελοποννήσου δπου υφίστανται μικραί διαφοραί 

μεταξύ τών δύο τούτων μεγεθών. Τοΰτο, διότι ώρισμέναι πο

σότητες ροδακίνων αποστέλλονται εκείθεν προς τάς αγο

ράς τών 'Αθηνών και του Πειραιώς καί, ως εκ τούτου, ή 

τοπική άπορρόφησις είναι ελαφρώς κατωτέρα της κατά κε

φαλήν έκτιμηθείσης καί ευρεθείσης ως ανερχομένης είς 1,6 

χιλιόγραμμα. Λόγω της άνισου διανομής τών εισοδημάτων 

μεταξύ κατοίκων πόλεων καί υπαίθρου, είναι άμφίβολον 

αν ή κατά κεφαλήν κατανάλωσις είς τα χωρία ύπερβαίνη 

τ α 0,5 χιλιόγραμμα. 
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Εξετάζοντες τα επίπεδα παράγωγης τών περιοχών, 

at όποΐαι διεξάγουν φρουτεμπόριον μετά τών εν Μακεδο

νία παραγωγικών κέντρων, παρατηροΰμεν δτι αϊ κατά κεφα

λήν προσφερόμεναι ποσότητες εις τάς περιοχάς αύτας είναι 

σημαντικώς μεγαλύτεραι (πίναξ 13). "Ανευ της διεξαγω

γής εμπορίου, αϊ διαθέσιμοι ποσότητες εις τάς έκτος της 

Μακεδονίας περιοχάς θα ήσαν περίπου αί αύται μέ τάς 

προαναφερομένας ποσότητας εις τάς περιοχάς αι όποΐαι 

δέν έχουν άμεσον προσπέλασιν προς την Μακεδονίαν. 

Λαμβανομένων υπ' δψιν δτι ώρισμέναι ποσότητες νω

πών ροδάκινων εξάγονται καΐ δτι υφίστανται διάφορα! εις 

τα επίπεδα καταναλώσεως μεταξύ τών τριών μεγάλων πό

λεων και της υπολοίπου χώρας, υπολογίζεται δτι κατά το 

1960 ή μέση κατά κεφαλήν άπορρόφησις νωπών ροδάκινων 

εις τάς έχουσας προσπέλασιν προς τήν Μακεδονίαν περιο-

χάς ήτο περίπου 1,3 χιλιόγραμμα, ενώ κατά το αυτό έτος 

ή έκτιμηθεΐσα άπορρόφησις εις τάς τρεις μεγάλας πόλεις 

ανήρχετο εις 10,4 χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν. Διακρινο

μένου του έκτος τών τριών μεγάλων πόλεων πληθυσμού είς 

εκείνον τών χωρικών, μέ πολύ χαμηλά εισοδήματα και μέ 

ανεπαρκές όδικον δίκτυον προσπελάσεως, καΐ εις εκείνον 

τών ημιαστικών και αστικών κέντρων, υπολογίζεται δτι 

ή κατά κεφαλήν άπορρόφησις ανέρχεται εις 0,5 και 3,0 χι

λιόγραμμα κατ' έτος αντιστοίχως. 

Ούτως, ή κατά κεφαλήν άπορρόφησις νωπών ροδακίνων 

εις τά χωρία κατά το 1960 έφαίνετο να είναι 0,5 χιλιόγραμ

μα ή όλιγώτερον, εις τα ημιαστικά και μικρά αστικά κέν

τρα μέ προσπέλασιν προς τας κυρίως παραγωγικάς περιο-

χάς 3 χιλιόγραμμα, εις παρόμοια κέντρα χωρίς δμως προσ

πέλασιν προς τα κέντρα παραγωγής ροδακίνων της Μακεδο

νίας πιθανώς μεταξύ 1 και 3 χιλιόγραμμων και τέλος εις 

τάς τρεις μεγάλας πόλεις περίπου 10,4 χιλιόγραμμα. Αί 

εκτιμήσεις αύται είναι άκρως πρόχειροι (ελλείψει πλήρων 

και έξηκριβωμένων στοιχείων), άλλα πάντως δίδουν μίαν 
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ενδειξιν της υφισταμένης διαρθρώσεως της εγχωρίου απορ

ροφήσεως νωπών ροδάκινων εν Ελλάδι. 

Έ ν ω είναι βασικώς ανακριβές να θεωρηθή δτι τα δεδο

μένα επί της απορροφήσεως νωπών ροδάκινων αντανακλούν 

την ζήτησιν τούτων είς τάς διαφόρους περιοχάς, υπάρχουν 

εν τούτοις, μερικαί δψεις της ζητήσεως, αΐτινες επιδρούν, 

σοβαρώς επί της άνισου διανομής της απορροφήσεως. Τα 

χαμηλά επίπεδα απασχολήσεως και τα κατ' άκολουθίαν 

χαμηλά εισοδήματα αναμφιβόλως συντελούν πολύ εις την 

άγοράν πολύ μικρών ποσοτήτων φρούτων εις δλας τάς άγρο-

τικάς περιοχάς και εκ μέρους ενός ποσοστού του ημιαστι

κού και αστικού πληθυσμού. 'Αλλ' είς άλλας περιοχάς, δπου 

τα εμπόδια μεταφοράς δεν έχουν ακόμη ύπερπηδηθή, ιδία 

μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδος και τών νήσων, εκεί 

αναμφιβόλως υπάρχει μία ανικανοποίητος ζήτησις δια νωπά 

ροδάκινα (και άλλα φρούτα) μεταξύ τών υψηλότερων εισο

δηματικών τάξεων του πληθυσμού. 

Κατά τα τελευταία ετη αί συγκοινωνίαι έχουν μεγάλως 

βελτιωθή. Πολλαί εκατοντάδες χιλιομέτρων συγχρονισμέ

νων δημοσίων οδών έχουν έκτελεσθή. Τοΰτο ύπεβοήθησε 

την άνάπτυξιν τών δι' αυτοκινήτου μεταφορών. Ή δυνατό-

της επιστροφής τών αυτοκινήτων με πλήρες φορτίον έμεί-

ωσε τα έξοδα μεταφοράς και συνετέλεσεν είς το να γνωρί

σουν οι άλλοτε άπομεμονωμένοι άπο τα κυριώτερα παραγωγι

κά κέντρα πληθυσμοί πολλά γεωργικά και βιομηχανικά 

προϊόντα. Νέοι δρόμοι επιτρέπουν τώρα άνταλλαγας ρο

δάκινων με καρπούζια μεταξύ Μακεδονίας και Αιτωλοα

καρνανίας. Παρόμοιαι άνταλλαγαί λαμβάνουν χώραν μετα

ξύ μήλων Μακεδονίας και πορτοκαλλίων 'Ηπείρου. 

Έ ν τούτοις, αί ανωτέρω εύκολίαι μεταφοράς και τα 

συστήματα εμπορίας, τα όποια τείνουν ταυτοχρόνως να εκ

συγχρονισθούν, είναι ανεπαρκή δια να δημιουργήσουν μίαν 

«έθνικήν» άγοράν, είς την οποίαν μία συνολική ζήτησις να 

είναι δυνατόν να διαμορφωθη. Κατά τα ετη μεγάλης παρα-
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ΠΙΝΑΞ 13. Έκτιμηθεισα κατά κεφαλήν παραγωγή νωπών ροδάκι
νων είς περιοχάς της Ελλάδος έχουσας προσπέλασιν προς τα 

μακεδόνικα κέντρα παράγωγης κατά το 1960 

Έκτιμηθεισα 
Παραγωγή Πληθυσμός παραγωγή 

ΠεριοχαΙ ροδάκινων των (χιλιόγραμμα 
( χιλιόγραμμα) περιοχών κατά κεφαλήν ) 

Στερεά Ελλάς (έκτος πε
ριοχής τέως Διοική
σεως Πρωτευούσης) . . 367,000 970,949 0.4 

Θεσσσαλία 504,000 695,385 0.7 
"Ηπειρος 226,000 352,604 0.6 
Θράκη 104,000 356,555 0.3 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . 1,201,000 2,375,493 0.5 

Μακεδονία (έκτος Θεσσα
λονίκης) 1,564,667 29.6 

Μακεδονία ( μετά Θεσσα
λονίκης) 46,400,000 1,890,654 24.5 ' 

'Αθήναι - Πειραιεύς - Θεσ
σαλονίκη 2,178,697 — 

Τ ε λ ι κ ο ν Σ ύ ν ο λ ο ν 47,601,000 6,118,857 7.8 

γωγής μεγάλαι ποσότητες εισάγονται εις αγοράς, εις τάς 

οποίας υπάρχει ήδη ύπερπροσφορά, ενώ ταυτοχρόνως υ

φίστανται πολλαί μικραί δυνάμεναι ν' αναπτυχθούν άγοραί, 

εις τάς οποίας υπάρχει κάποια ζήτησις, άλλ' ή οποία δεν εί

ναι ενεργός. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως δτι τα μικρά αγρο

τικά χωρία με χαμηλον κατά κεφαλήν εισόδημα θα ηΰξανον 

τάς αγοράς των εάν προσεφέροντο εις αυτά τοιαύτα προϊόν

τα. Έν τούτοις, πολλά εκ των μεγαλυτέρων αστικών κέν

τρων εν Ελλάδι, ακόμη καί κατά τα ετη μεγάλης παράγωγης 

εις τάς κυριωτέρας παραγωγικάς περιφερείας, αδυνατούν 

εισέτι να προμηθευθούν ποσότητας, αίτινες θα ήδύναντο να 

πωληθούν εις σχετικώς ίκανοποιητικάς τιμάς. Τούτο ισχύει 
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κατ' εξοχήν δια τα κυριώτερα κέντρα των νήσων, μερικάς 

περιοχάς της Πελοποννήσου καί δια τάς πλέον απομεμα

κρυσμένα? περιοχάς της ηπειρωτικής Ελλάδος, α'ίτινες 

δεν εξυπηρετούνται ακόμη άπο επαρκές όδικον δίκτυον. 

Άνάπτυξις των ψυκτικών δια θαλάσσης μεταφορών μεταξύ 

ηπειρωτικής Ελλάδος καί νήσων, περαιτέρω έπέκτασις 

του όδικοΰ δικτύου και άρσις τών περιοριστικών φυτοϋγειο-

νομικών μέτρων επί της κινήσεως τών φρούτων προς ώρι-

σμένας περιοχάς της Ελλάδος αναμφιβόλως θα ηΰξανον 

τήν πραγματικήν ζήτησιν ροδάκινων και άλλων φρούτων. 

Ή ζήτησις ροδάκινων δια βιομηχανικήν έπεξεργασίαν 

*Η ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχα

νικών αποτελείται άπο σχετικώς μικρόν αριθμόν επιχειρή

σεων, εκάστη τών οποίων διαθέτει ως επί το πλείστον μίαν 

μόνην έγκατάστασιν. Αι εγκαταστάσεις γενικώς είναι μι-

κρας δυναμικότητος, ανεπαρκώς έξωπλισμέναι καί εντάσεως 

εργασίας. Ή διάρκεια λειτουργίας των κατ' έτος είναι βρα

χεία καί ή ποιότης του προϊόντος είναι συνήθως κάτω τών 

ελαχίστων απαιτήσεων αί όποΐαι υπάρχουν εις οίλλας χώρας. 

Πολλαί βιομηχανίαι λειτουργούν ως βιομηχανίαι εκμε

ταλλεύσεως τών εποχικών πλεονασμάτων καί αγοράζουν 

εις τάς χαμηλοτέρας τιμάς της εποχής. Κατά τα Ιτη καθ' 

ά ή παραγωγή ώρισμένων προϊόντων, ως π.χ. τών ροδάκι

νων, είναι μικρά καί αί τιμαί εις τάς αγοράς νωπών προϊ

όντων σχετικώς ύψηλαί, δεν λαμβάνει χώραν βιομηχανική 

επεξεργασία τών προϊόντων τούτων. Το σύστημα τούτο 

λειτουργίας εξακολουθεί υπάρχον εκ μόνου του λόγου δτι 

οι "Ελληνες βιομήχανοι δεν επεχείρησαν τήν κατάκτησιν 

μεγάλων αγορών απορροφήσεως, τάς όποιας θα ήσαν ήναγ-

κασμένοι να τροφοδοτούν κανονικώς. Οι βιομήχανοι προ

βάλλουν τήν μεταβλητότητα της διαθεσίμου προσφοράς 

προς αυτούς ως δικαιολογίαν δια τήν άδυναμίαν των να 

διεισδύσουν εις τάς αγοράς κονσερβοποιημένων προϊόντων. 
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Ή πρόσφατος έπέκτασις της παραγωγής ροδακίνων έν 

Ελλάδι έγέννησε σοβαρον ενδιαφέρον δια τήν βιομηχανι-

κήν έπεξεργασίαν. Επειδή οι ίδιώται βιομήχανοι δεν απε

φάσισαν ν* αναπτύξουν τάς αγοράς καί πωλήσεις των ροδά

κινων, άνεπτύχθησαν συνεταιριστικαί επιχειρήσεις κονσερ

βοποιίας. Σήμερον υπάρχουν έν Μακεδόνιο: μία ιδιωτική 

βιομηχανία, δύο συνεταιριστικαί καί μία ώς ιδιοκτησία 

Κοινοπραξίας 'Αγροτικής Τραπέζης καί Συνεταιριστικών 

'Οργανώσεων, α'ίτινες επεξεργάζονται ροδάκινα δια κομπό-

σταν, μαρμελάδαν καί πολτον δια χυμόν. Το μεγαλύτερον 

έργοστάσιον έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 2500 τόννων 

ροδάκινων ετησίως, άλλα δεν έχρησιμοποιήθη μέχρι τούδε 

ολόκληρος ή δυναμικότης αύτοΰ. Κατά το 1961 ύπελογίσθη 

δτι 1000 περίπου τόννοι ροδάκινων μετεποιήθησαν υπό των 

ανωτέρω τεσσάρων βιομηχανιών όμοΰ. Ή σημερινή δυνα

μικότης τών έν Μακεδονίοι εργοστασίων υπολογίζεται δτι 

δεν υπερβαίνει τους 3000 τόννους. 

Δοθέντος δτι οι βιομήχανοι αγοράζουν μόνον εις πολύ 

χαμηλάς τιμάς, ή έλαστικότης τής ζητήσεως ροδάκινων 

δια βιομηχανικήν έπεξεργασίαν κατά τα φαινόμενα πλη

σιάζει προς το άπειρον, άλλ' ή συνολικώς ζητούμενη ποσό-

της εις τήν κυρίαν φρουτοπαραγωγον περιοχήν τής Μακεδο

νίας ανέρχεται μόνον εις κατά τι πλέον τών 6 % τής κατά το 

1961 συνολικής παραγωγής τής περιοχής ταύτης. Ή ζήτη-

σις αυτή είναι μικρας σημασίας σήμερον. 

Το έπίπεδον τιμών τής ζητήσεως ταύτης ήτο δύσκολον 

να προσδιορισθή μέχρι προσφάτως λόγω του λίαν περιωρι-

σμένου δγκου αυτής καί του μεγάλου αριθμού τών πηγών, 

εξ ών έγίνετο προμήθεια πολύ μικρών ποσοτήτων. Μέ τήν 

έναρξιν τών εργασιών τής βιομηχανίας τής λειτουργούσης 

ύποτήν έποπτείαν τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 

έφηρμόσθη ή πολιτική τής καταρτίσεως συμβολαίων προα-

γορας τών ροδάκινων εις δεδομένην τιμήν, ή πολιτική δέ 

αοτη παρέσχε τήν πρώτην βάσιν καθορισμού τής τιμής 
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αγοράς. Επειδή ή ώς άνω βιομηχανία είναι ή μεγαλύτερα 

βιομηχανία εις την περιοχήν, αναμφιβόλως θα συνέχιση αύτη 

επί τίνα χρόνον να καθορίζη το έπίπεδον τιμών εις την άγο-

ράν φρούτων προς έπεξεργασίαν εν Μακεδονί^. Κατά το 

1961 και δια το 1962 ή τιμή παραδόσεως καθωρίσθη εις 

1,10 δραχμάς. Υπάρχουν έλάχισται ενδείξεις περί του 

δτι αί καταβαλλόμεναι εις τους παραγωγούς τιμαί δύνανται 

ν' αυξηθούν σοβαρώς δια τάς ποσότητας τάς διοχετευομέ-

νας εις τήν βιομηχανίαν, εάν μάλιστα ληφθη υπ' βψιν ή 

πρόσφατος πείρα εκ της πωλήσεως ροδάκινων. 

Ή ζήτησις δια βιομηχανικήν έπεξεργασίαν δέν αναμέ

νεται ν' αύξηθη σημαντικώς εντός των προσεχών τριών εως 

πέντε ετών εν συγκρίσει προς τα αναμενόμενα επίπεδα πα

ράγωγης, αλλ' αί ύπάρχουσαι εγκαταστάσεις είναι δυνατόν 

να λειτουργήσουν μέ αποδόσεις πλησιάζουσας σημαντικώς 

τήν δυναμικότητα των. Πέραν της περιόδου ταύτης ή δια

θέσιμος δυναμικότης θα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου εκ 

της πείρας ήν θα έχουν οι βιομήχανοι εις το να επεκτεί

νουν τας υπάρχουσας αγοράς και είς το να κατακτούν νέας 

τοιαύτας δια μεταποιημένα ελληνικά ροδάκινα. Αυστηρό

τερος ποιοτικός έ'λεγχος, κυρίως δια του εκσυγχρονισμού 

των εγκαταστάσεων καί της βελτιώσεως τών συνηθειών προ

μηθείας πρώτης ΰλης, θα επαύξηση τας δυνατότητας ανα

πτύξεως της αγοράς. 
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π 
"Η εμπειρική άνάλυσις της εσωτερικής ζητήσεως 

ν ω π ώ ν ροδάκινων 

Τα πλέον ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της ζητήσεως δι* 

δλας τάς αγοράς είναι: 1) το έπίπεδον ζητήσεως, 2) ή έλα-

στικότης έν σχέσει προς την τιμήν καί 3) ή έλαστικότης εν 

σχέσει προς το εισόδημα. Ένδιαφέρουσαι επίσης είναι αι 

σταυροειδείς έλαστικότητες εις περιπτώσεις καθ' ας μετα-

βολαί εις τήν πωλουμένην ποσότητα ένας άγαθοΰ προκαλούν 

μεταβολάς εις τάς τιμάς και τάς άγοραζομένας ποσότητας 

άλλων αγαθών. 

Ή μέθοδος τών ελαχίστων τετραγώνων, ή χρησιμοποι

ούμενη δια τήν έκτίμησιν συναρτήσεων επί τη βάσει αριθ

μητικών δεδομένων, θα παράσχη πληροφορίας επί τών 

ανωτέρω χαρακτηριστικών της ζητήσεως, εφ' δσον βεβαίως 

αί κατάλληλοι «ανεξάρτητοι» μεταβληταί δύνανται ν' απο

μονωθούν και να μετρηθούν.17 Δυστυχώς, το περιωρισμένον 

τών υπαρχόντων στοιχείων αποκλείει τήν άπαιτουμένην 

άναλυτικήν άκρίβειαν. Ή χρονική περίοδος δια τήν οποίαν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι πολύ βραχεία δια τήν 

17. Το γενικον υπόδειγμα άπλης έξισώσεως δια τήν ζήτησιν 
ροδάκινων εις τήν έσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων θα ήδύνατο 
να έκφρασθη ώς έξης: 

Pp = f(Qp, l e , Pcf) 
&θα 

Pp = τιμή ροδακίνων είς τήν άγοράν 
Qp = ποσότης ροδακίνων άπορροφουμένη είς τήν άγοράν 
le = διαθέσιμον εισόδημα καταναλωτών 
Pcf = τιμή ανταγωνιστικών φρούτων 
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χρησιμοποιουμένων ενταύθα μορφήν αναλύσεως. Ή είσα-

γωγή πλέον της μιας ανεξαρτήτων μεταβλητών ήθελεν 

ελαττώσει τους βαθμούς ελευθερίας καί, περαιτέρω, ήθελεν 

ελαττώσει την συνδεδεμένην μέ βλας τάς εκτιμήσεις στατι-

στικήν άξιοπιστίαν. Ώ ς εκ τούτου, μόνον od μεταβληταί τι

μή καί ποσότης εισήχθησαν αμέσως εις το υπόδειγμα. Επει

δή στατιστικον ύλικον επί τιμών καί ποσοτήτων υπάρχει μό

νον δια τάς κυριωτέρας αγοράς χονδρικής πωλήσεως εν Ε λ 

λάδι, είναι αναγκαία ή εκλογή του επιπέδου τιμών χονδρεμ

πορίου δια τήν έκτίμησιν της συναρτήσεως. Αϊ περιλαμβα-

νόμεναι εις το παρόν, ώς καί εις το έπόμενον κεφάλαιον, εκτι

μήσεις αναφέρονται εις το έπίπεδον τιμών χονδρεμπορίου. 

Αϊ κατάλληλοι συναρτήσεις έ*χουν άναχθή εις το έπίπεδον 

τιμών παράγωγου εις το κεφάλαιον 6. Θά ήτο ίσως περισ-

σότερον πρόσφορον να εκτίμηση τις τάς παραμέτρους τών 

συναρτήσεων της ζητήσεως εις το έπίπεδον τιμών παράγω

γου, άποφεύγων τον πρόσθετον κόπον υπολογισμού παρα

γώγων ζητήσεων. 'Αλλά, μολονότι όλιγώτερον πρόσφορος, 

φαίνεται δτι δέν υπάρχει λόγος να άμφισβητη τις τήν χρησι

μότητα της μεθόδου ταύτης. 

Τα ποσοτικά δεδομένα τα χρησιμοποιηθέντα εις τάς 

αναλύσεις της ζητήσεως περιλαμβάνουν πληροφορίας δια 

τιμάς καί ποσότητας δια τήν εξαετή περίοδον 1956 - 1961. 

Αι εκτιμήσεις της έλαστικότητος της ζητήσεως ώς προς 

το εισόδημα προέρχονται άπο δεδομένα δειγματοληπτικής 

έρεύνης επί προμηθειών τών καταναλωτών εν Ελλάδι. 

Μία σύντομος περιγραφή τών πηγών τών στοιχείων καί της 

μεθόδου της συλλογής αυτών βοηθεΐ εις τήν κατανόησιν της 

σημασίας καί εις τήν έκτίμησιν της αξιοπιστίας τών απο

τελεσμάτων. 

ΤιμαΙ τών ροδάκινων εις τήν εγχώριο ν άγοράν 
νωπών ροδάκινων 

Στοιχεία επί τών τιμών νωπών ροδάκινων του εσωτερικού 

υπάρχουν μόνον δια τα δύο μεγάλα αστικά καταναλωτικά 
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κέντρα 'Αθηνών-Πειραιώς καΐ Θεσσαλονίκης. Ή κυριωτέρα 

διαθέσιμος σειρά τιμών είναι ή υπό της Υπηρεσίας 'Αγορα

νομίας καταρτιζόμενη εις τάς αγοράς χονδρικού εμπορίου. 

Αι τιμαί αύται συλλέγονται κυρίως δια να βοηθήσουν εις 

την έπιβολήν τών διατάξεων περί περιθωρίων κέρδους. 

Παρόμοια σειρά τιμών συλλέγεται εις το στάδιον λιανικού 

εμπορίου, δ σκοπός Ομως δια τον όποιον αΰτη χρησιμοποιεί

ται εγείρει αμφιβολίας ως προς την αντιπροσωπευτικότατα 

της. 

'Αρχικώς συνελέγησαν δεδομένα επί τών τιμών τόσον 

δια την άγοράν τών 'Αθηνών δσον και δια την της Θεσσα

λονίκης, διότι επρόκειτο να έξετασθη ή φύσις της ζητήσεως 

εις άμφοτέρας τάς αγοράς. *Η σύγκρισις τών δεδομένων 

τών τιμών εδειξεν δτι αϊ έποχικαί μεταβολαί εις τα επίπεδα 

τών τιμών ομοιάζουν κατά πολύ. "Οταν δμως διεπιστώθη 

δτι στοιχεία ποσοτήτων δεν ύπηρχον δια την άγοράν της 

Θεσσαλονίκης, κατέστη άναγκαΐον να χρησιμοποιηθούν μό

νον τα δεδομένα τών 'Αθηνών ως βάσις δια την έξέτασιν 

της φύσεως της αστικής ζητήσεως νωπών ροδάκινων εν 

Ελλάδι. Ή διαδικασία αΰτη είναι παραδεκτή δια την έκτί-

μησιν της έλαστικότητος της ζητήσεως εν σχέσει προς τάς 

τιμάς εις τάς αγοράς τών αστικών κέντρων. 

Αϊ τιμαί συλλέγονται πολλάκις καθ' έκάστην ήμέραν δι' 

εκαστον προϊόν κατά ποικιλίαν καί ποιότητα. Οι χονδρέμπο

ροι ερωτώνται ως προς τάς τιμάς διαφόρων προϊόντων καί 

αί άνηρτημέναι εξωθι τών καταστημάτων τιμαί ελέγχονται. 

Προσωπικαί παρατηρήσεις τών χονδρικών συναλλαγών 

καί τών έπακολουθουσών εγγραφών δεικνύουν δτι αί τιμαί 

αδται εϊναι αρκούντως άντιπροσωπευτικαί. 'Αλλ' αί χρησι-

μοποιούμεναι μέθοδοι δια την έκτίμησιν της ημερησίας τι

μής δι' έκάστην ποικιλίαν καί ποιότητα δεν είναι εξ ολο

κλήρου παραδεκταί. 

Αί εκτιμήσεις αδται, προφανώς, εϊναι σταθμισμέναι κατ' 

δγκον πωλήσεων εις διαφόρους τιμάς εντός εκάστης ποιό-
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τητος, άν και δεν τηρούνται στοιχεία των πωληθέντων 

όγκων εις διαφόρους τιμάς. Ή κρίσις του συλλέγοντος τα 

στοιχεία παίζει οΰτω σοβαρον ρόλον εις την στάθμισιν 

των επί μέρους συγκεντρουμένων τιμών. Φαίνεται δτι αί 

τιμαί, αί υπό της Υπηρεσίας 'Αγορανομίας συγκεντρού-

μεναι και άναγραφόμεναι εις το ήμερήσιον δελτίον της 

άγορας, προσεγγίζουν τάς μέσας ημερησίας τιμάς εκάστης 

ποιότητος και ποικιλίας του προϊόντος δια την ήμέραν 

εκείνη ν. 

'Από τα στοιχεία ταΰτα κατεσκευάσθη ή σειρά τών ετη

σίων μέσων σταθμικών τιμών τών ροδάκινων. Δια να γίνη 

τοΰτο έχρειάσθησαν τρεις διαφορετικοί συντελεσταί σταθ

μίσεως. Πρώτον, εν σύστημα σταθμίσεως δια διαφοράς 

ποικιλιών ήτο άναγκαΐον δια ν' αντανακλά τήν σημασίαν 

τών μεταθέσεων μεταξύ ποικιλιών κατά τήν διάρκειαν της 

εποχής. Δεύτερον, έτερον σύστημα σταθμίσεως ήτο άναγκαΐ

ον δια νά διευκολύνη τήν ένοποίησιν τών αναγραφομένων 

κατά ποιότητας τιμών είς μίαν μοναδικήν τιμήν. Κατόπιν 

σταθμίσεως δια τάς διαφόρους ποικιλίας και ποιότητας κα

τέστη δυνατός ό προσδιορισμός τών ημερησίων μέσων σταθ

μικών τιμών. Τέλος, ως τρίτος συντελεστής σταθμίσεως 

έχρησιμοποιήθησαν αί ήμερήσιαι πωλήσεις προς προσδιορι-

σμον της σειράς τών ετησίων μέσων σταθμικών τιμών. 

Οι χρησιμοποιηθέντες συντελεσταί σταθμίσεως δια τάς 

ποικιλίας ελήφθησαν εκ τών ύπαρχουσών πληροφοριών επί 

της παράγωγης κατά ποικιλίας προσφερομένας εις τήν άγο-

ράν υπό διαφόρων περιφερειών της χώρας, επί τών ημερο

μηνιών ώριμάσεως και επί της έκτιμηθείσης περιόδου καθ' 

ήν αί διάφοροι ποικιλίαι ήσαν διαθέσιμοι εις τήν άγοράν. 

Ίδιαίτερον σύνολον συντελεστών σταθμίσεως δια τάς πω

λήσεις εκάστης ημέρας προσδιωρίσθη δια ν' αντανακλά τους 

συνδυασμούς ποικιλιών, τους συναντωμένους εις τήν άγοράν 

κατά διάφορα χρονικά σημεία της εποχής. Το σύστημα σταθ

μίσεως δια τάς ποικιλίας κατεστρώθη άφοΰ προηγουμένως 
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ελήφθη υπ' 6ψιν ή γνώμη των αρμοδίων του Υπουργείου 

Γεωργίας και των εμπόρων της άγορας χονδρικής πωλήσεως 

των 'Αθηνών. 

Μεγαλύτερα δυσκολία συνηντήθη δια τον καθορισμον των 

συντελεστών σταθμίσεως δια τάς ποιότητας. Ό συνήθως 

χρησιμοποιούμενος τρόπος καθορισμού της ποιότητος δεν 

στηρίζεται εξ ολοκλήρου επί φυσικών χαρακτηριστικών, 

ως είναι το μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα, άλλα καί επί τών 

λαμβανομένων τιμών κατά τίνα βαθμόν. Ώ ς εκ τούτου, αί 

ποιότητες δεν είναι αυστηρώς ανεξάρτητοι τών τιμών. 

"Εν σύστημα συντελεστών σταθμίσεως δι' δλους τους συν

δυασμούς ποιοτήτων, τους συναντωμένους εν τη άγορα, 

προέκυψε κατόπιν συνεργασίας καί με χονδρεμπόρους της 

αγοράς. Το σύστημα τοΰτο, μολονότι στηρίζεται εις μέγαν 

βαθμόν επί τών κρίσεων τών χονδρεμπόρων, θεωρείται 

δτι αντανακλά, τόσον ακριβώς όσον αϊ σημεριναί πληροφο-

ρίαι το επιτρέπουν, την σχετική ν σημασίαν τών ποιοτήτων 

καθ' οιανδήποτε ήμέραν εν τη άγορα. Μετά την στάθμισιν 

τών ημερησίων μέσων τιμών δια τών ημερησίων πωλήσεων 

προς έπίτευξιν τών ετησίων μέσων σταθμικών τιμών, έπη-

κολούθησεν αποπληθωρισμός της σειράς αυτής τιμών δια 

της χρησιμοποιήσεως ενός δείκτου ληφθέντος εκ του Δεί-

κτου Τροφίμων Φυτικής Προελεύσεως.18 

Εις την προσπάθειαν κατασκευής μιας ρεαλιστικής σει

ράς τιμών δια το σύνολον τών πωλήσεων νωπών ροδάκινων 

εν Ελλάδι, τα προβλήματα εκ της ελλείψεως στατιστικών 

στοιχείων απεδείχθησαν ανυπέρβλητα. Μερικά στοιχεία 

εποχικών μέσων τιμών δια ροδάκινα ήσαν διαθέσιμα, άλλ' ή 

έξέτασις του τρόπου συγκεντρώσεως αυτών ώδήγησεν εις 

την άπόρριψίν των. Ώ ς εκ τούτου, προς άνάληψιν οίασδή-

18. Ό Δείκτης οδτος δημοσιεύεται κανονικώς εις το Μηνιαΐον 
Στατιστικον Δελτίον της Εθνικής Στατιστικής 'Τπηρεσίας της Ελ
λάδος. 
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ποτέ προσπάθειας προς άνάλυσιν της ολικής εγχωρίου ζη

τήσεως νωπών ροδάκινων, θα έδει ν' αναζητηθούν άλλαι 

μέθοδοι εκτιμήσεως των τιμών. 

Κατόπιν εξετάσεως δλων τών δυνατών τρόπων αντιμετω

πίσεως του ανωτέρω ζητήματος απεφασίσθη δπως ή σειρά 

τιμών της αγοράς 'Αθηνών ληφθή ως αντιπροσωπευτική 

τών τιμών χονδρικής πωλήσεως ολοκλήρου τής άγορας νω

πών ροδάκινων του εσωτερικού. Ή τιμή τών 'Αθηνών δεν 

εϊναι βέβαιον εάν αντανακλά ή οχι ακριβώς τήν μέσην τι

μήν εις δλην τήν Ελλάδα καθ' οιονδήποτε χρόνον, άλλ' αϊ 

έποχικαί μέσαι τιμαί, μειωμέναι κατά τα έξοδα εμπορίας 

και μεταφοράς, φαίνονται ν' αντανακλούν τας σχετικάς τι

μάς εις τον παραγωγον άπο έτους εις έτος δια πωλήσεις 

γενομένας εις τάς έσωτερικάς αγοράς χονδρικής πωλήσεως. 

Και αί υπό του παράγωγου λαμβανόμεναι τιμαί δέν φαίνε

ται να διαφέρουν σημαντικώς κατά περιφέρειαν τελικής 

πωλήσεως εν τή χώρα. 

Μικρά μόνον ποιοτική διαλογή λαμβάνει χώραν εις τα κτή

ματα διά τάς πωλήσεις εις το έσωτερικον λόγω τών συνη

θειών εφοδιασμού τών χονδρεμπόρων και τών αυτοκινητι

στών - εμπόρων, οίτινες αγοράζουν αμέσως άπο τον παραγω

γον προς πώλησιν εις διαφόρους αγοράς, καΐ τών συνηθειών 

εμπορίας τών χονδρεμπόρων τών ενεργούντων πωλήσεις 

είς τάς αγοράς επί προμήθεια. Ώ ς εκ τούτου, ή τιμή εις τον 

παραγωγον δέν αντανακλά διαφοράς είς τιμάς είς διαφόρους 

αγοράς ή έξοδα μεταφοράς. Μία πιθανή έξαίρεσις εις το γε-

νικον τοΰτο επιχείρημα είναι δτι σημαντικαί ποσότητες 

φρούτων, αίτινες εισέρχονται είς τήν άγοραν τής Θεσσαλο

νίκης ή ε'ις άλλας αγοράς γειτνιάζουσας προς τήν ενεργού

σαν έξαγωγάς περιοχήν, εϊναι έκεϊναι αίτινες απορρίπτον

ται υπό τών εξαγωγέων λόγω ακαταλλήλου μεγέθους ή ποιό

τητος. Τα φρούτα ταΰτα γενικώς είναι κατώτερα τής μέσης 

ποιότητος και ώς εκ τούτου εϊναι δυνατόν να επιτύχουν ε

λαφρώς χαμηλοτέραν μέσην τιμήν δια το σύνολον των άπο 
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β,τι θά συνέβαινεν αν ελαμβάνοντο ως βάσις μόνον τα έξοδα 

μεταφοράς. 

ΑΙ προσφερόμενοι ποσότητες νωπών ροδάκινων 
εις τήν έγχώριον άγοράν 

Δύο σειραί ποσοτήτων έχρησιμοποιήθησαν κατά τήν 

έξέτασιν της αγοράς νωπών ροδάκινων του εσωτερικού, 

μία δι' όλόκληρον τήν χώραν και ετέρα δια τήν πόλιν τ ώ ν 

'Αθηνών. Έ κ της εξετάσεως τών πηγών του διαθεσίμου 

στατιστικού υλικού με το όποιον έπρεπε να γίνουν αϊ εκτι

μήσεις, εκρίθη σκόπιμον δπως χρησιμοποιηθούν και αι 

δύο σειραί ταυτοχρόνως και έπ' ευκαιρία διενεργηθούν οι 

αναγκαίοι συμβιβασμοί εις περίπτωσιν υπάρξεως διαφο

ρών εις τα αποτελέσματα τών δύο τούτων σειρών. Μία πη

γή στοιχείων ήσαν αί δηλωθεΐσαι ποσότητες ροδάκινων εις 

τήν άγοράν χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών. Ή άλλη 

πηγή ήσαν τα στοιχεία παράγωγης δι' όλόκληρον τήν χώραν. 

Αί πρώται ληφθεΐσαι πληροφορίαι ήσαν αί όλικαί ήμε-

ρήσιαι παραλαβαί, αίτινες άνακοινοΰνται υπό ομάδος χον

δρεμπόρων εις τήν Άγορανομικήν Ύπηρεσίαν. Κατόπιν 

προσωπικών επαφών με χονδρεμπόρους εις τας διαφόρους 

αγοράς διεπιστώθη δτι ό οΰτω δηλούμενος όγκος παραλα

βών αποτελεί μόνον τα 15 εως 25 % τών πραγματικών πα

ραλαβών και πωλήσεων εν τη άγορφ, εξαρτώμενος έκ του 

ιδιαιτέρου εκάστοτε έτους. *Η έκτίμησις αΰτη προέρχεται 

άπο πληροφορίας ληφθείσας κατόπιν προσωπικών συνεντεύ

ξεων με ώρισμένους χονδρεμπόρους και άφορα τον συνολι-

κον βγκον πωλήσεων ροδακίνων τών χονδρεμπόρων τούτων 

και τάς εκτιμήσεις αυτών ως προς τον δγκον τών πωλήσεων 

άλλων χονδρεμπόρων εν τη άγορα, εν συνδυασμώ προς πλη

ροφορίας έπί του αριθμού τών χονδρεμπόρων, τών εμπορευο

μένων ροδάκινα. Τα ζητήματα ταύτα συνεζητήθησαν μέ 

πολλούς χονδρεμπόρους χωριστά έπί μίαν περίοδον μερικών 

εβδομάδων. 

'Ακολούθως, ίνα τεθη ή βάσις προς διεξαγωγήν μιας 
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πλέον ακριβούς εκτιμήσεως τών ποσοτήτων των ροδάκινων 

τών ερχομένων εις τήν έσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων 

και κριθή ή ποιότης τών εκτιμήσεων δια τήν άγοράν Αθη

νών, έξετιμήθη ή ετησία εσωτερική άπορρόφησις δια τήν 

περίοδον 1956 - 61. 'Από τήν όλικήν παραγωγήν εκάστου 

έτους άφηρέθησαν αϊ δι5 εκτιμήσεως προσδιορισθεϊσαι αύτο-

κατανάλωσις τών παραγωγών και άπώλειαι, ό μεταποιη

θείς όγκος και αί έξαγωγαί. Αι κατ' έτος έξαγωγαί αναφέρον

ται υπό τών 'Υπουργείων Εμπορίου και Γεωργίας άπο δια

φόρους πηγάς, άλλ' αί εν τω έσωτερικφ άναλωθεΐσαι ποσό

τητες εις διαφόρους χρησιμοποιήσεις έπρεπε να εκτιμη

θούν δι' εκαστον έτος επί τη βάσει μιας μελέτης επί της 

εσωτερικής χρησιμοποιήσεως, γενομένης δια το έτος 1957. 

Έγένοντο, λοιπόν, άναπροσαρμογαί εις τας εκτιμήσεις τών 

άλλων μορφών χρησιμοποιήσεως άπο έτους εις έτος επί 

τη βάσει πληροφοριών άπο διαφόρους πηγάς, δημοσίας και 

ίδιωτικάς, τελούσας εν γνώσει τών χρησιμοποιήσεων τών 

ελληνικών φρούτων. Ή οΰτω προσδιορισθείσα ποσότης δύ

ναται προσφόρως να θεωρηθη ως ή «εσωτερική άπορρόφη-

σις» νωπών ροδάκινων. 

Προς διευκόλυνσιν του διαχωρισμού εκ της ολικής απορ

ροφήσεως τών ποσοτήτων εκείνων αίτινες διέρχονται εκ της 

άγορας χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών, ήτο άναγκαΐον να 

εξετασθούν αί διαφοραί εις τήν κατά κεφαλήν κατανάλωσιν 

τών νωπών ροδάκινων κατά διαμερίσματα, ώς αΰτη επηρεά

ζεται άπο τήν τοπικήν παραγωγήν, άπο τα επίπεδα εισοδήμα

τος, άπο τήν έσωτερικήν κίνησιν τών ροδάκινων και άπο τάς 

μεταβολάς του πληθυσμού. 'Εκτιμήσεις της κατά κεφαλήν 

καταναλώσεως εις τα μεγάλα αστικά κέντρα τών 'Αθηνών, 

του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης, ώς και δια το ύπόλοι-

πον μέρος της χώρας διεξήθησαν δια το έτος 1961. Αύται 

έχρησίμευσαν κατόπιν ώς βάσις διά τήν έκτίμησιν της κατα

ναλώσεως εις τα κυριώτερα αστικά κέντρα και εις το ύπό-

λοιπον τμήμα της χώρας δι' εκαστον εκ τών προηγου-
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μένων Ιξ ετών, άφοΰ ελήφθησαν ύπ' δψιν αί διαφοραΐ εις 

τήν ετησίαν έσωτερικήν άπορρόφησιν νωπών ροδάκινων και 

αί μεταβολαί του πληθυσμού, ώς αύται προέκυψαν άπο δε

δομένα άλλων πηγών. 

Αί εκτιμήσεις της εσωτερικής απορροφήσεως κατά έτη 

εις την περιοχήν ή όποια εξυπηρετείται υπό της άγορας 

χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών έχρησίμευσαν προς έπα-

λήθευσιν προγενεστέρων πληροφοριών ληφθεισών εκ της 

άγορας 'Αθηνών. Αί εξ αμφοτέρων τών πηγών εκτιμήσεις 

υπήρξαν εξ ολοκλήρου συνεπείς κατά τα διάφορα έτη. 

Προς τον σκοπον δπως τα στατιστικά στοιχεία επί τών 

ποσοτήτων εύρίσκωνται εν άρμονί^ προς τας τιμάς, είναι ά-

ναγκαΐον να ύποθέσωμεν δτι ή ερχόμενη εις την άγοραν πο-

σότης είναι ϊση προς τήν πωλουμένην τοιαύτην. Ή ύπόθεσις 

αΰτη είναι κατά προσέγγισιν ορθή, τυχόν δέ μικροδιαφο-

ραί οφείλονται εις πολύ μικράν άπώλειαν λόγω αλλοιώσεων. 

'Επειδή ό μεγαλύτερος Ογκος τών πωλήσεων γίνεται επί 

προμηθείς άπο χονδρεμπόρους ενεργούντες ώς πράκτορες 

δια λογαριασμον τών παραγωγών, ό συνολικός δγκος τών 

λαμβανομένων φρούτων πωλείται ε'ίς τίνα ποιότητα και 

τιμήν. Προσέτι, εις τήν άγοραν χονδρικής πωλήσεως τών 

'Αθηνών υπάρχουν άγορασταί δι' δλας τάς ποιότητας τών 

φρούτων. Ώ ς εκ τούτου, φρούτα, τα όποια εις μερικά μέρη 

του κόσμου θα Ιμενον άπώλητα, λόγω μικρού μεγέθους ή 

χαμηλής ποιότητος, εδώ αγοράζονται άπο κάποιον. 

Τα δεδομένα ποσοτήτων, τα συγκεντρωθέντα δι' άμφο-

τέρας τάς «αγοράς», υπόκεινται εις σφάλμα. 'Επειδή ή 

ποσότης ελήφθη ώς ανεξάρτητος μεταβλητή εις τήν έμπει-

ρικήν μας άνάλυσιν, εύκταΐον θα ήτο να προσαρμοσθη προς 

οιονδήποτε σφάλμα, το όποιον είναι γνωστόν δτι υπάρχει, 

προς τον σκοπον δπως επιτευχθούν καλύτεραι προσεγγίσεις 

τών συντελεστών. Δυστυχώς, το σφάλμα, το όποιον εϊναι 

δυνατόν να ύπάρχη, εϊναι άγνωστον καί, ώς εκ τούτου, προσ

αρμογή δέν είναι δυνατή. Παρ' δλον δτι μερικαί άμφιβο-
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λίαι δύνανται να εγερθούν ως προς την άριθμητικήν άκρίβειαν 

τών εκτιμήσεων, αϊ χρησιμοποιηθεΐσαι μέθοδοι διεξαγωγής 

των εκτιμήσεων τούτων δύνανται να θεωρηθούν ως κατάλ

ληλοι τοιαΰται. Οιονδήποτε σφάλμα καΐ αν ύπάρχη, δεν νο-

μίζομεν δτι είναι μέγα, ούτε υπάρχει λόγος να πιστεύεται 

δτι αϊ εκτιμήσεις είναι μεροληπτικαΐ προς οιανδήποτε κα-

τεύθυνσιν. 
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ΠΟΣΟΤΗΣ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΩΝ) 

ΔΙΑΓΡ. 7. Σχέσις μεταξύ τιμών καΐ ποσοτήτων τών ροδάκινων εις 
τήν έσωτερικήν άγοράν χονδρικής πωλήσεως της Ελλάδος, 1956-61. 

Επίπεδα καΐ εύκαμπτότητες τών τιμών 
τής εγχωρίου ζητήσεως νωπών ροδάκινων 

*Απλή άνάλυσις παλινδρομήσεως τών δεδομένων τιμών 

και ποσοτήτων δεικνύει το έπίπεδον της εγχωρίου ζητή

σεως και τήν ελαστικότητα αύτης εν σχέσει προς τήν τιμήν, 

δια τήν «έσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων» και δια τήν 
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άγοραν των Αθηνών. *Η συναρτησιακή σχέσις διά την «ε-

σωτερικήν άγοραν νωπών ροδάκινων» εις το έπίπεδον τι

μών χονδρεμπορίου εκτιμάται δτι είναι: 

Ρ = 8.959 - 0,2039 Q r 2 = 0,7277 

ένθα 
Ρ = εποχική σταθμική μέση τιμή τών ελληνικών 

ροδάκινων, τών πωληθέντων εις τήν άγοραν χον

δρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών, (δραχμαί κατά 

τόννον) 

Q = ποσότης νωπών ελληνικών ροδάκινων πωληθέν

των δια κατανάλωσίν των ως νωπών εν Ελλάδι, 

(τόννοι) 

Ή σχέσις αΰτη, απεικονιζόμενη εις το διάγραμμα 7, 

δεικνύει Οτι, κατά μέσον δρον, μεταβολή εξ ενός τόννου εις 

τήν ποσότητα τών ελληνικών ροδάκινων, τών πωληθέντων 

δια κατανάλωσίν των ώς νωπών εις τήν Ελλάδα, συνωδεύ-

ετο άπο μεταβολήν της τιμής προς τήν άντίθετον κατεύθυν

ση; εκ 0,2039 δραχμών κατά τόννον κατά τήν περίοδον 1956-

61. 1 9 Προς καλυτέραν παρουσίασιν της σχέσεως, μεταβολή 

εκ 1000 τόννων εις τήν ποσότητα συνωδεύετο, κατά μέσον 

δρον, άπο μεταβολήν της τιμής εκ 204 δραχμών κατά τόν

νον προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν. 

Υπολογίζεται δτι ή εύκαμπτότης της τιμής (Price 

Flexibility) δια νωπά ροδάκινα εις τήν έσωτερικήν άγοραν, 

μετρούμενη εις το κεντροειδές, είναι κατά προσέγγισιν 

19. Ό συντελεστής παλινδρομήσεως είναι σημαντικός εις το έπί
πεδον πιθανότητος τών 20%. Το έπίπεδον τούτο σημαντικότητος 
εΤναι κάτω εκείνου δπερ συνήθως θεωρείται παραδεκτον εις παρομοίαν 
ερευναν. Ό μικρός αριθμός τών παρατηρήσεων καθιστή δύσκολον 
τήν έπίτευξιν υψηλότερων επιπέδων σημαντικότητος μέ τοιούτου 
τύπου δεδομένα. Το τυπικον σφάλμα (Standard Error) της έκτιμώ-
σης έξισώσεως είναι + 542 είς το κεντροειδές. 
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- l ,34. a o Τοΰτο ύποδηλοΐ δτι ή συνάρτησις της ζητήσεως εις 

το σχετικον μέ τα επίπεδα προσφάτων τιμών καΐ ποσοτή

των τμήμα της είναι σχετικώς ανελαστική. Έ ά ν τοΰτο άλη-

θεύη, τότε ελαττώσεις τιμών συνοδευόμεναι μέ αυξήσεις 

ποσοτήτων πωλουμένων εις τάς αγοράς χονδρικού εμπο

ρίου θα άπέληγον εις μειωμένας ακαθάριστους προσόδους. 

Ε π ί σ η ς , δέν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν αϊ επιδράσεις 

έκ τών ηύξημένων πωλήσεων εις τάς έσωτερικάς αγοράς 

νωπών προϊόντων επί τών ακαθαρίστων προσόδων τών παρα

γωγών, πριν ή ληφθή υπ' όψιν ή φύσις τών δαπανών δια

νομής. Τ α θέματα ταΰτα εξετάζονται κατωτέρω. 

20. Ή εύκαμπτότης της τιμής (Price Flexibility) ώς προς τήν 
ποσότητα είναι ϊση προς τήν έκατοστιαίαν μεταβολήν της τιμής διαι-
ρουμένην δια της αντιστοίχου εκατοστιαίας μεταβολής της ποσότητος, 
δπου αϊ μεταβολαί ποσότητος είναι μικραί. Έ ξ όρισμοΰ, ή εύκαμπτό
της της τιμής έν σχέσει προς τήν ποσότητα είναι το άντίστροφον της 
έλαστικότητος της ζητήσεως έν σχέσει προς τήν τιμήν. 'Επειδή ή 
συνάρτησις της ζητήσεως ύπελογίσθη δια της μεθόδου τών ελαχίστων 
τετραγώνων ή σχέσις αδτη δέν εξακολουθεί πλέον να είναι ακριβής. 
'Επειδή ή τιμή είναι ή έξηρτημένη μεταβλητή είς τον ανωτέρω τύπον, 
ή εύκαμπτότης της τιμής έν σχέσει προς τήν ποσότητα είναι το κατάλ-
ληλον μέτρον μετρήσεως της σχέσεως τών εκατοστιαίων μεταβολών 

ΔΡ Q ΔΡ 
τιμής και ποσότητος. Αύτη ορίζεται ώς »Q~ ' -ρ-. Επειδή -TTT 

εκφράζεται δια του συντελεστού παλινδρομήσεως b, ή έκφρασις αδτη 

Q 
δύναται να άναχθή είς τήν b - ρ - . Μέ γραμμικάς συναρτήσεις είς 

φυσικούς αριθμούς ή αριθμητική της τιμή μεταβάλλεται άπο ση

μείου είς σημεΐον επί τής καμπύλης τής ζητήσεως έφ' δσον το Q καΐ 

το Ρ λαμβάνουν διαφόρους τιμάς. Εϊναι σύνηθες, Οθεν, να υπολογίζε

ις 
ται Ô συντελεστής εύκαμπτότητος τής τιμής είς το κεντροειδές, b - = - . 
Ό συντελεστής οδτος δύναται οδτω να άναφερθή ώς ό «μέσος συντελε
στής τής εύκαμπτότητος τής τιμής» άφοΰ εκφράζει τήν εύκαμπτότητα 
τής τιμής είς το σημεΐον εκείνο τής στατιστικής συναρτήσεως τής 
ζητήσεως, το περιέχον τάς μέσας τιμάς τών παρατηρηθεισών τιμών 
καΐ ποσοτήτων. 
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Δυστυχώς, το περιωρισμένον των υφισταμένων στατι

στικών δεδομένων αποκλείει την συναγωγήν συμπερασμά

των ώς προς τάς σχέσεις βγκου και ακαθαρίστων προσόδων. 

Ή μεγαλύτερα δυσκολία προέρχεται κυρίως άπο την άδυ-

ναμίαν του να περιληφθούν εις τάς έκτιμηθείσας συναρτήσεις 

μεταβληταί, αϊ όποΐαι ρητώς λαμβάνουν υπ' 8ψιν μεταβολάς 

εις τα διαθέσιμα εισοδήματα τών καταναλωτών, μεταβολας 

εις τάς ποσότητας τών φρούτων τών ανταγωνιζομένων τα 

ροδάκινα εις την άγοράν, καί άλλους παράγοντας, οίτινες 

επηρεάζουν τάς τιμάς τών ροδακίνων. Δεδομένα δια τήν 

διενέργειαν εκτιμήσεων ώς προς τάς μεταβλητάς ταύ

τας υπάρχουν, άλλ' ώς ήδη ελέχθη, ή χρονική περίοδος 

δια τήν οποίαν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι πολύ 

βραχεία δια να έπιτρέψη τήν είσαγωγήν των εις τήν συνάρ-

τησιν καί παραλλήλως να εξασφάλιση κάποιον βαθμον στα

τιστικής αξιοπιστίας κατά τήν άνάλυσιν. Παρά τάς άτελείας 

αύτάς διάφορα σχετικά ζητήματα προς διερεύνησιν έχουν 

ύποδειχθή ενταύθα καί αϊ άπαιτούμεναι πρόσθετοι γνώσεις 

προς βελτίωσιν της εμπειρικής βάσεως δια τήν λήψιν απο

φάσεων επί της εμπορίας του προϊόντος καθίστανται πρό

δηλοι. 

Επανερχόμενοι είς τήν άγοράν χονδρικής πωλήσεως τών 

'Αθηνών — τήν μεγαλυτέραν καί περισσότερον γνωστήν της 

Ελλάδος — παρατηροΰμεν δτι ή συνάρτησις της συνολικής 

ζητήσεως είς το έπίπεδον τών τιμών χονδρεμπορίου έχει ώς 

ακολούθως : 

Ρ = 8.666 - 0,4269 Q Γ2 « 0,7355 
ένθα 

Ρ = εποχική σταθμική μέση τιμή τών ροδακίνων 

είς τήν άγοράν χονδρικού εμπορίου τών 'Αθη

νών, (δραχμαί κατά τόννον) 

Q = ποσότης ελληνικών ροδακίνων πωληθέντων είς 

τήν άγοράν χονδρικού εμπορίου τών 'Αθηνών, 

(τόννοι) 
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Κατά τήν περίοδον 1956 - 61, κατά μέσον βρον, μεταβολή 

εξ ενός τόννου εις τήν πωλουμένην εν τη άγορφ χονδρικής 

πωλήσεως των Αθηνών ποσότητα ροδάκινων συνωδεύετο άπο 

μεταβολήν εις τήν μέσην τιμήν χονδρεμπόρου προς τήν άντί-

θετον κατεύθυνσιν εκ 0,43 δραχμών κατά τόννον.21 Ή αυ-

ξησις (μείωσις) κατά 1000 τόννους εις τάς πωλήσεις ροδά

κινων συνωδεύετο κατά μέσον δρον άπο μείωσιν (αΰξησιν) 

της μέσης τιμής κατά 427 δραχμάς τον τόννον. 'Η έπίδρα-

σις δεδομένης μεταβολής της ποσότητος επί της τιμής εις 

τήν άγοράν τών 'Αθηνών είναι βεβαίως πολύ μεγαλύτερα 

ή δι' όλόκληρον τήν χώραν. Το διάγραμμα 8 απεικονίζει 

γραφικώς τήν συνάρτησιν όμοΰ μετά τών αποκλίσεων. 

Ή μέση εύκαμπτότης της τιμής εις τήν άγοράν χονδρι

κού εμπορίου τών 'Αθηνών υπολογίζεται δτι είναι -1,26, 

ελαφρώς μικρότερα άπο έκείνην ολοκλήρου της χώρας, αν 

καΐ ή στατιστική σημαντικότης τής διαφοράς εϊναι αμφισβη

τήσιμος. Τούτο ύποδηλοΐ και πάλιν μίαν συνάρτησιν σχε

τικώς ανελαστικής ζητήσεως εις τήν υπ' 6ψιν περιοχήν 

μέ συμπεράσματα παρόμοια προς εκείνα άτινα συνήχθη-

σαν δι' όλόκληρον τήν έσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων. 

Έκτος του επιπέδου τής ζητήσεως, τής εύκαμπτότητος 

τής τιμής εν σχέσει προς τήν ζητουμένην ποσότητα και τής 

έλαστικότητος της ζητήσεως εν σχέσει προς τήν τιμήν, υ

πάρχουν ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά τής συμπεριφοράς 

τών τιμών και ποσοτήτων, τα όποια είναι χρήσιμα δια τήν 

έξέτασιν της επί τών ροδάκινων εμπορικής πολιτικής. Ίδιαί-

τερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εποχική κίνησις τών μετα

βλητών τούτων κατά τήν διάρκειαν τής εξαετούς περιόδου. 

Καθ' Ικαστον έτος αί τιμαί τών ροδάκινων εις τήν άγοράν 

χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών τείνουν να μεταβάλλωνται 

21. Ό συντελεστής παλινδρομήσεως είναι σημαντικός είς το έπί-
πεδον πιθανότητος τών 20%. Το τυπικον σφάλμα τής έκτιμώσης 
έξισώσεως είναι + 553 είς το κεντροειδές. 
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Ρ - 8.C66 - 4269 Q 
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ΠΟΣΟΤΗΣ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΩΝ) 

ΔΙΑΓΡ. 8. Σχέσις μεταξύ τιμών καΐ ποσοτήτων των ροδάκινων 
εις τήν άγοράν χονδρικής πωλήσεως των 'Αθηνών, 1956-61. 

αντιστρόφως προς τάς πωλουμένας ποσότητας (διάγραμμα 

9). Συνήθως, αί μέγισται ποσότητες πωλούνται μεταξύ της 

ογδόης και δεκάτης εβδομάδος της εποχικής περιόδου, 

δταν αί τίμα! είναι αί χαμηλότεραι της εποχής. Κατά τα 

τελευταία δύο έτη τής υπό έξέτασιν περιόδου αί έποχικαί 

αίχμαί τής πωλούμενης ποσότητος εμφανίζονται ένωρίτερον 

άπο δτι κατά τα τέσσερα προηγούμενα ετη. Τούτο αποτε

λεί έκδήλωσιν τής τάσεως αυξήσεως του δγκου πρωϊμω-

τέρων ποικιλιών. 

Αί έποχικαί σταθμικαί μέσαι τιμαί παρουσίασαν καθοδι-

κήν τάσιν κατά τήν εξαετή περίοδον άντανακλώσαν κυρίως 

τάς αύξανομένας ποσότητας, αϊτινες πωλούνται μέσω τής 

αγοράς 'Αθηνών (διάγραμμα 10). 'Αλλά τα πραγματικά 

διαθέσιμα εισοδήματα τών καταναλωτών τών 'Αθηνών έκ-
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τιμάται βτι άνήλθον κατά 22 % εντός της αυτής περιόδου.2 2 

Είναι πολύ πιθανόν, αν και δέν δύναται να επιβεβαιωθγ), 6χι 

τα ηύξημένα ταύτα εισοδήματα παρημπόδισαν την άπότο-

μον πτώσιν των τιμών τών ροδάκινων, ή οποία πιθανόν να 

ελάμβανε χώραν εν απουσία του παράγοντος τούτου. 

"Οταν καταστούν διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία, 

τότε θα είναι δυνατή ή κατάστρωσις ενός υποδείγματος 

πολλαπλής παλινδρομήσεως, το όποιον θα διευκολύνη την 

έκτίμησιν τών καθαρών επιδράσεων τών μεταβολών του 

εισοδήματος επί τών τιμών τών ροδακίνων και θα έπιτρέ-

ψη μίαν άκριβεστέραν εκφρασιν τής καθαρας σχέσεως τι

μής - ποσότητος. Θα ήτο επίσης δυνατόν να έκτιμηθή ή 

έλαστικότης τής ζητήσεως ώς προς το εισόδημα καί ή εισο

δηματική εύκαμπτότης (Income Flexibi l i ty) ά π ' ευθείας 

άπο το υπόδειγμα τοΰτο παλινδρομήσεως. 

Δύνανται βεβαίως να χρησιμοποιηθούν ώρισμένοι άλλοι 

τρόποι δια την παροχήν κάποιας ενδείξεως ώς προς την 

ελαστικότητα τής ζητήσεως εν σχέσει προς το εισόδημα 

δια τα νωπά ροδάκινα εν Ελλάδι . Τα μόνα διαθέσιμα δεδο

μένα, εκ τών οποίων δύνανται να γίνουν εκτιμήσεις, περιέ

χονται εις εν πρόσφατον δημοσίευμα, το όποιον περιέχει 

στοιχεία έρεύνης οικογενειακών προϋπολογισμών διεξαχθεί-

σης κατά το Ιτος 1957 - δ δ . 2 3 

22. Βλέπε Πίνακα παραρτήματος VII έμφαίνοντα ύπολογισμον 
του διαθεσίμου Ιδιωτικού εισοδήματος δια τήν 'Ελλάδα καί τήν περιο-
χήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δια τα έ*τη 1956 — 60 καί 
προγραμματισμον αύτοϋ δια το 1961. 

23. 'Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών διεξαχθεΐσα είς τάς 
άστικάς περιοχάς της Ελλάδος κατά το 1957)58. Τόμος 1: Έπίπεδον 
διαβιώσεως — Ίδιωτικον εισόδημα καί δαπάναι. Βασίλειον τής Ελ
λάδος. 'Εθνική Στατιστική 'Τπηρεσία της Ελλάδος, 'Αθήναι 1961. 
Το δείγμα τοΰτο είναι έκ τών νοικοκυριών καί, μολονότι το μέγεθος 
της οικογενείας μεταβάλλεται ευθέως μετά του εισοδήματος, τα άνα-. 
φερόμενα: εισόδημα καί δαπάναι, εϊναι δι' Ολα τα μέλη της οικογενείας 

154 



(Ρ co 
IO 

•ft ϊ 

< ?; 

ο 
<η 

to 

r*. 

» 
î 

(NOWWVdJOIVIX VIVM) IVWXVdV 



Ή δειγματοληπτική αοτη έρευνα 2.568 νοικοκυριών έξή-

τασε, μεταξύ άλλων στοιχείων εισοδήματος καί δαπάνης, 

την άξίαν των αγορών νωπών φρούτων, έκτος εσπεριδοει

δών, δι' Ιξ διάφορα επίπεδα εισοδήματος. *Η σχέσις είναι 

αρκετά σταθερά εις όλόκληρον την Ικτασιν τών εισοδημά

των εν αντιθέσει προς τάς σχέσεις εισοδήματος - καταναλώ

σεως δι' βλα τα εΐδη διατροφής καί δια τα λαχανικά (περι

λαμβανομένου και του τοματοπολτού) (διάγραμμα 11). 

*Η ποσοτική σχέσις δύναται να έκφρασθη ώς έπεται: 

Ê «= 4,25 + 0,0157 Ι Γ2 = 0,998 

ένθα 

Ê = έβδομαδιαΐαι δαπάναι κατά νοικοκυριό δια φρού

τα έκτος εσπεριδοειδών, (δραχμαΐ) 

Ι = έβδομαδιαΐον εισόδημα νοικοκυριού εις άστικάς 

περιοχάς της Ελλάδος, (δραχμαΐ) 

Εις το έπίπεδον τιμών λιανικού εμπορίου δ συντελεστής 

της έλαστικότητος της ζητήσεως εν σχέσει προς το εισόδημα 

εις τάς μεσαίας είσοδηματικάς τάξεις υπολογίζεται δτι 

είναι + 0,78. Ό συντελεστής ούτος είναι αξιόπιστος εις το 

έπίπεδον πιθανότητος 1 %. Τοΰτο ύποδηλοΐ σαφώς δτι 

τα ανερχόμενα εισοδήματα εν Ελλάδι έχουν θετικήν έπί-

δρασιν έπί της καταναλώσεως ροδάκινων. Ή έλαστικότης 

της ζητήσεως έν σχέσει προς το εισόδημα είναι μικρότερα εις 

τάς κατωτέρας είσοδηματικάς τάξεις.Ώς εκ τούτου μέ ανερ

χόμενα εισοδήματα ή έλαστικότης της ζητήσεως ώς προς 

το εισόδημα δια φρούτα έκτος εσπεριδοειδών δύναται να 

προσδοκάται δτι θ' άνέλθη. Ή απόλυτος αΰξησις τών δαπα

νών δια φρούτα έκτος εσπεριδοειδών κατά μονάδα αυξήσεως 

του εισοδήματος καθώς φαίνεται εξακολουθεί, να λαμβάνη 

'Επειδή ή αποφασίζουσα μονάς είναι αναμφιβόλως εν πρόσωπον έν 
τη οικογένεια άγοράζον δι' δλους, τα δεδομένα ταΰτα παρέχουν βάσιν 
συγκρίσεως τών έλαστικοτήτων ώς προς το εΙσόδημα. 

156 



i 
& 
ö 
a. 
θ-

•o 
α. 

Ι 

Ό 
h 

«s 
ο 

1= 
b 

•ω 

Ι 
ι 
3 
> 

Ι 
ο 

i 8 Ι Γ ί Τ Ι S § Γ 

cu > 
Sai 

Ο 

δ 
ζ 

< 
Η < 

Ζ < 
G 

< 
< 
s 
ο < 
0Q 
U 

« 
Χ 

i ι-
. ι 

δ " 5 

«Ο Ή 
ω „ 
Ο υ· 

«so ο 

.Ss 

- ^ 8 
Q . > l·* 

•S * 
θ* 2 

?s 
«3-8 

3 H 

3 ω 
S -
O fa] 

4« 
S 

S 

s 

S 

3.S 8 . 

y . 
X 3 

.1* 
S Ρ ~ £ 
»'S 

8 1 
Μι) ο 

X I 
W ß 

(IVWXVdV) AOIdAMOXION VWHV03I3 N0IVIWW0V83 



χώραν ανεξαρτήτως εισοδηματικής τάξεως. 

•*Αν και ή παρούσα άνάλυσις, λόγω του περιωρισμένου 

των στοιχείων της, σιωπηρώς υποθέτει Οτι αί τιμαί των ρο

δάκινων είναι «ανεξάρτητοι» των ποιοτήτων ή τών τιμών 

άλλων φρούτων εν τη άγορα, υπάρχουν ισχυροί λόγοι 

καθιστώντες άμφισβητήσιμον την ύπόθεσιν αυτήν. Τα τρία 

εΐδη φρούτων μέ σχετικώς μεγάλας πωλήσεις, καθ* ώρι-

σμένα χρονικά διαστήματα της εποχικής περιόδου τών ρο

δάκινων εις τήν άγοράν τών 'Αθηνών, ως και εις άλλας 

αγοράς τής Ελλάδος, είναι τα απίδια, τα καρπούζια και 

αί σταφυλαί. 

Στοιχεία ποσοτήτων και τιμών παρόμοια προς τα λη

φθέντα δια τα ροδάκινα εν τη άγορα: τών Αθηνών είναι 

διαθέσιμα δι' εκαστον τών φρούτων τούτων. Παρόμοια 

διαδικασία έχρησιμοποιήθη δια την έκτίμησιν σταθμικών 

τιμών και ποσοτήτων δια τα φρούτα αυτά, μέ μόνην 

έξαίρεσιν δτι έχρησιμοποιήθησαν μάλλον εβδομαδιαίοι στα

θμικοί μέσοι παρά εποχικοί σταθμικοί μέσοι. Έγένετο 

επίσης μία «χονδρική» δοκιμή προς προσδιορισμον τής 

φύσεως τών σχέσεων μεταξύ ροδάκινων και εκάστου εκ 

τών ανταγωνιστικών φρούτων, βασισθεΐσα επί του συλ

λογισμού δτι μεγαλύτερα μεταβλητότης εις τάς σχετικάς 

ποσότητας παρά εις τας σχετικάς τιμάς θα ύπεδήλου 

άνταγωνιστικήν σχέσιν. Το άντίστροφον θα έδείκνυε συμ-

πληρωματικήν σχέσιν. Τα δεδομένα ταΰτα καθιστούν βά-

σιμον το συμπέρασμα δτι τα απίδια και τα καρπούζια 

ανταγωνίζονται τα ροδάκινα εις τήν άγοράν τών 'Αθη

νών, άλλ' δτι αί σταφυλαί είναι κατά τα φαινόμενα ανεξάρ

τητοι (πίναξ 14). 

Εις την περίπτωσιν τών δύο ανταγωνιστικών φρούτων, 

ή φύσις τής σχέσεως φαίνεται να είναι και συνεπής και σημαν

τική, και φαίνεται οτι τα απίδια είναι περισσότερον ανταγω

νιστικά παρά τα καρπούζια δταν δεχθώμεν δτι ή σχετική 
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διαφορά είς τ α επίπεδα των συντελεστών δεικνύει τον βαθμον 

ανταγωνιστικότητος. 2 4 

Τ α αποτελέσματα της δοκιμής ταύτης είναι σύμφωνα 

με την φύσιν των προσδοκώμενων σχέσεων. 'Απίδια καί 

ροδάκινα — τ α πλέον ανταγωνιστικά — τρώγονται ως επί 

μέρους νωπά φρούτα, τιμολογούνται ε'ις παρόμοια επίπεδα 

καί, κατά τ α φαινόμενα, αγοράζονται άπο το αυτό τμήμα 

του αστικού πληθυσμού. Τα καρπούζια, εξ άλλου, τείνουν 

να τιμολογηθούν χαμηλότερον, πράγμα το όποιον αντανακλά 

διαφοράς εις θρεπτικήν άξίαν κατά μονάδα βάρους, καί είναι, 

κατά τα φαινόμενα, κάπως ολιγώτερον ανταγωνιστικά προς 

τα ροδάκινα άπο 6,τι είναι τα απίδια. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σταφυλών εις την άγοράν, ακ

τίνες ποικίλλουν κατά το χρώμα, τήν γεΰσιν καί τα λοιπά 

24. Έάν καθίστατο δυνατόν να συγκεντρωθούν ποσοτικά δεδομέ
να δι' άλλα φρούτα, ώς έγινε δια τα ροδάκινα, θα ήδύνατο να χρησιμο-
ποιηθή μία ακριβεστέρα δοκιμή βασιζόμενη επί συγκρίσεως τών έπι 
μέρους συναρτήσεων της ζητήσεως έκαστου φρούτου το όποιον θα 
εθεωρείτο δτι σχετίζεται προς τα ροδάκινα. Ή δοκιμή αΰτη περιγρά
φεται έν λεπτομέρεια ύπο τοΰ Henry Schultz, «Theory and Mea
surement of Demand» p. 569 — 604, University of Chicago 
Press, Chicago 1938. Ό Schultz αναφέρεται εις τήν δοκιμήν ταύτην 
ώς προς τήν «συνθήκην τοϋ Hotelling», καθ' ήν δύο αγαθά σχετίζον
ται εις τήν κατανάλωσιν έαν ή μεταβολή εις τήν τιμήν τοϋ πρώτου 
άγαθοΰ, ήτις επέρχεται δια μεταβολής είς τήν άγοραζομένην ποσό
τητα τοϋ δευτέρου, είναι ϊση προς τήν μεταβολήν είς τήν τιμήν τοΰ 
δευτέρου, ήτις επέρχεται διά μεταβολής είς τήν ποσότητα τοΰ πρώτου 

dQ 2 dQj 

άγαθοΰ, ήτοι ~~Τρ—==""τρ—. Έαν τα αγαθά είναι ανταγωνιστι
κά, αί ποσότητες μεταβάλλονται προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν της 
μεταβολής τών τιμών. Έαν εϊναι συμπληρωματικά, ποσότητες καί 
τιμαί μεταβάλλονται προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν. Παράδειγμα εφαρ
μογής της συνθήκης ταύτης βλέπε είς Sidney Hoos and S. W. 
Shear» α Relation Between Auction Prices and Supplies of Cali
fornia Fresh Bartlett Pears. Hilgardia, Volume 14 Number 5, 
January, 1942. University of California Berkeley, California. 
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χαρακτηριστικά. Μερικά! ποικιλίαι εΐναι δυνατόν νά εΐναι 

άνταγωνιστικαΙ δια βραχείας περιόδους. Λεπτομερειακή 

άνάλυσις κατά ποικιλίας θα άπητεΐτο δια τήν άνεύρεσιν 

αύτης της σχέσεως. Ή εποχή τών σταφυλών εις τήν άγοράν 

νωπών αρχίζει άφου ήδη ή εποχή τών ροδάκινων έχει προ

χωρήσει και λήγει αργά κατά το φθινόπωρον. Ώ ς εκ τούτου, 

θα ήδύνατο ευλόγως να ύποστηριχθή δτι αί τιμαί τών ροδά

κινων και τών σταφυλών δεν αλληλοσυνδέονται στενώς. Τα 

πορίσματα ταΰτα δεικνύουν δτι, δταν τα δεδομένα το επι

τρέπουν, θα έπρεπε μία μεταβλητή, άντανακλώσα τήν πα-

ρουσίαν ανταγωνιστικών φρούτων έν τη άγορ^, να περι-

ληφθη εις τήν άνάλυσιν της ζητήσεως. 
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I 

Γενικά 

Ή Δυτική Γερμανία σήμερον αγοράζει τα 80-95% της 

εξαγομένης ποσότητος ελληνικών ροδάκινων. Τα υπόλοιπα 

5-20% διοχετεύονται εις άλλας χώρας, ώς είναι το Ήνω-

μένον Βασίλειον, ή Τσεχοσλοβακία καί ή Έλβετία.Έξ άλλου, 

κατά τα τελευταία δύο ετη μικραί ποσότητες του προϊόντος 

τούτου έχουν επίσης έξαχθή εις την Άνατολικήν Γερμανίαν. 

Αϊ δύο κύριαι άγοραί ελληνικών ροδάκινων εις την Δυτικήν 

Γερμανίαν είναι το Άμβουργον καί το Μόναχον, του τελευ

ταίου τούτου άπορροφουντος τα 95 % της συνολικής ποσό

τητος. Το Μόναχον χρησιμοποιείται ώς κέντρον διανομής 

του προϊόντος, όπου αϊ έμπορικαί επιχειρήσεις προβαίνουν 

εις αγοράς προς πώλησιν εις άλλας πόλεις τής Δυτικής Γερ

μανίας. Κατά συνέπειαν τα στατιστικά στοιχεία τής άγορας 

του Μονάχου εκφράζουν τάς σχέσεις τιμών καί ποσοτήτων 

διά το μεγαλύτερον τμήμα τής αγοράς νωπών ροδάκινων 

τής Δ. Γερμανίας. *Η 'Ισπανία καί ή Γαλλία εξάγουν μι-

κράς μόνον ποσότητας του προϊόντος τούτου εις άλλας αγοράς 

τής Δυτικής Γερμανίας. Ή Ιταλία καί ή Ελλάς 6μως απο

τελούν τους κυρίους προμηθευτάς τών αγορών του Μονάχου 

καί του Αμβούργου. Αϊ δύο αύται χώραι έπρομήθευον τα 

9 8 % περίπου τής συνολικής ποσότητος ροδάκινων, ή οποία 

είσήγετο ετησίως εις Δυτικήν Γερμανίαν κατά την περίοδον 

τών τελευταίων 6 ετών (1956 - 1961 ). Τα υπόλοιπα 2 % 

προήρχοντο κυρίως εκ Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας καί 

Τουρκίας. 

Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 6 ετών αϊ έτήσιαι 

συνολικαί πωλήσεις ροδάκινων εις τάς δύο ώς άνω γερμανι-
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κάς αγοράς έχουν ύπερτετραπλασιασθή και ή σχετική συμ

μετοχή της Ελλάδος καί 'Ιταλίας εις τήν άγοράν τείνει ν' 

αύξηθή (πίναξ 15). Ή ελληνική συμμετοχή έχει αύξηθή 

εις βάρος της ιταλικής τοιαύτης άκανονίστως, δέν υπάρχει 

δμως ενδειξις δτι ή συνολική ποσότης των ιταλικών ροδά

κινων των πωλουμένων εις το Μόναχον θα περιορισθή ως 

αποτέλεσμα τών ηύξημένων εξαγωγών ελληνικών ροδάκινων. 

Ή σημασία τών εξαγωγών ελληνικών ροδάκινων καθί

σταται περισσότερον εμφανής εάν εξετασθούν τα επί μέρους 

χρονικά τμήματα της εποχής διαθέσεως του προϊόντος. 

Τα εξαγόμενα ροδάκινα διακρίνονται εις δύο τύπους ήτοι 

εις λευκά (δηλαδή λευκόσαρκα) καί κίτρινα (δηλαδή κιτρι-

νόσαρκα). Τα λευκά ροδάκινα αποτελούν κατ' εξοχήν τάς 

πρώιμους ποικιλίας, εμφανιζόμενα κατά τα τέλη του μηνός 

Μαίου καί προσεγγίζοντα τήν έποχικήν αυτών αίχμήν κατά 

το δεύτερον ήμισυ του μηνός 'Ιουλίου. Μικρά ποσότης της 

κατηγορίας αυτής ροδάκινων ωριμάζει μέχρι καί του τέλους 

Αυγούστου. Ή κατηγορία τών κίτρινων ροδάκινων εμφανί

ζεται εις άξιόλογον ποσότητα εις τήν άγοράν του Μονάχου 

συνήθως κατά τα μέσα 'Ιουλίου με αίχμήν παραλαβής τού

των έμφανιζομένην κατά τα μέσα Αυγούστου. 

Ή 'Ιταλία εξάγει καί λευκοσάρκους καί κιτρινοσάρκους 

ποικιλίας, ένφ ή Ελλάς εξάγει κυρίως κιτρινοσάρκους ποι

κιλίας ροδάκινων (Κοντόνι, Elberta καί J. Η. Hale). 

Τα ιταλικά ροδάκινα είναι διαθέσιμα εις τήν άγοράν καθ' 

δλην τήν έποχήν παραγωγής ροδάκινων, ενώ τα ελληνικά 

ροδάκινα εμφανίζονται εις άξιόλογον ποσότητα μόνον κατά 

το τελευταΐον ήμισυ της εποχής (πίναξ 16). Τοΰτο αποτελεί 

δυσμενές γεγονός δια τους "Ελληνας εξαγωγείς, καθ' δσον 

οδτοι αδυνατούν να επωφεληθούν τών υψηλότερων τιμών, 

αϊ όποΐαι διαμορφουνται εις τήν άγοράν δια τάς πρώιμους 

άποστολάς φρούτων. 'Επί πλέον οι "Ελληνες εξαγωγείς 

χρειάζονται ψυκτικά μεταφορικά μέσα κατά τήν διάρκειαν 

τών εποχικών αιχμών, τα όποια δμως διατίθενται εις πολύ 
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περιωρισμένον αριθμόν κατά την περίοδον αυτήν. 

Αϊ τιμαΐ των λευκών ροδάκινων εϊναι σχετικώς ύψηλαΐ κατά 

την αρχήν της εξαγωγικής περιόδου και βαίνουν μειούμεναι 

με τήν αΰξησιν του όγκου εξαγωγής αυτών. Καθ' δν χρόνον ό 

6γκος τών λευκών ροδάκινων μειουται αϊ τιμαί τούτων δεν 

επανέρχονται εις τα αρχικά υψηλά επίπεδα, λόγω τής εμφα

νίσεως εις τήν άγοράν αξιόλογων ποσοτήτων κίτρινων ρο

δάκινων. Αι τιμαι τών κίτρινων ροδάκινων είναι συνεχώς 

ύψηλότεραι τών τοιούτων τών λευκών καθ' δν χρόνον άμφό-

τεραι αι κατηγορίαι ευρίσκονται ε'ις τήν άγοράν. Ή τιμή 

ανοίγματος τής αγοράς τών κίτρινων ροδάκινων φαίνεται 

να επηρεάζεται ισχυρώς εκ τής τιμής τών λευκών ροδάκινων, 

τής επικρατούσης κατά τον χρόνον κατά τον όποιον τα κί

τρινα ροδάκινα εισέρχονται εις τήν άγοράν. Προς το τέλος 

τής εξαγωγικής περιόδου, οπότε ό όγκος τών ροδάκινων μει

ουται ,ή τιμή τών κίτρινων ροδάκινων τείνει να ύψωθή με 

μοναδικήν έξαίρεσιν τήν περίοδον του 1961. Αι τοιαΰται 

σχέσεις εμφανίζονται εις το διάγραμμα 12. Ή διενέργεια 

συγκρίσεων τών στατιστικών στοιχείων τών αναφερομένων 

εις τάς τιμάς ροδάκινων κατά πηγήν προελεύσεως ούδεμίαν 

ενδειξιν δίδει περί υφισταμένου διαφορισμοΰ τιμών μεταξύ 

ομοίων ποικιλιών ελληνικών ροδάκινων και εκείνων τών 

προερχομένων εξ 'Ιταλίας. Τοιαΰται συγκρίσεις, βεβαίως, 

θα ήδύναντο να διεξαχθούν μόνον κατά τήν περίοδον, καθ' 

ην αρχίζει ή εξαγωγή τών κίτρινων ροδάκινων. 

Ή ποικιλία Red-bird cling, ή ανήκουσα εις τον τύπον 

τών λευκών ροδάκινων, έξήγετο πρό τίνων ετών εξ Ελλάδος 

και ήτο διαθέσιμος εις τήν άγοράν άπο τών μέσων 'Ιουνίου 

μέχρι τών μέσων 'Ιουλίου. Ή εν λόγω ποικιλία ροδάκινων 

όμως, λόγω τών οχι καλών φυσικών καί εμπορικών χαρακτη

ριστικών της, παρουσιάζετο γενικώς κατωτέρα τών άλλων 

ανταγωνιστριών ποικιλιών καί ως εκ τούτου ή εξαγωγή αυτής 

έπαυσεν/Η ποικιλία Κοντόνι, του τύπου τών κίτρινων ροδά

κινων, είναι ή μόνη πρώιμος ποικιλία, ή οποία εξάγεται σή-
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μερον έξ Ελλάδος. *Η έπέκτασις των δενδροφυτεύσεων τών 

πρωίμων και ύπερπρωΐμων ποικιλιών θα έπέτρεπεν εις την 

Ελλάδα δπως συμμετάσχη εις την γερμανικήν άγοράν κατά 

τους πρώτους μήνας της εξαγωγικής περιόδου. 

Ή συγκέντρωσις τής παραγωγής ροδάκινων εις το μέσον 

τής εποχής εν Ελλάδι έχει προκαλέσει πολλάς δυσκολίας 

και προβλήματα ηύξημένου κόστους άναφορικώς προς την 

διάθεσιν του προϊόντος εις το έξωτερικον. Αι εγκαταστάσεις 

διαλογής και συσκευασίας είναι ανεπαρκείς, τά ψυκτικά μετα

φορικά μέσα περιωρισμένα, ή έναποθήκευσις λίαν δαπανηρά 

και τέλος αϊ φυσικαί άπώλειαι καθίστανται ύπερβολικαί. 

Αί δυσμενείς αδται συνθήκαι άσκουν επίσης σημαντικάς 

επιδράσεις εις την έγχώριον άγοράν νωπών ροδάκινων. Αϊ 

προσπάθειαι αί καταβαλλόμεναι προς τον σκοπον αντιμετω

πίσεως τών δυσκολιών αυτών εξετάζονται κατωτέρω. 

Αί πρώται έξαγωγαί ελληνικών ροδάκινων έλαβον χώραν 

κατά το 1953 προς τήν Τσεχοσλοβακίαν και Δυτικήν Γερ-

μανίαν δια τής χρησιμοποιήσεως βαγονίων-ψυγείων. Κατά 

το 1955, ουδεμία εξαγωγή έλαβε χώραν λόγω του δτι ή 

εσοδεία υπέστη σοβαράς ζημίας έξ όψιμων παγετών. Αί 

έξαγωγαί ελληνικών ροδάκινων ήρχισαν να λαμβάνουν χώραν 

εις μεγάλην έκτασιν άπα του 1956, οπότε ή έξαχθεΐσα πο-

σότης άνήλθεν εις 4.000 τόννους. Κατά το 1961 αοτη άνήλ-

θεν εις 31.000 τόννους. 

Αί πλεΐσται τών εξαγωγών τούτων (95,6% περίπου) 

έγένοντο δια βαγονιών - ψυγείων, ή δε υπόλοιπος ποσότης 

μετεφέρθη δι* αυτοκινήτων - ψυγείων ή πλοίων ψυγείων. 

Προ του 1960 τα ιδιόκτητα βαγόνια - ψυγεία τής Ελλάδος 

δεν ύπερέβαινον τα 25. Κατά το 1959 και 1960 παρέστη 

ανάγκη δπως ή Ελλάς προβή εις ένοικίασιν περίπου 2.600 

και 1.500 βαγονιών - ψυγείων αντιστοίχως άπα τήν έται-

ρίαν INTERFRIGO. Κατά το 1961, ή Ελλάς απέκτησε 

200 βαγόνια - ψυγεία πλέον τών 25 υφισταμένων και οοτω 

περιωρίσθησαν κάπως αί συνθήκαι αβεβαιότητος κατά τάς 
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άποστολάς των φρούτων. Κατά το 1962 έτερα 200 βαγόνια-

ψυγεια πρόκειται ν' αγορασθούν, τα όποια θα διευκολύνουν 

σημαντικώς την έξαγωγήν ροδάκινων και άλλων φρούτων. 

Έ π ί πλέον τα διαθέσιμα αυτοκίνητα - ψυγεία ανέρχονται 

εις 125 περίπου. 

Ένφ ή Ελλάς ευρίσκεται ακόμη εις την ανάγκην να προ-

βαίνη εις ένοικίασιν του μεγαλυτέρου μέρους του μεταφορι

κού ψυκτικού χώρου αυτής άπο την έταιρίαν INTERF

RIGO, ή 'Ιταλία κατέχει πλέον των 5.000 βαγονιών- ψυ

γείων. Το γεγονός τοΰτο επιτρέπει την παροχήν σημαν

τικών εμμέσων επιδοτήσεων εις τους 'Ιταλούς παραγωγούς 

και εξαγωγείς οποτεδήποτε προκύπτη ανάγκη προς ύπο-

στήριξιν του προϊόντος. 

Έ ξ άλλου, το κόστος μεταφοράς των ελληνικών ροδάκινων 

εις το Μόναχον είναι μεγαλύτερον εκείνου τών ιταλικών, ή 

διαφορά δε αΰτη κατά πασαν πιθανότητα θα διαρκέση έπ' 

αόριστον. Τοΰτο, διότι το μήκος της σιδηροδρομικής γραμ

μής μεταξύ τής αγοράς του Μονάχου και τών κέντρων παρα

γωγής ελληνικών ροδάκινων ανέρχεται εις 1.760 χιλιόμετρα 

περίπου, καθ' ήν στιγμήν ή άπόστασις μεταξύ Μονάχου 

και τών κυρίων παραγωγικών περιοχών τής 'Ιταλίας ανέρ

χεται μόνον εις 300 - 400 χιλιόμετρα. Έ π ί πλέον, τα ελλη

νικά ροδάκινα ταξιδεύουν 1.600 χιλιόμετρα περίπου εις 

σιδηροδρομικάς γραμμάς του εξωτερικού, ένφ τα ιταλικά 

τοιαύτα ταξιδεύουν μόνον 100-200 χιλιόμετρα εις ξένας γραμ-

μάς. Κατά συνέπειαν, έφ' Οσον ήθελε συμβή να ελλείπουν 

Ιτεροι αντισταθμιστικοί παράγοντες, ως έπί παραδείγματι 

καλύτεραι τιμαί εις την άγοράν ή ύψηλότεραι αποδόσεις, οι 

"Ελληνες παραγωγοί δέον ν' αναμένουν μικροτέρας προσόδους 

κατά στρέμμα εν συγκρίσει προς έκείνας τών 'Ιταλών αντα

γωνιστών των. 
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II 

Εμπειρική άνάλυσις της ζητήσεως νωπών 
ροδάκινων εις τήν άγοράν του Μονάχου 

Ή οπαρξις δύο τύπων ροδάκινων, αί έποχαί διαθέσεως 

των όποιων συμπίπτουν εις σημαντικήν εκτασιν, δημιουργεί 

ουσιώδη προβλήματα. Κατ' αρχήν ανακύπτουν προβλήματα 

σχετιζόμενα προς τον ορισμό ν του άγαθου και τον ύπολο-

γισμον της καθαράς αλληλεξαρτήσεως τιμής-ποσότητος. 

Ή ΰπαρξις δύο τουλάχιστον δυνατών περιπτώσεων δικαιο

λογεί τήν περαιτέρω έξέτασιν. Ή καθαρά σχέσις με

ταξύ τιμών και ΰψους αγορών του συνόλου τών ροδάκινων 

δύναται να ύπολογισθη δια της χρησιμοποιήσεως του συνο

λικού δγκου τών ροδάκινων ανεξαρτήτως χρώματος, και 

τιμών, αίτινες εκφράζουν τάς σταθμισμένας, βάσει τών επί 

μέρους ποσοτήτων εκάστου τύπου, τιμάς τών κίτρινων και 

λευκών ροδάκινων. Ό τρόπος ούτος χειρισμού θεωρεί δλας 

τάς ποικιλίας ροδάκινων ως ένιαΐον αγαθόν και κατά συνέ-

πειαν υποθέτει σιωπηρώς δτι οι καταναλωταί εις ούδεμίαν 

διάκρισιν προβαίνουν μεταξύ τών δύο υπό έξέτασιν τύπων 

ροδάκινων. Εις τεχνικήν όρολογίαν, υποτίθεται δτι ή σταυρο

ειδής έλαστικότης μεταξύ τών δύο τύπων ροδάκινων είναι 

ίση προς το άπειρον. Το γεγονός δμως δτι επικρατεί δια-

φορισμος τιμών εις τήν άγοράν έπ' ωφελεία τών κίτρινων 

ροδάκινων αποτελεί ενδειξιν δτι ή σταυροειδής έλαστικότης 

δεν ισούται προς το άπειρον. Ή έξέτασις έν τούτοις τών κι

νήσεων τών τιμών δεικνύει δτι ή σταυροειδής έλαστικό

της είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη και δι' δλας τάς περι

πτώσεις πρακτικής εφαρμογής δυνατόν να προσεγγίζη 
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το άπειρον.Έπι τη βάσει του συλλογισμού τούτου, μία σχέσις 

μεταξύ τιμών και ποσοτήτων είναι δυνατόν να έκτιμηθη 

άπο τάς συνολικάς ποσότητας τών ροδάκινων ανεξαρτήτως 

τύπου καί τάς σταθμικάς μέσας τιμάς τούτων. 

Ή δευτέρα δυνατότης χειρισμού του προβλήματος είναι 

εκείνη κατά την οποίαν εξετάζεται ή καθαρά σχέσις με

ταξύ ποσότητος καί τιμής τών κίτρινων μόνον ροδά

κινων εν τη άγορα. Δύναται να ύποστηριχθή δτι ό χειρισμός 

ούτος θα παράσχη πλέον ακριβείς εκτιμήσεις δια το τμήμα 

εκείνο της συνολικής ζητήσεως ροδάκινων, το όποιον ενέ

χει ίδιαιτέραν σπουδαιότητα δια την Ελλάδα. Ό χειρισμός 

ούτος εξ άλλου ευσταθεί εφ' δσον ό Ογκος τών λευκών ροδά

κινων είς την άγοράν είναι σχετικώς ασήμαντος κατά τον 

χρόνον διαθέσεως τών κίτρινων ροδάκινων, καί κατά συνέ-

πειαν ή έπίδρασις τών πρώτων δυνατόν να μή είναι πολύ 

μεγάλη επί της μέσης εποχικής τιμής. 

'Αλλ' είναι λίαν προφανές δτι, αϊ εποχικαί μεταβολαί εις 

τους τύπους τών ροδάκινων καί τάς πηγάς προσφοράς δί

δουν λαβήν εις πρόσθετα ερωτήματα, τα όποια θα πρέπει 

να εξετασθούν δταν συγκεντρωθούν τα προς τοΰτο αναγκαία 

στατιστικά στοιχεία. 'Υπάρχουν π.χ. ενδείξεις δτι κατά την 

άνάλυσιν ώρισμένα πλεονεκτήματα δύνανται να προέλθουν 

εκ της κατατμήσεως της εποχής παράγωγης ροδάκινων 

είς μικρά χρονικά διαστήματα, της εξετάσεως τών επί μέ

ρους διαστημάτων τούτων καί της άλληλεπιδράσεώς των. 

Ή άνάλυσις της ζητήσεως δια χρονικον διάστημα μιας 

εβδομάδος ή ενός 15θημέρου διεξαγόμενη κατά το μάλλον 

ή ήττον είς μακράν χρονικήν περίοδον θα έ'ρριπτε φώς επί 

τών σημαντικών τούτων προβλημάτων. Μία τοιαύτη λεπτο

μερής άνάλυσις, ανεξαρτήτως τών πλεονεκτημάτων αυτής, 

θα έπρεπε ν' αναμένη την στατιστικήν έπεξεργασίαν προσθέ

των χρονολογικών σειρών, εάν θα ενδιέφερε βεβαίως ή πρόσ-

δοσις επαρκούς στατιστικής αξιοπιστίας είς τάς διαφοράς, 

αϊ όποΐαι υφίστανται, δσον άφορφ τα χαρακτηριστικά της 
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ζητήσεως εις τα διάφορα χρονικά διαστήματα της εξαγω

γικής περιόδου των ροδάκινων. 

Είναι δυνατόν να έξετασθή τόσον ή φύσις της συναρτήσεως 

της συνολικής ζητήσεως εις το Μόναχον δι' δλας τάς ποικι

λίας τών ροδάκινων δσον καί αί σχέσεις α'ίτινες υφίστανται 

μεταξύ τιμής καί ποσότητος τών κίτρινων μόνον ροδάκινων. 

Ό πρώτος μαθηματικός τύπος (βλ. σελ. 180) δεικνύει την 

συνάρτησιν τής ζητήσεως «ροδάκινων» εις το έπίπεδον 

τιμών χονδρεμπορίου, ένφ ό δε δεύτερος (βλ. σελ. 181) 

δεικνύει την έπίδρασιν τών μεταβολών τών ποσοτήτων τών 

αγοραζομένων κίτρινων ροδάκινων, επί τών τιμών τών 

λαμβανομένων εκ της πωλήσεως τών ελληνικών ροδάκι

νων, τών όποιων ή συμμετοχή εις τήν συνολικώς άγοραζο-

μένην ποσότητα κίτρινων ροδάκινων παρουσιάζει διακυμάν

σεις. Εις τήν κατωτέρω άνάλυσιν καταβάλλεται προσπά

θεια προς έξέτασιν ενός περιωρισμένου αριθμού προβλη

μάτων άφορώντων τήν ζήτησιν ροδάκινων εις τήν άγοράν 

του Μονάχου, πολλά δμως όντως σημαντικά θέματα δύ

νανται να εξετασθούν μόνον δια διαισθήσεως, δοθέντος δτι 

cd σήμερον διατιθέμεναι στατιστικαί πληροφορίαι δεν επι

τρέπουν άλλην μορφήν αναλύσεως. 

Ή προσφερόμενη ποσότης ροδάκινων 
είς τήν άγοράν τοΰ Μονάχου 

*Η δημοσίευσις στατιστικών στοιχείων επί τών εβδομαδι

αίων παραλαβών τών σιδηροδρομικώς καί δι' αυτοκινήτων 

άφικνουμένων κυριωτέρων ποικιλιών ροδάκινων κατά χώραν 

προελεύσεως είναι τακτική, ως καί ή δημοσίευσις μέσων ε

βδομαδιαίων τιμών πληρωνομένων είς τήν άγοράν χονδρικού 

εμπορίου ροδάκινων.25 Είναι ανάγκη βεβαίως να μετατρέ-

25. «Notiziario Ortofrutticolo», National Institute for Foreign 
Trade, Rome Italy. 'Εκδόσεις 1956 —1961. Σύγκρισις τών ανω
τέρω δεδομένων προς άλλας έλληνικάς στατιστικάς πηγάς επί τών 
φορτώσεων δεικνύει δτι τα στοιχεία ταύτα είναι άκριβη. 
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ψωμεν τον αριθμόν των σιδηροδρομικών οχημάτων και τών 

φορτηγών αυτοκινήτων εις μίαν κοινήν βάσιν μετρήσεως.Του-

το απαιτεί ύπολογισμον της εις φορτίον χωρητικότητος τών 

σιδηροδρομικών οχημάτων κατ' έτος καί κατά χώραν, δο

θέντος δτι κατά τα τελευταία 4 ετη έχει λάβει χώραν αξιο

σημείωτος αΰξησις του φορτίου κατά σιδηροδρομικον 6-

χημα. Στατιστικά στοιχεία αναφερόμενα εις το φορτίον 

τών σιδηροδρομικών οχημάτων έχουν ύπολογισθή εκ της 

συνολικώς εξαγομένης ποσότητος άπο τους διαφόρους τό

πους φορτώσεως και του άριθμοΰ τών οχημάτων τα όποια 

στατιστικώς αναφέρονται ως χρησιμοποιηθέντα δια την με-

ταφοράν. Έ π ί παραδείγματι εις την Ελλάδα μεταξύ 1956 

καί 1958 ή μέση μεταφερθείσα ποσότης κατά σιδηροδρομι-

κον δχημα ηύξήθη άπο 7 εις 8 τόννους. Καθ' δμοιον τρόπον 

ετεραι πηγαί παρέχουν στατιστικά στοιχεία δια το φορτίον 

τών σιδηροδρομικών οχημάτων καί φορτηγών αυτοκινήτων 

άλλων περιοχών.26 

Άφοΰ καταστη δυνατή ή μετατροπή τών δια διαφόρων 

μέσων καί έκ πάσης πηγής άφικνουμένων εις το Μόναχον 

ποσοτήτων ροδάκινων εις κοινήν βάσιν μετρήσεως του βά

ρους, τότε καί μόνον θα είναι δυνατός ό προσδιορισμός της 

ποσότητος τών λευκών καί κίτρινων ροδάκινων έπί τη βάσει 

τών γνωστών ήδη χαρακτηριστικών εκάστης ποικιλίας. Oö-
τως εις τήν περίπτωσιν της Ελλάδος, αϊ διάφοροι δημοσιεύ

σεις παρέχουν στοιχεία κυρίως μέ βάσιν το χρώμα του ρο

δάκινου. Αϊ ποσότητες τών ιταλικών ροδάκινων συνήθως ανα

φέρονται εις τάς εκθέσεις κατά ποικιλίαν. Ούτω σειραί ποσο

τήτων κατά χρώμα καί κατά κυρίας πηγάς προελεύσεως 

έχουν συγκεντρωθή δια τήν περίοδον 1956 - 1961 καί άποτε-

26. Γ. 'Αντωνίου καί Κ. Τσίμπουρη, «Παραγωγή καί εμπορεία 
ροδάκινων», Ύπουργείον Συντονισμού, Επιτροπή Έρεύνης καί 'Ορ
γανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού, Τόμος Π, 'Οπωροκηπευ
τικά, Παράρτημα Β', 'Αθήναι, Μάρτιος 1949, σελ. 94. 
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λοΰν τα ποσοτικά στατιστικά δεδομένα τα χρησιμοποιού

μενα εις την άνάλυσιν. 

Δοθέντος του εΐδους των στατιστικών πληροφοριών, at 

δποΐαι εϊναι διαθέσιμοι, παρέστη ανάγκη να γίνη ή ύπόθε-

σις δτι al παραλαβαί εις την άγοράν δέν διαφέρουν τών 

πωλήσεων τών γενομένων υπό τών εισαγωγέων προς τους 

χονδρεμπόρους. Μόνον εφ' δσον ή ύπόθεσις αύτη θεωρηθη 

ως ισχύουσα, δύναται ή προκύπτουσα σχέσις μεταξύ τιμής 

και ποσότητος να θεωρηθή δτι πράγματι αποτελεί έκτίμη-

σιν της συναρτήσεως της ζητήσεως ροδάκινων. 

ΑΙ τιμαΐ τών ροδάκινων eiç τήν άγοράν του Μονάχου 

Ώ ς ήδη ελέχθη, τα διάφορα ύψη τιμών τών ροδάκινων 

εις τήν άγοράν του Μονάχου (ώς και εις τήν άγοράν του Α μ 

βούργου) κατά χώραν προελεύσεως, ποικιλίαν και χρώμα, 

δημοσιεύονται εβδομαδιαίως. Αϊ τιμαί αύται είναι έκεΐναι 

αϊ όποΐαι πληρώνονται ύπο τών χονδρεμπόρων καΐ λιανο

πωλητών εις τους εισαγωγείς - χονδρεμπόρους, τους ανα

λαμβάνοντας τήν είσαγωγήν τών ροδάκινων άπο τάς δια

φόρους πηγάς προελεύσεως αυτών. Έάν άπο τήν τιμήν, τήν 

άναφερομένην δια τα ελληνικά ροδάκινα, αφαιρεθούν ή προ

μήθεια του είσαγωγέως, οι δασμοί εισαγωγής, τα έξοδα 

μεταφοράς, τα έξοδα ψύξεως και συσκευασίας καΐ άλλαι 

δαπάναι διαθέσεως του προϊόντος, προκύπτει το καθαρον 

προϊόν δια τον "Ελληνα εξαγωγέα (ιδία δια τήν ενεργού

σαν τάς έξαγωγάς συνεταιριστικήν οργάνωσιν). 

Δια της χρησιμοποιήσεως μεθόδου παρόμοιας προς έκεί-

νην, ή οποία έφηρμόσθη δια τήν έξαγωγήν τών στατιστι

κών στοιχείων τών αναφερομένων είς τήν ποσότητα τών 

ροδάκινων, κατεσκευάσθησαν χωρισταί έτήσιαι σειραί τι

μών δι' δλα όμου τα ροδάκινα καΐ δια τα κίτρινα τοιαύτα 

δια τήν περίοδον 1956 - 61. Και δσον μεν άφορος τάς σει

ράς τιμών του «συνόλου τών ροδάκινων», έχρησιμοποιή-

θησαν συντελεσταΐ σταθμίσεως δια τάς πηγάς προελεύσεως 
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και δια τάς ποσότητας των λευκών καΐ κίτρινων ροδάκινων 

κατά τάς διαφόρους εβδομάδας της εποχής, οι συντελεσταΐ 

δε οδτοι έφηρμόσθησαν επί τών μέσων εβδομαδιαίων τι

μών τών ροδάκινων εκάστης χώρας. "Οσον δ' άφοροι τάς 

σειράς τιμών τών κίτρινων μόνον ροδάκινων, αϊ τιμαί τούτων 

έσταθμίσθησαν με τάς ποσότητας κατά πηγάς προελεύσεως. 

Αϊ έτήσιαι μέσαι σταθμικαί τιμαί ύπελογίσθησαν εκ τών 

εβδομαδιαίων μέσων σταθμικών τοιούτων δια χρησιμοποιή

σεως καταλλήλων εβδομαδιαίων ποσοτήτων ώς συντελε

στών σταθμίσεως. Έγένετο επίσης αποπληθωρισμός τών 

τιμών, παρ' δλον δτι εις την Δυτικήν Γερμανίαν το έπίπε-

δον τιμών χονδρικής πωλήσεως τών προϊόντων αγροτικής 

προελεύσεως — ήτοι ό δείκτης αποπληθωρισμού — παρέ-

μεινεν εξαιρετικώς σταθερόν.27 

Δέον να σημειωθή δτι ένφ τα στατιστικά δεδομένα επί 

τών τιμών της εγχωρίου χονδρικής αγοράς νωπών ροδάκι

νων εκφράζουν τάς τιμάς πωλήσεως τών ροδάκινων υπό 

τών χονδρεμπόρων, τα τοιαύτα της ξένης αγοράς εκφράζουν 

τάς τιμάς τάς πληρωνομένας υπό τών χονδρεμπόρων ή λια

νοπωλητών προς τους εισαγωγείς ή εισαγωγείς - χονδρεμ

πόρους. Κατά συνέπειαν, δια τάς αγοράς του εξωτερικού 

εξετάζεται ή ζήτησις ροδάκινων τών χονδρεμπόρων, ενώ 

δια την έσωτερικήν άγοράν ή εκτιμώμενη ζήτησις είναι 

εκείνη τών λιανοπωλητών. Το γεγονός τοΰτο δέν πρέπει να 

προκαλέση σύγχυσιν καθ' δσον γίνεται σαφής μνεία της 

διακρίσεως, επί πλέον δέ γίνονται αϊ απαραίτητοι προσαρ-

μογαί προς τον σκοπον δπως αϊ πρόσοδοι μετατραπούν εις 

κοινήν βάσιν υπολογισμού. 

Μεταξύ τών μεταβλητών, αϊ όποΐαι θα έπρεπε να λη-

27. Ώς δείκτης δια τον άποπληθωρισμον τών τιμών έχρησιμο-
ποιήθη ό δείκτης τιμών δι'έπιλεγέντα αγαθά αγροτικής καΐ δασικής 
προελεύσεως της 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, ό 
δημοσιευθείς εις «Monatsberichte der deutschen Bundesbank», 
Νοέμβριος 1961, Ιτος 13, αριθμός 11 D 4955, σελ. 92. 
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φθοΰν υπ' #ψιν κατά την διεξαγωγήν άλλων εις το μέλλον 

αναλύσεων των τιμών χονδρικού εμπορίου τών αγροτικών 

προϊόντων εις τάς αγοράς του εξωτερικού, είναι αί ποσότητες 

ή αί τιμαί τών ανταγωνιστικών αγαθών και τα εισοδήματα 

τών καταναλωτών. Ούτως, επί παραδείγματι, κατά την έξέ-

τασιν της ζητήσεως ροδάκινων, δέον να ληφθή υπ' δψιν Οτι 

αί μπανάναι έχουν κερδίσει σημαντικον έδαφος εις την άγοράν 

της Δυτικής Γερμανίας, ως προκύπτει εκ του γεγονότος Οτι 

ή κατανάλωσις αυτών έχει αύξηθή κατά ποσοστον μεγαλύ-

τερον του 50 % κατά τα τελευταία πέντε ετη. Έ ξ άλλου, αί 

σταφυλαί, τα απίδια και τα μήλα αποτελούν ετέρας μεγάλης 

σπουδαιότητος κατηγορίας φρούτων δια το διαιτολόγιον τών 

Γερμανών και κατά συνέπειαν αί τιμαί τών ροδάκινων εις τάς 

γερμανικάς αγοράς οπωσδήποτε σχετίζονται κατά τίνα βαθ-

μον προς τάς ποσότητας τών ως άνω φρούτων τάς έρχομέ-

νας εις τάς αγοράς αύτάς. "Οσον άφορφ, τέλος, τα εισοδήμα

τα τών καταναλωτών δέον να ληφθή ύπ* όψιν δτι το κατά 

κεφαλήν διαθέσιμον προσωπικον εισόδημα της Δυτικής Γερ

μανίας έχει αύξηθή κατά 50 % περίπου κατά τα τελευταία 

εξ ετη και δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ή αυξησις αύτη έπαι

ξε σημαντικον ρόλον εις τήν παρατηρηθεΐσαν αοξησιν τής 

ζητήσεως ροδάκινων. 

Τα επίπεδα της ζητήσεως καΐ ή εύκαμπτότης τών τιμών 
εις τήν εξωτερική ν άγοράν νωπών ροδάκινων 

Ή μορφή τής συναρτήσεως τής ζητήσεως νωπών ρο

δάκινων εις τήν άγοραν του Μονάχου εξετάζεται επί τη βά

σει πληροφοριών, περιεχομένων εις δύο βασικάς σχέσεις 

μεταξύ τιμών και ποσοτήτων. 

Ή πρώτη σχέσις άφορα: το σύνολον τών νωπών ροδάκι

νων τής αγοράς του Μονάχου, ό δέ υπολογισμός αυτής έγέ-

νετο ως ακολούθως : 

ί> « 1.391 - 0,0043 Q r2 = 0,699 
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£νθα 

Ρ = εποχική μέση σταθμική τιμή δλων των κατη

γοριών ροδάκινων πληρωθεΐσα υπό των χονδρεμ

πόρων εις τους εισαγωγείς, (Γερμανικά Μάρκα 

κατά τόννον ) 

Q = ποσότης ροδάκινων παραληφθεΐσα εις τήν άγο-

ράν του Μονάχου, (τόννοι) 

Κατά τήν περίοδον 1956 - 61, αυξησις της ετησίας πο

σότητος των παραλαβών ροδάκινων κατά Ινα τόννον συν-

ωδεύετο κατά μέσον δρον άπο πτώσιν της τιμής κατά 

0,0043 D.M. τον τόννον. 2 8 Κατά συνέπειαν, μία αοξησις 

της ποσότητος κατά χιλίους τόννους θα είχεν ως αποτέλε

σμα μίαν κατά μέσον δρον πτώσιν της τιμής κατά 4,3 D.M. 

ή κατά 32 δραχμάς τον τόννον. *Η εν λόγω σχέσις μεταξύ 

ποσότητος και τιμής εμφαίνεται εις το διάγραμμα 13. 

Ό εκτιμηθείς συντελεστής εύκαμπτότητος τών τιμών, 

ανερχόμενος εις -0,544 εις το κεντροειδές, δεικνύει δτι ή 

ζήτησις ροδάκινων εις τήν άγοράν του Μονάχου εϊναι σχε

τικώς ελαστική εν σχέσει προς τάς τιμάς. Ώ ς θα δειχθη 

κατωτέρω, ή ίδιότης αοτη της ζητήσεως άσκεΐ σημαντικάς 

επιπτώσεις επί του εμπορίου τών ελληνικών ροδάκινων. Οδ-

τως, επί παραδείγματι, τών άλλων παραγόντων παραμενόν

των αμεταβλήτων, μία αΰξησις τών πωλουμένων ποσοτή

των εις τήν ώς άνω άγοράν πέραν του μέσου επιπέδου πω

λήσεων τών τελευταίων Ιξ ετών θα εΤχεν ώς αποτέλεσμα 

τήν πραγματοποίησιν μεγαλυτέρων ακαθαρίστων προσόδων 

εις το έπίπεδον τοΰτο πωλήσεων. Αι περαιτέρω επιδράσεις 

επί τών προσόδων τών Ελλήνων εμπόρων και παραγωγών 

χρήζουν εν συνεχείς εξετάσεως. 

Ή δευτέρα σχέσις μεταξύ τιμής και ποσότητος άναφέ-

28. Ό συντελεστής παλινδρομήσεως εϊναι σημαντικός etc το έπί
πεδον πιθανότητος τών 20 %. Το τυπικον σφάλμα της έκτιμώσης 
εξισώσεως είναι + 125 εις το κεντροειδές. 

181 



ρεται εις τον τύπον των κίτρινων μόνον ροδάκινων και έχει 

ύπολογισθή ως ακολούθως : 

f> = 1.383 - 0,0078 Q r2 = 0,6791 

ένθα 
Ρ = εποχική μέση σταθμική τιμή πληρωθεισα υπό 

των χονδρεμπόρων ε'ις τους εισαγωγείς δια τα 

κίτρινα ροδάκινα εις τήν άγοράν του Μονάχου, 

(Γερμ. Μάρκα κατά τόννον) 

Q == ποσότητες κίτρινων ροδάκινων παραληφθεΐσαι εις 

τήν άγοράν του Μονάχου, (τόννοι) 

'Η/διερεύνησις της δευτέρας αυτής έξισώσεως είναι πα

ρόμοια εκείνης ή οποία έγένετο δια τήν πρώτην.29 Ή 

σχέσις εμφαίνεται ε'ις το διάγραμμα 14. Έ ν συγκρίσει 

προς "τήν πρώτην έξίσωσιν, ή δευτέρα παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα δτι εϊναι περισσότερον αντιπροσωπευτική 

της υφισταμένης σήμερον ζητήσεως ελληνικών ροδάκινων, 

λαμβανομένου υπ' δψιν δτι τα ελληνικά ροδάκινα εις τήν 

άγοράν του Μονάχου ανήκουν αποκλειστικώς και μόνον εις 

τον τύπον τών κίτρινων τοιούτων. Πρέπει δμως να είμεθα 

προσεκτικοί κατά τήν έρμηνείαν της ως άνω συναρτήσεως 

άναφορικώς προς το έλληνικον έξαγωγικον εμπόριον ροδά

κινων μόνον, άφοΰ είναι ανάγκη να γίνεται εκάστοτε σαφής 

ύπόθεσις δσον άφοροι τήν ποσότητα τών ιταλικών κίτρινων 

ροδάκινων έν τη άγορα. Ό μέσος συντελεστής εύκαμπτό-

τητος τών τιμών ανερχόμενος εις -0,513 δεικνύει δτι ή 

ζήτησις κίτρινων ροδάκινων εις τήν άγοράν του Μονάχου 

είναι σχετικώς ελαστική και κατά συνέπειαν αί επιδράσεις 

αυτής είναι παρόμοιαι εκείνων αί όποΐαι έξητάσθησαν έν 

αναφορά προς τήν πρώτην συνάρτησιν τήν άφορώσαν το 

σύνολον τών ροδάκινων. 

29. Ό συντελεστής παλινδρομήσεως είναι σημαντικός εις το έπί-
πεδον πιθανότητος τών 20 %. Το τυπικον σφάλμα της έκτιμώσης 
έξισώσεως ανέρχεται εις +121 είς το κεντροειδές. 
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*Η σύγκρισις των ύπολογισθεισών έλαστικοτήτων της 

ζητήσεως της εσωτερικής καΐ εξωτερικής αγοράς νωπών 

ροδάκινων δεικνύει βτι ή ζήτησις τής άγορας του εξωτερικού 

είναι κατά πολύ έλαστικωτέρα εκείνης τής εσωτερικής αγο

ράς. Το αποτέλεσμα τοΰτο υποστηρίζεται επίσης εις μέγαν 

βαθμον καΐ εξ #λλων διαθεσίμων πληροφοριών. 

Ο t « * 8 «Ο 19 Μ 10 

ΠΟΣΟΤΗΣ (ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ TONNQN) 

ΔΙΑΓΡ. 13. Σχέσις μεταξύ τιμών καί ποσοτήτων δλων των 
ροδακίνων είς τήν άγοραν χονδρικής πωλήσεως του Μονάχου. 

Εις εκ τών λόγων, οι όποιοι καθιστούν σχετικώς άνε-
λαστικήν την συνολικήν έγχώριον ζήτησιν νωπών ροδακί

νων, είναι αναμφιβόλως αϊ έπικρατοΰσαι είς τήν Ελλάδα 

συνθήκαι μεταφοράς, αϊ όποΐαι αποκλείουν μέγαν αριθμόν 

καταναλωτών εκ τών αγορών φρούτων. Ή ποσοτική έκτί-

μησις τής σημασίας του εν λόγω παράγοντος δεν είναι βε

βαίως δυνατή. 

Θα ήτο ασφαλώς λίαν χρήσιμος ή διερεύνησις τής φύ

σεως του τμήματος εκείνου τής ζητήσεως κιτρίνων ροδα

κίνων τής Δυτικής Γερμανίας, το όποιον προέρχεται μόνον 

έξ Ελλάδος. Έ φ ' Οσον δμως τοιούτον τι δέν είναι δυνα

τόν επί τή βάσει τών διαθεσίμων στατιστικών δεδομένων, 
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μία περαιτέρω άνάλυσις του προβλήματος δέον νά βασισθη 

εις τας ανωτέρω δύο σχέσεις, εξ ών ή μέν πρώτη άφοροι 

το σύνολον των ροδάκινων, ή δέ δευτέρα τον τύπον των κί

τρινων μόνον ροδάκινων εκ πάσης πηγής προελεύσεως. 

Sis <ο 

fi 
Β 
s 
M 

» 
«9.» 

f t 

to.· 

t 

»» 
• 

»·» 
• 
r.e 

• ' 

1 

• N ^ 

. 

N . · 

j 

• 

• 

, 

P.1.S83 

, _ _ j 

•.007β Ο 

V <>• 

.\ . » 10 4» 60 1% 90 109 ISO I3S <S0 165 160 OS 

ΠΟΣΟΤΗΣ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΩΝ) 

ΔΙΑΓΡ. 14. Σχέσις μεταξύ τιμών καΐ ποσοτήτων 
των κίτρινων ροδάκινων είς τήν άγοράν χονδρικής 

πωλήσεως τοϋ Μονάχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΩΝ, 

ΤΙΜΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ 





I 

Γενικά 

Ai πληροφορίαι αί αναφερόμενο« εις τα βασικά χαρακτη

ριστικά της προσφοράς και ζητήσεως των διαφόρων αγο

ρών ελληνικών ροδάκινων έχουν ήδη είσαχθή εις το οικο

νομικών υπόδειγμα προς τον σκοπον διερευνήσεως και αξιο

λογήσεως τών αποτελεσμάτων τών έπιτυγχανομένων δια 

τών διαφόρων τρόπων εμπορίας της εσοδείας τών ροδάκι

νων. 'Αμέσου ενδιαφέροντος είναι ή σύγκρισις τών άπολαμ-

βανομένων τιμών και τών συνολικών εσόδων ή τών ακαθα

ρίστων προσόδων υπό την ήδη ύφισταμένην (1961) κατα-

νομήν της προσφοράς ροδάκινων μεταξύ αγορών προς τάς 

τιμάς και τάς προσόδους αί όποΐαι θα ήδύναντο να επιτευ

χθούν υπό την «άρίστην» ή την «μεγιστοποιούσαν τάς ακα

θάριστους προσόδους» κατανομήν, εφ* δσον βεβαίως αοτη 

θα ήδύνατο να πραγματοποιηθή. 'Αλλ' άπο της πλευράς της 

διαμορφώσεως της κρατικής πολιτικής, ως και εκείνης τών 

ιδιωτικών μονάδων, το μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσιά

ζει ό προσδιορισμός τής αρίστης κατανομής τών ροδάκινων 

υπό συνθήκας άναμενομένας να εμφανισθούν εις το μέλλον. 

Πριν βμως είσέλθωμεν εις την έξέτασιν τών προβλημά

των τούτων , είναι απαραίτητος ή προσαρμογή τών εξισώ

σεων τής ζητήσεως προς μίαν βάσιν συγκρίσεως οΰτως ώστε 

αύται να ευρίσκονται έν αρμονία προς το οίκονομικον υπό

δειγμα. Το σημεΐον εις το όποιον Μχει συντελεσθή ή συγ

κομιδή τών φρούτων, άλλ' #χι ακόμη και ή συσκευασία αυ

τών, αποτελεί το πλέον κατάλληλον καί το μεθοδολογικώς 

παραδεκτον σημεΐον, το όποιον θα χρησιμοποιηθή κατά τήν 

άνάλυσιν. Αί ύπολογισθεΐσαι σχέσεις μεταξύ ποσότητος και 
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τιμής άποπληθωρίζονται δια της διεξαγωγής προσαρμογών 

άναφορικώς προς τάς διαφόρους δαπανάς διαθέσεως, αϊ ό-

ποΐαι ώς γνωστόν συνιστούν τάς διαφοράς μεταξύ των τι

μών εις τον παραγωγον και τών τιμών χονδρικής πωλή

σεως εις τα σημεία εκείνα, εις τα όποια έχει γίνει ή συγκέν-

τρωσις του πρωτογενούς στατιστικού υλικού. 

Και δσον μέν άφορο* την έγχώριον άγοράν χονδρικού 

εμπορίου, ή σχέσις μεταξύ τιμής εις τον παραγωγον καί τι

μής χονδρικής πωλήσεως δύναται να έκφρασθή ώς ακολού

θως : 

P F = P w - (Τ + P c + Me + W c + L) 

ένθα 

P F = τιμή εις τον παραγωγον, εις το σημεΐον τής 

συσκευασίας 

Pw = τιμή λαμβανομένη ύπο του χονδρεμπόρου 

Τ = δαπάναι μεταφοράς άπο το αγρόκτημα εις 

τήν άγοράν 

Pc = δαπάναι συσκευασίας περιλαμβάνουσαι τάς 

άμοιβάς εργασίας καί τα υλικά 

Me = διάφοροι επιβαρύνσεις διαθέσεως περιλαμ

βάνουσαι επίσης καί τα ζυγιστικά καί τα 

τέλη τής 'Αγοράς χονδρικής πωλήσεως 

Wc =» προμήθεια του χονδρεμπόρου 

L = φύρα 

"Οσον δ' άφορφ τάς έξαγωγάς, ή σχέσις μεταξύ τιμής 

εις τον παραγωγον καί τιμής χονδρικής πωλήσεως δύνα

ται να ύπολογισθή ώς ακολούθως : 

ένθα 

P F = Ρ! - (T + P c + M C + I C + D + L ) 

P F = τιμή είς τον παραγωγον, εις το σημεΐον τής 

συσκευασίας 

Ρι = τιμή λαμβανομένη υπό του είσαγωγέως - πω

λητού επί προμήθεια 
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Τ «=> δαπάναι μεταφοράς περιλαμβάνουσαι : τα έ

ξοδα μεταφοράς άπο το αγρόκτημα εις τα 

ψυγεία και τα έξοδα προψύξεως, φορτώσεως 

καΐ μεταφοράς εις τάς αγοράς προορισμού 

του εξωτερικού 

Pc = δαπάναι συσκευασίας προς έξαγωγήν περι

λαμβάνουσαι τάς άμοιβάς εργασίας και τα 

υλικά 

Me = έμπορικαί επιβαρύνσεις προς έξαγωγήν του 

προϊόντος περιλαμβάνουσαι φορτοεκφορτω-

τικά, ταχυδρομικά, τραπεζικάς επιβαρύνσεις, 

έξοδα φυτοϋγειονομικοΰ ελέγχου, ζυγιστικά, 

έξοδα εκτελωνισμού, χαρτόσημα και διαφό

ρους άλλας δαπανάς 

le = προμήθεια του είσαγωγέως - πωλητού επί 

προμήθεια 

D = δασμοί εισαγωγής 

L = φύρα κατά τήν μεταφοράν και άποθήκευσιν 

Ή αναγωγή εις το έπίπεδον τιμών παράγωγου ή αγρο

κτήματος τών ήδη ύπολογισθεισών παραμέτρων της συν

αρτήσεως της ζητήσεως διευκολύνεται δια χωρισμού τών 

επί μέρους δαπανών διαθέσεως εις δύο μεγάλας κατηγορίας. 

Ή μία εκ τούτων συνιστφ δλας έκείνας τάς δαπανάς, cd 

όποΐαι υπολογίζονται ως ποσοστον επί της ακαθαρίστου 

αξίας τών πωλήσεων. Ή δευτέρα ομάς περιλαμβάνει τάς 

δαπανάς αϊ όποΐαι υπολογίζονται κατά μονάδα πωλουμένου 

όγκου. Έννοιολογικώς ή προσαρμογή αυτή εις τήν άπλου-

στέραν αύτης μορφήν εκφράζεται ώς ακολούθως:30 

30. Είς μίαν γενικωτέραν περίπτωσιν, ύποτεθείσθω δτι ή συνάρ-
τησις της ζητήσεως είς το έπίπεδον τιμών χονδρεμπορίου είναι : 

î>w = a - bjQ + b,I . 
Τότε ή ακαθάριστος πρόσοδος δύναται να έκφρασθη ώς : 

TRw = Qa - bxQa + baQI 
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f F = [(1-Γ) a - k ] - [ ( l - r ) b i ] Q 
ένθα 

f>F = ύπολογισθεΐσα τιμή εις τον παραγωγον 

Γ = άθροισμα τών ποσοστών % των προμηθειών 

και λοιπών επιβαρύνσεων 

k = άθροισμα τών σταθερών κατά μονάδα βγκου 

επιβαρύνσεων 

Q = ποσότης πωλούμενη εις τα αγροκτήματα 

(λαμβανομένων υπ' όψιν τών φυσικών απω

λειών του προϊόντος κατά τήν διαδικασίαν 

διαθέσεως ) 

"Οταν αϊ δαπάναι διαθέσεως έκφράζωνται ώς σταθερον 
ποσοστον της τιμής, αϊ παράμετροι της συναρτήσεως της 
ζητήσεως άλλάσσουν, ό συντελεστής δμως έλαστικότητος 
αυτής εις συγκρίσιμα σημεία παραμένει αμετάβλητος. 'Αντι
θέτως, αί σταθεραί κατά μονάδα όγκου δαπάναι επηρεάζουν 
τόσον το έπίπεδον της τιμής εις τον παραγωγον δσον και τήν 
σχετικήν ελαστικότητα τής ζητήσεως εν σχέσει προς τήν 
τιμήν, χωρίς δμως να επηρεάζουν τήν κλίσιν τής καμπύ
λης της ζητήσεως. Ό συνδυασμός αμφοτέρων τών κατηγο
ριών δαπανών έχει ώς αποτέλεσμα μεταβολάς εις το έπί
πεδον τιμής, ώς και εις τήν κλίσιν και τήν ελαστικότητα της 
συναρτήσεως τής ζητήσεως εν σχέσει προς τήν τιμήν, ώς 
εμφαίνεται εις το διάγραμμα 15. 

Τών λοιπών παραγόντων παραμενόντων αμεταβλήτων, δ
σον μεγαλύτεραι εϊναι αι σταθεραί επιβαρύνσεις διαθέσεως 

Είσάγοντες τάς δαπανάς διαθέσεως εχομεν : 

T R F = (1 -r)(Qa - biQ2 + b2QI) - kQ 
f»F = (i - r ) (a - b,Q + b2I) - k 
Î>F = [ ( l - r ) a - k ] - [ ( 1 - r ) bx] Q + [ ( l - r ) b a ] I 
f»F = a ' - b\Q + b'2I 

ΆριθμητικαΙ τιμαΐ δι' άμφοτέρας τάς κατηγορίας εξόδων διαθέ
σεως δίδονται έν λεπτομέρεια είς τον πίνακα 17. 
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Π I N Α Ξ 17. Τυπικά συστατικά στοιχεία των δαπανών διαθέσεως των 
(Μονάχου) αγοράς νωπών 

Εγχώριος αγορά 
(Άπο Κεντρικής Μακεδονίας εις Αθήνας) 

Συστατικά στοιχεία δαπανών διαθέσεως 
'Αξία 

(δραχμαΐ /χιλιόγραμ-
μον καθαρον) 

Σ τ α θ ε ρ α Ι ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ι ς 

Δαπάναι μεταφοράς άπο του αγροκτήματος είς την Άγο-
ράν χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών 0,52 
Δαπάναι συσκευασίας περιλαμβάνουσαι τάς άμοιβάς εργα
σίας και τα υλικά 0,25 
Διάφοροι επιβαρύνσεις διαθέσεως περιλαμβάνουσαι επίσης καΐ 
τα ζυγιστικά καΐ τα τέλη της 'Αγοράς 0,17 

Σύνολον 0,94 

Π ο σ ο σ τ ι α ϊ α ι ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ι ς 

Προμήθεια τοϋ χονδρεμπόρου 
Φύρα α 

8,0% 

1.5% 

Σύνολον 9,5% 

α Ή αξία της φύρας μεταβάλλεται ευθέως αναλόγως προς τάς τιμάς τών πωλή
σεων άν και δέν είναι ακριβώς είπεϊν ποσοστιαία έπιβάρυνσις. 
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ελληνικών ροδάκινων είς τάς εγχώριους (Αθηνών) καΐ Ιξωτερικάς 
προϊόντων κατά το 1961 

Εξωτερική αγορά 
('Από Κεντρικής Μακεδονίας εις Μόναχον 

Στατιστικά στοιχεία δαπανών διαθέσεως 
'Αξία 

(δραχμαί /χιλιόγραμ-
μον μικτον) 

Σ τ α θ ε ρ α Ι ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ι ς 

Δαπάναι μεταφοράς άπο του αγροκτήματος είς τήν άγοράν 
προορισμού του εξωτερικού 1,92 
Δαπάναι συσκευασίας περιλαμβάνουσαι τας άμοιβας εργα
σίας καί τα υλικά 0,83 
ΈμπορικαΙ επιβαρύνσεις περιλαμβάνουσαι έκφορτωτικά, ζυ
γιστικά, ταχυδρομικά, τραπεζικάς επιβαρύνσεις, έξοδα εκτε
λωνισμού καΐ χαρτόσημα 0,40 

Σύνολον 3,15 

Π ο σ ο σ τ ι α ΐ α ι ε π ι β α ρ ύ ν σ ε ι ς 

Προμήθεια είσαγωγέως 
Δασμοί είσαγωγήςβ 
Φύρα κατά τήν μεταφοράν καΐ άποθήκευσιν 

8,0% 
18,6% 

3,5% 

Σύνολον 30,1% 

ß Ό υπολογισμός τών δασμών εισαγωγής καθ' εβδομάδα βασίζεται επί της εκτι
μώμενης μέσης τιμής τών πραγματοποιούμενων πωλήσεων κατά τήν αμέσως 
προηγουμένην εβδομάδα τής εποχής διαθέσεως. Το άναγραφόμενον είς τον Πίνακα 
ποσοστον αποτελεί έκτίμησιν τής σχέσεως τών δασμών προς τας πραγματοποιη
θείσας τιμάς καί, ώς εκ τούτου, δέν εϊναι το αυτό μέ το άναφερόμενον ώς δασμός 
επί τών ελληνικών ροδακίνων τών είσερχομένων είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν. 

13 
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του προϊόντος, τόσον μεγαλύτερα εΐναι ή μείωσις της ελα

στικότατος της ζητήσεως εν σχέσει προς την τιμήν. 

Αϊ δύο κατηγορίαι δαπανών διαθέσεως τόσον εις την ά-

γοράν χονδρικού εμπορίου του εσωτερικού, δσον και εις 

τήν άγοράν του Μονάχου, εμφαίνονται εις τον πίνακα 17. 

Αϊ δαπάναι διαθέσεως χρησιμοποιούνται δια να αναχθούν 

εις το έπίπεδον τιμών παράγωγου αϊ εύρεθεΐσαι συναρτή

σεις τιμής - ποσότητος είς το έπίπεδον τιμών χονδρεμπο

ρίου. 

Τα κόμιστρα αποτελούν την βασικωτέραν κατηγορίαν 

δαπανών διαθέσεως κατά μονάδα προϊόντος εις άμφοτέρας 

τάς αγοράς. Ταΰτα συνιστούν τα 55% και 60% τών σταθε

ρών κατά μονάδα όγκου δαπανών διαθέσεως εις τάς α

γοράς 'Αθηνών και Μονάχου αντιστοίχως. Αϊ δαπάναι συ

σκευασίας τών προς έξαγωγήν ροδάκινων είναι ύπερτριπλά-

σιαι εκείνων αϊ όποιαι συναντώνται εις τα πωλούμενα εις 

τήν άγοράν του εσωτερικού. Τοΰτο οφείλεται εις τα επί 

πλέον υλικά και τήν μεγαλυτέραν φροντίδα ή οποία λαμβά

νεται κατά τήν διαλογή ν και συσκευασίαν του προϊόντος 

προς έξαγωγήν. Έ ξ άλλου, οι δασμοί εισαγωγής της Δυ

τικής Γερμανίας ανέρχονται σήμερον εις 18,6% καί ούτω 

αναβιβάζουν τάς ποσοστιαίας επιβαρύνσεις τών προς έξα

γωγήν ροδάκινων είς ποσοστον ύπερτριπλάσιον εκείνου τών 

ροδάκινων τών διατιθεμένων εις τήν άγοράν του εσωτε

ρικού. 

Είς απόλυτα μεγέθη, αϊ διαφοραί είς τάς δαπανάς δια

θέσεως είναι πολύ μεγαλύτεραι λόγω του Οτι αϊ τιμαΐ είς 

τάς αγοράς του εξωτερικού, επί τών οποίων υπολογίζονται 

τα ποσοστά επιβαρύνσεως, είναι ύψηλότεραι εκείνων τής 

άγορας του εσωτερικού. Ούτως, επί παραδείγματι, πώλησις 

ροδάκινων αποφέρουσα 2 δραχμάς κατά χιλιόγραμμον εις 

το χονδρεμπόριον τής εσωτερικής άγορας θα έπεβαρύνετο 

μέ 0,19 δραχμάς δι' επιβαρύνσεις έκπεφρασμένας είς πο

σοστά. 'Αντιθέτως, πώλησις ενός χιλιόγραμμου ροδάκινων 
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αξίας 5 δραχμών εις τους εισαγωγείς του Μονάχου (ή τιμή 

είναι υψηλότερα της εγχωρίου τοιαύτης περίπου κατά το 

ποσόν των σταθερών δαπανών διαθέσεως) θα έπεβαρύνετο 

μέ 1,50 δραχμάς δι' επιβαρύνσεις έκπεφρασμένας εις πο

σοστά, ή έπιβάρυνσις δε αΰτη είναι ύπερεπταπλασία της 

αντιστοίχου των πωλήσεων εις τήν άγοράν του εσωτερικού. 

Κατωτέρω εξετάζονται αι επιδράσεις τών μεταβολών ώρι-

σμένων κατηγοριών δαπανών διαθέσεως επί τών προσόδων 

τών παραγωγών. 

Αϊ συναρτήσεις της ζητήσεως τών αγορών του εσωτερι

κού και εξωτερικού άναγόμεναι εις το έπίπεδον τιμών πα

ράγωγου, εν Μακεδονία, έχουν ως κάτωθι : 

P D = 7.168 - 0,1845 Q 

f>F = 4.100 - 0,0409 Q 

Ai ύπολογισθεΐσαι ως άνω συναρτήσεις της ζητήσεως 

εις το έπίπεδον τιμών παράγωγου, έχουν προέλθει κατόπιν 

αφαιρέσεως δλων τών δαπανών διαθέσεως, ήτοι τόσον τών 

ποσοστιαίων δσον και τών σταθερών κατά μονάδα δγκου 

τοιούτων, εκ τών παραμέτρων τών συναρτήσεων εις το έπί

πεδον τιμών χονδρεμπορίου, λαμβανομένων επίσης υπ' 

βψιν τών διαφορών εις τάς τιμάς του συναλλάγματος. 

Ή οΰτως ύπολογισθεΐσα συνάρτησις της ζητήσεως δια 

τήν άγοράν του εσωτερικού δεικνύει δτι, κατά μέσον δρον, 

κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων δξ ετών (1956 - 1961), 

μεταβολή εξ ενός τόννου εις τήν έτησίαν ποσότητα πωλου

μένων ροδάκινων ύπο τών Ελλήνων παραγωγών προς νω-

πήν χρήσιν εις τήν έσωτερικήν άγοράν, συνωδεύετο άπο 

μεταβολήν της τιμής προς τήν άντίθετον κατεύθυνσιν εκ 

0,1845 δραχμών τον τόννον. Τοΰτο προϋποθέτει δτι αϊ δα-

πάναι διακινήσεως άπο του αγροκτήματος μέχρι του χον

δρεμπόρου παρέμειναν αμετάβλητοι και εις το έπίπεδον εκεί

νων του 1961. Κατά τήν διερεύνησιν της συναρτήσεως της 

ζητήσεως της άγορας του εξωτερικού δέον να είμεθα έπι-
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φυλακτικοί, καθ* όσον αί>τη δέν αποτελεί συνάρτησιν της 

ζητήσεως των ελληνικών μόνον ροδάκινων. Δια τούτο ή 

διερεύνησις δέον να γίνη ως ακολούθως : Κατά τήν διάρ-

κειαν της περιόδου 1956 - 1961 και κατά μέσον δρον, μετα

βολή εξ ενός τόννου εις τήν έτησίαν ποσότητα των κίτρινων 

ροδάκινων, των πωλουμένων προς άποστολήν εις τήν άγο-

ράν του Μονάχου, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως, συν-

ωδεύετο άπο μεταβολήν της τιμής, της λαμβανομένης ύπο 

τών Ελλήνων παραγωγών δια τα εξαγόμενα ροδάκινα, εκ 

0,0409 δραχμών τον τόννον, προς τήν άντίθετον κατεύθυν-

σιν. Τούτο προϋποθέτει δτι αί δαπάναι διακινήσεως άπο του 

αγροκτήματος μέχρι του είσαγωγέως της Δυτικής Γερμα

νίας παρέμειναν αμετάβλητοι και εις το έπίπεδον εκείνων 

του 1961. Ή συνάρτησις αΰτη είναι χρήσιμος μόνον δταν 

ή ποσότης περιλαμβάνη δλα τα κίτρινα ροδάκινα τα έξα-

χθέντα προς πώλησιν εις τήν άγοράν του Μονάχου. 

Παρ' δλον δτι δέν υφίστανται επαρκή στοιχεία προς 

ακριβή μέτρησιν τών μεταβολών εις τάς δαπανάς διαθέσεως, 

αύται θα πρέπει να έχουν αύξηθή ελαφρώς κατά τήν έξετα-

ζομένην περίοδον. Αί εκτιμήσεις τών τιμών εις τον παραγω-

γον επί τη βάσει τών ανωτέρω εξισώσεων δια τα πρώτα έτη 

της εξεταζόμενης περιόδου θα ήσαν ελαφρώς μικρότεραι 

εκείνων αίτινες θα έξευρίσκοντο εάν ύπήρχον διαθέσιμα στα

τιστικά στοιχεία δαπανών διαθέσεως δι' εκαστον τών πα

ρελθόντων |τών. Έ φ ' δσον δμως σκοπός μας είναι ή διε

ξαγωγή ποσοτικών εκτιμήσεων τών παραμέτρων της ζητή

σεως της τρεχούσης περιόδου, αί ανωτέρω αποκλίσεις δέν 

καθιστούν τήν άνάλυσιν επισφαλή. 

Αί εύκαμπτότητες τών τιμών, μετρούμεναι εις το κεν-

τροειδές, ανέρχονται εις - 1,8 δια τήν άγοράν του εσωτε

ρικού και εις -1,4 δια τήν άγοράν του εξωτερικού, εφ' δσον 

αί μετρήσεις γίνονται εις το έπίπεδον τιμών του Έλληνος 
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παράγωγου.31 Οι συντελεσταΐ έλαστικότητος της ζητήσεως 
εν σχέσει προς την τιμήν είναι σχετικώς χαμηλοί δι' άμφο-

τέρας τάς αγοράς, πλην δμως ή άνάλυσις ύποδηλοί δτι εις 

δοθεΐσαν τιμήν ή ζήτησις της αγοράς του εσωτερικού εϊναι 
περισσότερον ανελαστική (διάγραμμα 16). 

Είναι χρήσιμος ή σύγκρισις των σχέσεων μεταξύ πο

σότητος καΐ τιμής, τών προκυπτουσών άπο τάς επί μέρους 

ως άνω εξισώσεις, προς τάς πραγματοποιηθείσας προσόδους 

τών παραγωγών κατά το 1961. Πωλήσεις 70.000 τόννων 

ροδάκινων εις τήν άγοράν του Μονάχου θα είχον ως αποτέ

λεσμα τήν διαμόρφωσιν μιας μέσης τιμής δια τους παρα

γωγούς ανερχομένης εις 1,24 δραχμάς κατά χιλιόγραμμον 

περίπου. *Η τιμή ή πληρωθεΐσα εις τους παραγωγούς υπό 

τών συνεταιρισμών δια τάς πωλήσεις του 1961 ανήρχετο 

κατά μέσον δρον εις 1,20 δραχμάς. Έ κ της συγκρίσεως τών 

δύο ώς άνω τιμών προκύπτει δτι τα έσοδα τών παραγωγών, 

τών πωλούντων δια μέσου τών συνεταιριστικών όργανώ-

31. Ή φύσις τών στατιστικών δεδομένων είναι τοιαύτη ώστε ή 
διαφορά μεταξύ τών δύο ώς άνω συντελεστών να μή δύναται να θεω-
ρηθη ώς στατιστικώς σημαντική εις παραδεκτον έπίπεδον πιθανό-
τητος. Τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν υφίσταται διαφορά, άλλα μάλ
λον δτι αϊ ύφιστάμεναι σήμερον στατιστικαί πληροφορίαι δέν επιτρέ
πουν τον ακριβή ποσοτικον προσδιορισμον τής διαφοράς χωρίς δό-
σιν αμφιβολίας. Τα σχετικά μεγέθη καΐ επίπεδα εμφανίζονται ώς λο
γικά καί, λαμβανομένου ύπ' βψιν του είδους τών διαθεσίμων στατιστι
κών πληροφοριών, τα μεγέθη ταΰτα δέον να γίνουν αποδεκτά ώς βάσις 
μή απολύτως ακριβής, άλλα πάντως ενδεικτική δια τήν χάραξιν προ
γραμμάτων αναπτύξεως τών αγορών. Παρατηρήσεις έπί της συμπε
ριφοράς τών έπί μέρους επιχειρήσεων καί αύτοϋ τούτου του κλάδου 
καί έπί τών αποτελεσμάτων αύτης ύποδηλοΰν δτι αί ώς άνω εκτιμή
σεις είναι λογικαί. ΣχετικαΙ επαληθεύσεις τών συντελεστών έλαστι
κότητος εξετάζονται υπό του Μ.Α. Girshick είς «The Application 
of the Theory of Linear Hypothesis to the coefficient of Ela
sticity of Demand.» American Statistical Association Jour
nal, vol. 39 No 218 Pages 233 - 237. 
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«εων# αντιπροσωπεύουν τήν τιμήν εις την άγοράν μείον τά< 
δαπανάς ί&αθέσεως. 

"Οσον άφορ$ χην άγοράν του εσωτερικού, μεγάλαι δια-

φοραί υφίστανται μεταξύ πραγματοποιούμενων και προσδο

κώμενων τιμών. Κατά τα τελευ*«*α έτη αϊ τιμαί *wäv παρα

γωγών, αϊ προσδιοριζόμεναι εκ τών πωλουμένων ποσοτή

των και της συναρτήσεως της ζητήσεως, θα έπρεπε «α I-

χουν κυμανθή μεταξύ 1,6 καί 2,0 δραχμών κατά χιλιό-

γραμμον. Αϊ δηλωθεΐσαι εν τούτοις υπό τών παραγωγών 

πρόσοδοι δια τάς διαφόρους άποστολάς φρούτων προς πώ-

λησιν επί προμήθεια είναι σημαντικώς κατώτεραι του επι

πέδου τούτου. Ή διαφορά αυτή σαφώς ύποδηλοΐ δτι υφί

στανται πράγματι αϊ ύποστηριζόμεναι άνωμαλίαι εις τάς 

συναλλαγάς εντός της αγοράς καί τάς πληρωμάς τάς γινο-

μένας υπό τών χονδρεμπόρων προς τους παραγωγούς. 

Μετά τον προσδιορισμών της φύσεως τών δύο κυρίων 

συναρτήσεων της ζητήσεως εις το έπίπεδον εκείνο της αγο

ράς δπου εΤναι δυνατόν να λαμβάνωνται αϊ αποφάσεις κατα

νομής της προσφοράς του προϊόντος μεταξύ αγορών, είναι 

δυνατόν να εξετασθούν τά προβλήματα τα άφορώντα τήν 

άρίστην κατανομήν. Προς τούτο έχουν έπιλεγη τρία χρονι

κά σημεία 1 ) δια να δειχθή ό τρόπος κατά τον όποιον δέον 

νά χρησιμοποιηθούν αϊ διάφοροι οϊκονομικαϊ πληροφορίαι 

προς διαμόρφωσιν της εμπορικής πολιτικής του κλάδου 

εκείνου της γεωργίας δστις παράγει καί εμπορεύεται μή 

διατηρήσιμα προϊόντα, δπως εϊναι τα ροδάκινα, καί 2) δια 

να ύποδειχθή ή κατεύθυνσις προς τήν οποίαν δέον να στρα-

φή ή εμπορική πολιτική προς δφελος τών Ελλήνων παρα

γωγών ροδάκινων κατά τήν έπομένην ΙΟετίαν, επί τη βά

σει τών πληροφοριών καί τών προσδοκιών του παρόντος. 

Τα αριθμητικά παραδείγματα τα παρουσιαζόμενα κατω

τέρω δέον να θεωρηθούν ως έχοντα μάλλον χαρακτήρα εμφα

νίσεως του τρόπου αναλύσεως τών γεγονότων παρά προβλέ

ψεως τούτων. Βασικοί λόγοι της τοιαύτης επιφυλάξεως εϊ-
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ναι od περιωρισμέναι στατιστικαΐ πληροφορίας επί των ο

ποίων βασίζονται ώρισμένα βασικά στοιχεία της αναλύσεως, 

όμοΰ μετά του γεγονότος δτι αϊ εύρεθεΐσαι συναρτήσεις πα

ρουσιάζουν περιωρισμένην στατιστικήν άξιοπιστίαν. Εις τα 

επόμενα θα εξετασθούν ώρισμέναι άλλαι ολιγώτερον εμφα

νείς δυσκολίαι. 
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II 

Tò έμπόριον ροδάκινων κατά το 1961 

Επανερχόμενοι τώρα εις την έξέτασιν του εμπορίου 

ροδάκινων κατά το 1961 και ιδιαιτέρως του προβλήματος 

της κατανομής αυτών μεταξύ τών αγορών, βλέπομεν δτι 

τα αποτελέσματα της εμπειρικής αναλύσεως δεικνύουν σα

φώς δτι αϊ ακαθάριστοι πρόσοδοι τών παραγωγών θα ήδύ-

ναντο να εϊναι σημαντικώς ύψηλότεραι εάν ηύξάνοντο αϊ 

πωλήσεις ροδάκινων εις την άγοραν του εξωτερικού και 

έμειοΰντο αύται αντιστοίχως εις την έσωτερικήν άγοράν. 

Πριν δείξωμεν τα έκτιμηθέντα αριθμητικά αποτελέσματα 

δέον να έμφανίσωμεν τάς συνθήκας προσφοράς και ζητήσεως 

ροδάκινων κατά το 1961. Και δσον άφορα τάς συναρτήσεις 

τής ζητήσεως αύται έ'χουν ως ακολούθως : 

P D == 7.168 - 0 , 1 8 4 5 Q D (ζήτησις τής εγχωρίου αγο

ράς νωπών ροδάκινων) 

f>F = 4.100 - 0,0409QF (ζήτησις τής ξένης άγορας 

νωπών ροδάκινων) 

Ή προσφορά ελληνικών ροδάκινων κατά την διάρκειαν 

τής εποχής, αφαιρούμενης τής αύτοκαταναλώσεως και τών 

απωλειών, ανήρχετο εις 64.000 τόννους. Αί ίταλικαι έξα-

γωγαί ανήρχοντο εις 36.000 τόννους. Κατά συνέπειαν, ή 

συνάρτησις τής ζητήσεως τής ξένης αγοράς εις το έπίπεδον 

τιμών παράγωγου έν Ελλάδι δύναται να έκφρασθή ως ακο

λούθως : 

Î>F = 2.628 - 0,0409 QF . 

Ή ζήτησις ελληνικών ροδάκινων προς έγχώριον βιομη-

χανικήν έπεξεργασίαν δεν υπερέβη τους 3.000 τόννους. Λαμ-
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βανομένου ύπ' όψιν του τρόπου καθ' δν έγένετο ύπο της βιο

μηχανίας ή προμήθεια της ποσότητος ταύτης, δύναται να 

ύποτεθη δτι ή άπομένουσα ποσότης των 61.000 τόννων θα 

κατανεμηθή μεταξύ των δύο άλλων αγορών απορροφήσεως 

νωπών ροδάκινων, ήτοι τών αγορών νωπών ροδάκινων εσω

τερικού και εξωτερικού, ανεξαρτήτως της ζητήσεως ροδά

κινων δια βιομηχανικήν έπεξεργασίαν. Μέ την άνάπτυξιν 

δμως της βιομηχανίας επεξεργασίας νωπών φρούτων εν 

'Ελλάδι θα παρουσιασθή 'ίσως ανάγκη τροποποιήσεως της 

ανωτέρω υποθέσεως της σχετικής ανεξαρτησίας της ζητή

σεως δια βιομηχανικήν έπεξεργασίαν. Έ ν τούτοις, εις το 

μέλλον, αϊ ζητήσεις διά βιομηχανικήν έπεξεργασίαν είναι 

δυνατόν νά καλύπτωνται δι* εκ τών προτέρων συμφωνιών 

μετά τών καλλιεργητών ή τών οργανώσεων αυτών, οπότε 

πάλιν αι άγοραί ροδάκινων προς βιομηχανικήν έπεξεργασίαν 

θα διατηρήσουν τον άνεξάρτητον αυτών χαρακτήρα. 

Ύ π ο τοιαύτας συνθήκας, ή «αρίστη» κατανομή μεταξύ 

της εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς νωπών φρούτων θα 

ανήρχετο εις 21.140 τόννους και 39.860 τόννους αντιστοί

χως. 3 2 Ώ ς αποτέλεσμα της τοιαύτης κατανομής, ή άκαθά-

32 Ύπο τάς υποθέσεις δτι ή προς κατανομήν προσφορά εΤναι 
προκαθωρισμένη καΐ δτι υφίστανται μόνον δύο άγοραί, οί μαθημα
τικοί τύποι δια την κατανομήν της προσφοράς μεταξύ τών αγορών 
δύνανται νά προκύψουν ώς ακολούθως: 

Δοθεισών τών συναρτήσεων τών ακαθαρίστων προσόδων : 

TR D = aDQD + bDQa

D 

T R F = a F Q F + bFQ»F 

λαμβάνομεν : TR T = a 0QD + bDQ2

D + a F Q F + b F Q2

D 

Kal επειδή: Q T = QD + Q F 

T R T = a D QD + bD Q2

D + a F (Q T - Q D + b F (QT - Q D ) 8 

dTR 
Τότε : T = aD + 2bD QD — a p — 2b p Q T + 2bF QD 

Καθιστώντες τήν ανωτέρω παράστασιν ϊσην προς το μηδέν καΐ λύ-
οντες ώς προς QD λαμβάνομεν : 

2bF Q T + a p — aD 

Q D 2b D -+ 2bF 

καΐ Q F «a Q T — QD 



ριστος πρόσοδος εκ της πωλήσεως νωπών ροδάκινων, ή 

προκύπτουσα εξ υπολογισμών γινομένων επί τη βάσει των 

καταλλήλων συναρτήσεων της ζητήσεως, θα προσήγγιζετά 

109.000.000 δραχμών. 

Ή σύγκρισις τών αποτελεσμάτων τούτων προς τάς εκτι

μήσεις της ήδη πραγματοποιηθείσης κατανομής, άνερχομέ-

νας ε'ις 29.600 τόννους δια την άγοράν του εσωτερικού και 

ε'ις 31.400 τόννους δια την τοιαύτην του εξωτερικού, δεικνύει 

δτι αί ακαθάριστοι πρόσοδοι θα ήδύναντο να είναι ύψηλότε-

ραι κατά 16.000.000 δραχμών εάν ηύξάνοντο αί έξαγωγαΐ 

εις βάρος της διατεθείσης εις το έσωτερικον ποσότητος κατά 

8.500 τόννους περίπου. Ή αυξησις τών εξαγωγών κατά 

ποσοστον 27 % περίπου θα έσήμαινεν αΰξησιν της ακαθαρί

στου προσόδου τών Ελλήνων παραγωγών κατά 1 7 % π ε 

ρίπου. 8 3 

Δεδομένων τών πλαισίων εντός τών οποίων έγένοντο αί 

ανωτέρω εκτιμήσεις, αί πραγματοποιούμεναι τιμαί παρα-

33 ΕΙς τα ανωτέρω δέν έγένετο μνεία του βαθμοί) αξιοπιστίας 
κατά τους υπολογισμούς τών κατανομών μεταξύ τών αγορών. Τα 
τυπικά σφάλματα τών έκτιμωσών συναρτήσεων έχουν άναλυθή είς 
προηγουμένας παραγράφους καΐ έχουν παράσχει ένδειξιν τών μεγε
θών τών προκυπτόντων διαστημάτων εμπιστοσύνης. Έ ξ άλλου έγέ
νετο έξέτασις του βαθμού σημαντικότητος, του άποδοθέντος είς τους 
συντελεστάς παλινδρομήσεως. Προς τον σκοπον προσδιορισμού τών 
δρίων εμπιστοσύνης τών εκτιμήσεων τών κατανομών μεταξύ τών α
γορών, θα ήδύναντο ν' αναπτυχθούν ταυτόχρονοι συναρτήσεις πιθανο
τήτων, άλλα, λόγω της ποιότητος τών βασικών στατιστικών δεδο
μένων καΐ τών στατιστικών σφαλμάτων τά όποια υπεισέρχονται είς 
προηγουμένας εκτιμήσεις, ή στατιστική αξιοπιστία τών υπολογισμών 
τούτων είναι πράγματι πολύ μικρά. Κατά συνέπειαν, κατά τήν διε-
ρεύνησιν τών αποτελεσμάτων της αναλύσεως ταύτης δέον να είμεθα 
Ακρως επιφυλακτικοί. Οί υπολογισμοί αυτοί έχουν σκοπον να παρά
σχουν μόνον ενδείξεως ώς προς τήν κατεύθυνσιν καΐ τα σχετικά με
γέθη καΐ δέν διεκδικούν απόλυτον άκρίβειαν, ή οποία συχνάκις σχε
τίζεται προς τα αριθμητικά αποτελέσματα τών οικονομικών αναλύ
σεων. 
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γωγών της εσωτερικής αγοράς θα διεμορφοΰντο εις ουσιω

δώς υψηλότερα επίπεδα, ενώ αϊ πραγματοποιούμεναι τιμαί 

εξαγωγής θα έ'πιπτον σχετικώς ελαφρώς. Τούτο προκύπτει 

εκ τών χαρακτηριστικών τών έλαστικοτήτων τής ζητήσεως 

εις τάς δύο αγοράς. Ή ζήτησις νωπών ροδάκινων της εσω

τερικής αγοράς είναι σχετικώς ανελαστική, ενώ ή ζήτησις 

τής εξωτερικής τοιαύτης είναι περισσότερον ελαστική. Ού

τω μετάθεσις ποσοτήτων εκ τών εσωτερικών προς τάς έξω-

τερικάς αγοράς απορροφήσεως συνεπάγεται πτώσιν τιμής 

εις την έξωτερικήν άγοράν μικροτέραν τής αυξήσεως τής 

τιμής εις την άγοράν του εσωτερικού. 

Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις του γεγονότος δτι το γε-

νικον τούτο χαρακτηρίστηκαν τών ώς άνω δύο αγορών εί

ναι γνωστόν εις πολλά πρόσωπα, τα όποια ασχολούνται με 

την παραγωγήν και το έμπόριον τών ροδάκινων. Εις πλεί-

στας προσωπικάς συνεντεύξεις με πρόσωπα τών αγορών 

τούτων έδηλώθη δτι αϊ ποσότητες αϊ όποΐαι διοχετεύονται 

εις τάς αγοράς του εσωτερικού υπερβαίνουν την άπορροφη-

τικήν ικανότητα τών αγορών τούτων και δτι μία αυξησις 

τής εξαγομένης ποσότητος θα συνεπήγετο υψηλότερα εισο

δήματα δια τους παραγωγούς και τάς έμπορικάς επιχειρή

σεις, λόγω του δτι αϊ τιμαί εις το έσωτερικον θα «ανήρχον

το». 

Το κυριώτερον έμπόδιον προς έπίτευξιν τής αρίστης 

κατανομής κατά το 1961, ώς καί κατά τάς προηγουμένας 

περιόδους, ύπήρξεν ή στενότης βαγονιών - ψυγείων. Ή εξα

γωγή τής επί πλέον ποσότητος τών 8.500 τόννων κατά την 

διάρκειαν τής εποχικής αιχμής (1 Αυγούστου - 1 Σεπτεμ

βρίου) θα άπήτει πρόσθετον αριθμόν 425 βαγονιών εφ' δ-

σον θα έπραγματοποιουντο δύο ταξείδια τούτων κατά την 

διάρκειαν του μηνός. Τοΰτο δέν σημαίνει δτι τα εν λόγω 

βαγόνια θα έδει πράγματι να αγορασθούν καί τεθούν εις 

την διάθεσιν τών Ελλήνων εξαγωγέων ροδάκινων, καθ' δσον 

προς λήψιν μιας τοιαύτης αποφάσεως θα έπρεπε να ληφθούν 
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υπ' δψιν πολλοί άλλοι παράγοντες, ώς είναι αι άλλαι δυνα

τότητες χρησιμοποιήσεως των οχημάτων, το κόστος αυτών 

και ετεραι δύναται εύκαιρίαι επενδύσεως του δημοσίου χρή

ματος. 

Ή ανωτέρω προσδιορισθείσα κατανομή της προσφοράς 

μεταξύ αγορών υποθέτει δτι το σύνολον τών διαθεσίμων ρο

δάκινων προς έμπορίαν έπρεπε να πωληθη οπωσδήποτε, 

ανεξαρτήτως του ύψους τών λαμβανομένων τιμών. "Απαξ 

τα ροδάκινα συλλέγουν, θα πρέπει κανονικώς να πωληθούν, 

ανεξαρτήτως τών λαμβανομένων τιμών, παρ' δλον δτι μετα-

γενέστεραι συλλογαί ροδάκινων και συσκευασία αυτών θα 

έπηρεάζοντο άπο τάς πολύ χαμηλάς τιμάς πωλήσεως τών 

προηγουμένων μερίδων. Πλην δμως, προκειμένου περί μη 

διατηρήσιμων αγαθών ή προσφορά τών οποίων είναι εξό

χως εποχική, θα ήτο περισσότερον επωφελές δια τους παρα

γωγούς να απόσχουν εκ της αγοράς δια τμήμα της διαθε

σίμου προσφοράς. Βεβαίως τοιούτον τι προϋποθέτει την 

δπαρξιν συνεταιριστικών οργανώσεων τών παραγωγών, υπο

στηριζόμενων συνήθως υπό της κρατούσης νομοθεσίας. Κατ' 

αυτόν τον τρόπον οι παραγωγοί δύνανται να επιχειρήσουν 

την κατακράτησιν μέρους της παράγωγης προς τον σκοπον 

άπολήψεως υψηλότερων τιμών και κατά συνέπειαν υψηλό

τερων ακαθαρίστων προσόδων. 

Ή επιτυχία μιας τοιαύτης ενεργείας εξαρτάται κυρίως 

εκ της φύσεως τών συναρτήσεων της ζητήσεως, τάς όποιας 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, και τών πηγών προσφοράς. 

Εις την περίπτωσιν τών ελληνικών ροδάκινων είναι πολύ 

ενδιαφέρον να έξετάσωμεν ποία θα ήτο ή αρίστη ποσότης 

προς έμπορίαν κατά το 1961 εντός τών υφισταμένων συν

θηκών δσον άφορφ τάς ζητήσεις και τάς πωλήσεις ιταλικών 

ροδάκινων εις την άγοράν του εξωτερικού.34 

34. Έφ' δσον ό μόνος αντικειμενικός σκοπός ένταΰθα εϊναι ή 
μεγιστοποίησις τών ακαθαρίστων προσόδων (αγνοουμένης της πλευ-
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Έ ά ν μία συνολική ποσότης ροδάκινων έκ 51.500 τόν-

νων διεμοιράζετο μεταξύ της αγοράς νωπών φρούτων του 

εσωτερικού (19.400 τόννοι) και της τοιαύτης του εξωτερι

κού (32.100 τόννοι), υπολογίζεται δτι εις την περίπτωσιν 

ταύτην αί ακαθάριστοι πρόσοδοι θα προσήγγιζον τα 112 

εκατομμύρια δραχμών. 0 5 τ ω δια μειώσεως της πωλούμε

νης ποσότητος κατά 9.500 τόννους αί ακαθάριστοι πρόσοδοι 

θα ηύξάνοντο κατά 3 εκατομμύρια δραχμών συγκριτικώς 

προς τας προσόδους της αρίστης κατανομής, τάς πραγματο-

ποιουμένας έκ τής πωλήσεως της συνολικής ποσότητος. 

Συγκριτικώς προς τήν πράγματι ύφισταμένην κατανομήν 

φαίνεται δτι αί ακαθάριστοι πρόσοδοι θα ήδύναντο ν' αυξη

θούν κ α τ ά 20 % περίπου δια μέσου του συνδυασμού τής κατα-

κρατήσεως υπό τών παραγωγών ενός μικρού τμήματος τής 

συνολικής προσφοράς και επιτεύξεως τής «άριστης» κατα

νομής τών ροδάκινων μεταξύ αγορών. 

ρας του κόστους), ή αρίστη κατανομή μεταξύ τών δύο αγορών νωπών 
φρούτων και ή συνολική πωλούμενη ποσότης καθορίζονται απλώς 
δια της μεγιστοποιήσεως τών ακαθαρίστων προσόδων είς τας δύο 
αγοράς. 

Τοϋτο επιτυγχάνεται ως ακολούθως: Δοθεισών τών συναρτήσεων 
τών ακαθαρίστων προσόδων: 

T R D = a D QD + büQ 2D 
TR F = aF QF + b F Q8

F 

αί αντίστοιχοι συναρτήσεις τών οριακών προσόδων είναι: 

MRD = a + 2 b D Q D 

M R F = a F + 2bF Q F 

Θέτοντες έκάστην όριακήν πρόσοδον ϊσην προς το μηδέν, λαμβά-
νομεν το Q το όποιον μεγιστοποιεί το TR, ήτοι 

Q D - - ^ κα1 Q F = ~2Β7~ 
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Οΰτω κατά το 1961 οι Έλληνες παραγωγοί ροδάκινων 

θα ήδύναντο νά πραγματοποιήσουν ουσιωδώς ύψηλοτέρας 

ακαθάριστους προσόδους, εάν καθίστατο δυνατή ή αΰξησις 

των εξαγωγών, εάν αί πωλήσεις εις τήν άγοράν εσωτερικού 

περιωρίζοντο άποτόμως και αί συνολικώς πωλούμεναι πο

σότητες έμειοΰντο. Οί "Ελληνες χονδρέμποροι εξ άλλου θά 

έπραγματοποίουν μεγαλυτέρας ακαθάριστους προσόδους (ή 

αΰξησις υπολογίζεται δτι θά ήτο 1 2 % περίπου) εάν διε-

πραγματεύοντο 19.400 τόννους έναντι τών 29.600 τόννων 

τους οποίους πράγματι ήμπορεύθησαν, λόγω του δτι αί 

τιμαί θά ανήρχοντο πολύ περισσότερον άπο δ,τι θά έχρειά-

ζετο προς έξουδετέρωσιν της ζημίας έκ της μειώσεως του 

δγκου τών πωλήσεων των. Έ ν τούτοις, λόγω τών διαφορών 

τών έλαστικοτήτων τών ζητήσεων εις τα διάφορα επίπεδα 

τιμών, ò όγκος πωλήσεων, δστις μεγιστοποιεί τάς ακαθάρι

στους προσόδους τών Ελλήνων χονδρεμπόρων, είναι κατά τά 

φαινόμενα ελαφρώς μεγαλύτερος εκείνου ό όποιος μεγιστο

ποιεί τάς ακαθάριστους προσόδους τών παραγωγών. Θ' ανα

κύψουν αναμφιβόλως σοβαραί αντιρρήσεις εάν ήθελε κατα-

βληθή προσπάθεια περιορισμού της εις το έσωτερικον πω

λούμενης ποσότητος, δοθέντος δτι κατά πάσαν πιθανότητα, οι 

"Ελληνες χονδρέμποροι υπερεκτιμούν τον δγκον δστις με

γιστοποιεί τά Ισοδά των. "Οσον άφοροι τους εξαγωγείς, οδ-

τοι θά έπετύγχανον μεγαλυτέρας προσόδους άπο ηύξημένας 

πωλήσεις εις το έξωτερικόν. Ή τελική κρίσις, έν τούτοις, 

δέον νά βασισθη επί τών καθαρών προσόδων, κατόπιν δη

λαδή υπολογισμού τών δαπανών τών χονδρεμπόρων και 

εξαγωγέων. 'Αλλ' αί δαπάναι αύται, εντός δοθείσης περιό

δου, δύνανται νά εϊναι σταθεραί δι' έκαστον εξαγωγέα ή 

χονδρέμπορον, έξαρτώμεναι άπο τάς είδικάς μεθόδους πω

λήσεως, τάς οποίας ούτος χρησιμοποιεί, καί, κατά συνέ-

πειαν, δύνανται νά παίζουν μικρόν μόνον ρόλον κατά τον 

προσδιορισμον του δγκου δστις μεγιστοποιεί τά κέρδη. 

Καθ' δλας τάς ανωτέρω συγκρίσεις αί ύπολογισθεΐσαι 
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τιμαι βάσει των συναρτήσεων της «ζητήσεως» (κατά συνέ-

πειαν και αί ακαθάριστοι πρόσοδοι) ευρίσκονται εις έπίπε-

δον κατά τι άνώτερον εκείνου των μέσων τιμών τών λαμβα

νομένων υπό τών παραγωγών εκ τών εμπορικών επιχειρή

σεων, ως τοΰτο εμφαίνεται εις προηγουμένας παραγράφους. 

Και ένω αϊ συναρτήσεις θα ήδύναντο να «προσαρμοσθούν» 

άναφορικώς προς τάς διαφοράς αύτας δια διαισθήσεως, απε

φασίσθη εν τούτοις δπως αϊ συγκρίσεις και αϊ προβλέψεις 

γίνουν έπί τη βάσει τών μεγεθών εκείνων τα όποια θα προ-

έκυπτον εάν ως πραγματοποιούμεναι δαπάναι εμπορίας ελαμ

βάνοντο αί νόμιμοι τοιαΰται (δια την περίπτωσιν της αγο

ράς νωπών ροδάκινων του εσωτερικού) καί αί δηλωθεΐσαι 

τοιαΰται (δια την περίπτωσιν της ξένης αγοράς). 

Το μέγεθος του σφάλματος εις την τελευταίαν αυτήν 

περίπτωσιν είναι ουσιωδώς μικρότερον. Κατά συνέπειαν, 

αί πραγματοποιούμεναι τιμαί δια τους παραγωγούς εκ τών 

πωλήσεων εις την έσωτερικήν άγοράν νωπών ροδάκινων εί

ναι ελαφρώς κατώτεραι τών ύπολογισθεισών τοιούτων, καί 

επομένως θα έπρεπε να λάβη χώραν μία περαιτέρω μείωσις 

της «αρίστης» ποσότητος της διατιθεμένης εις την άγοράν 

του εσωτερικού, ως επίσης τών ακαθαρίστων προσόδων εκ 

τών πωλήσεων εις την άγοράν αυτήν. Οΰτω, αί έξαγωγαί θα 

ήσαν ελαφρώς ύψηλότεραι εάν έπραγματοποιεΐτο ή αρίστη 

κατανομή βάσει τών ήδη πραγματοποιούμενων τιμών. *Η 

διάστασις αοτη μεταξύ εκτιμώμενων καί πράγματι διαμορ

φουμένων τιμών εις τον παραγωγον δέον να αναμένεται οτι 

θα τείνη να έξαλειφθη υπό την πίεσιν του ανταγωνισμού 

μεταξύ τών ιδιωτών χονδρεμπόρων καί εξαγωγέων άφ' ενός 

καί τών γεωργικών συνεταιρισμών διαθέσεως του προϊόν

τος άφ' ετέρου. 
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Ill 

Αι προοπτικού δια το έτος 1965 

Ώ ς άποτέλεσμα^της αυξήσεως του πληθυσμού και των 

εισοδημάτων των καταναλωτών δέον ν' αναμένεται περί το 

1965 μετατόπισις προς τα άνω δεξιά των συναρτήσεων της 

ζητήσεως του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έ κ τών δια

θεσίμων στατιστικών στοιχείων προκύπτει πιθανή αΰξησις 

του πληθυσμού της Δυτικής Γερμανίας κατά 5 % μέ βά-

σιν το 1961, συνοδευομένη μέ αοξησιν του πραγματικού 

κατά κεφαλήν διαθεσίμου προσωπικού εισοδήματος κατά 

20 %. Ούτως, εάν ή έλαστικότης της δαπάνης δια νωπά φρού

τα ύποτεθη δτι ανέρχεται εις 0,8, δύναται να προβλεφθη 

αοξησις της ζητήσεως κατά 21 %. 

Εις τήν Ελλάδα, εάν ή αυξησις του πληθυσμού άνέλθη 

εις 4,2% ή αΰξησις του κατά κεφαλήν εισοδήματος τών 

καταναλωτριών περιοχών φρούτων εις 2 5 % και ή έλαστι

κότης της δαπάνης δια νωπά φρούτα ύποτεθη δτι είναι 0,8, 

θα έπρεπε να προβλεφθή μία καθαρά αΰξησις της ζητήσεως 

κατά 24,2 %. Αι χονδρικαί αύται προβλέψεις αποτελούν τήν 

βάσιν του προσδιορισμού της συναρτήσεως της ζητήσεως, 

ή οποία θα χρησιμοποιηθή κατά τήν έξέτασιν της κατανο

μής τών ελληνικών ροδάκινων μεταξύ τών αγορών κατά τα 

μέσα της τρεχούσης δεκαετίας. 

"Οσον άφορφ τάς προοπτικάς δια τήν προσφοράν, ή ελ

ληνική παραγωγή είναι πιθανόν να φθάση το έπίπεδον τών 

85.000 τόννων, εξ ών ή εγχώριος βιομηχανική έπεξαργασία 

αναμένεται ν' απορρόφηση 5.000 τόννους. Ή υφισταμένη 

σήμερον δυναμικότης τών εργοστασίων επεξεργασίας ρο-

δακίνων θα χρησιμοποιηθη έντατικώτερον δεδομένου δτι δέν 
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υπάρχουν ενδείξεις περί αναμενόμενης σημαντικής επεκτά

σεως της δυναμικότητος των εργοστασίων επεξεργασίας ρο

δάκινων εντός των επομένων τριών ετών. 

Ή είσοδος της Ελλάδος εις την Εύρωπαϊκήν Οίκονο-

μικήν Κοινότητα θα έχη ώς συνέπειαν το να έπωφεληθή 

ή χώρα κατά το 1965 τών πλεονεκτημάτων τών συμφωνη-

θεισών δασμολογικών παραχωρήσεων. Δέν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν εκ τών προτέρων τα επίπεδα εις τα όποια θα 

καθορισθούν οί δασμοί τών επί μέρους ειδών. Έ ν τούτοις, 

προς τον σκοπον διεξαγωγής συγκρίσεων, εις τήν άνάλυσιν 

ή οποία ακολουθεί ύπετέθησαν δύο περιπτώσεις : εϊτε δτι 

οί πραγματικοί δασμοί θ' άνέρχωνται ε'ις έπίπεδον 15%, 

εϊτε δτι θα καταργηθούν. Έ ξ άλλου, δοθέντος δτι ή ακριβής 

πρόβλεψις του επιπέδου τών εξαγωγών ιταλικών ροδάκινων 

δέν είναι δυνατή, εξετάζονται εις τήν άνάλυσιν αϊ επιδράσεις 

τριών διαφόρων επιπέδων εξαγωγών ιταλικών ροδάκινων 

εις τήν άγοράν του Μονάχου. Τα τρία ταΰτα επίπεδα έχουν 

ώς ακολούθως : 1) αυξησις τών Ιταλικών εξαγωγών ανά

λογος προς τήν αΰξησιν τών πωλήσεων έν τη γερμανική 

άγορφ, 2 ) αοξησις κατά 50 % με βάσιν το έπίπεδον εξαγω

γών του 1961 και 3) ουδεμία αυξησις πέραν του επιπέδου 

του 1961. Αι πρώται δύο υποθέσεις αποτελούν αναμφιβό

λως τας πλέον ρεαλιστικάς τοιαύτας, άλλ' ή σύγκρισις τών 

επιδράσεων τών διαφόρων επιπέδων εξαγωγών εϊναι εν

δεικτική της σταθερότητος τών «αρίστων» ποσοτήτων και 

τών έκ τούτων προκυπτουσών ακαθαρίστων προσόδων. 

'Υποτιθεμένου δτι ό δασμός εισαγωγής τής Δυτικής Γερ

μανίας θα όρισθή εις 15 %, ή νέα συνάρτησις ζητήσεως νω

πών ροδακίνων τής άγορας του εξωτερικού είς το έπίπεδον 

τιμών παράγωγου προβλέπεται δτι θα είναι : 

f>F « 6.075 - 0,043 Q F 

Έαν έξ άλλου ύποτεθή δτι ό δασμός θα έκμηδενισθή, ή 

210 



ώς άνω συνάρτησις θα λάβη τήν μορφήν : 

ΡΡ = 7.957 - 0,0518 Q F 

Ή συνάρτησις της ζητήσεως νωπών ροδάκινων της αγο

ράς του εσωτερικού κατά το 1965 εκφράζεται ώς ακο

λούθως : 

ΡΏ = 8.903 - 0,1845 Q D 

Έάν τώρα ύποτεθη δτι ή αΰξησις των ιταλικών εξαγω

γών θα είναι ανάλογος της προβλεπομένης αυξήσεως της 

ζητήσεως ροδάκινων της Δυτικής Γερμανίας (43.600 τόννοι), 

ή κατανομή ή οποία θα έμεγιστοποίει τάς άκαθαρίστους προ

σόδους των Ελλήνων παραγωγών θα έ'πρεπε να έ'χη ώς 

έξης : 54.500 τόννοι θα έ'πρεπε να εξαχθούν και 25.500 τόν

νοι να πωληθούν εις τάς έσωτερικάς αγοράς νωπών ροδά

κινων. Κατά τους ανωτέρω υπολογισμούς ύπετέθη άφ' ενός 

μεν δτι 5.000 τόννοι ροδάκινων θ' απορροφηθούν υπό της 

εγχωρίου βιομηχανίας επεξεργασίας, άφ' ετέρου δε δτι δεν 

θα λάβουν χώραν μεταβολαί εις τάς δαπανάς διαθέσεως, πλην 

εκείνης της μειώσεως του πραγματικού δασμού εισαγωγής 

της Δυτικής Γερμανίας άπο 18,6 % εις 15 %. Είς τήν περί

πτωσιν αυτήν ai ακαθάριστοι πρόσοδοι εκ της πωλήσεως 

τών νωπών ροδάκινων θα προσήγγιζον τα 208 εκατομμύρια 

δραχμών. Ή κατανομή αύτη δχι μόνον είναι ή «αρίστη», 

αλλ' ακόμη εξασφαλίζει συνολικάς πωλήσεις προσεγγίζου

σας τήν αρίστη ν ποσότητα, ή οποία θα έπρεπε να πωληθη, 

εάν αϊ ακαθάριστοι πρόσοδοι εις έκάστην άγοραν έδει να 

μεγιστοποιηθούν κεχωρισμένως. 

Έάν, εξ άλλου, ύποτεθη δτι αϊ ΐταλικαί έξαγωγαΐ θα 

εϊναι κατά 50 % ύψηλότεραι εκείνων του 1961 (54.000 τόν

νοι) ή «αρίστη» άντίδρασις, υπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή δλη 

ποσότης πρέπει οπωσδήποτε να πωληθη, θα ήτο να μετατο

πισθούν 1.000 περίπου τόννοι ροδάκινων εκ τών εξωτερικών 

προς τάς έσωτερικάς αγοράς νωπών ροδακίνων. Παρ' δλον 
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δτι ή αρίστη κατανομή δεν φαίνεται να άλλάσση σημαντι-

κώς, ή έπίδρασις έπί των ακαθαρίστων προσόδων των Ε λ 

λήνων παραγωγών είναι ουσιώδης. Ή κατά 2 2 % πτώσις 

τών πραγματοποιούμενων τιμών εκ των πωλήσεων εις την 

άγοράν του εξωτερικού θα είχεν ώς αποτέλεσμα την μείω-

σιν τών ακαθαρίστων προσόδων τών παραγωγών κατά 11 % 

περίπου. 

Έαν εξ άλλου ύποτεθη δτι αϊ ίταλικαί έξαγωγαί θα ηύ-

ξάνοντο σημαντικώς, θα ήτο καθ' δλα πιθανόν δτι οι "Ελ

ληνες παραγωγοί θα έπραγματοποίουν μεγαλυτέρας ακαθά

ριστους προσόδους δια κατακρατήσεως ενός μέρους της πα

ράγωγης αυτών. Έ π ί παραδείγματι, φαίνεται δτι μία απώ

λεια εισοδήματος ανερχομένη εις 3 % περίπου θα ήδύνατο 

να άναπληρωθη δια κατακρατήσεως 12.200 τόννων και δι* 

επιμερισμού της άπομενούσης ποσότητος τών 67.800 τόν

νων, εις 43.700 τόννους προς έξαγωγήν και 24.100 τόννους 

προς πώλησιν εις την έσωτερικήν άγοράν. 

Τέλος, εάν ύποτεθη δτι αί ίταλικαί έξαγωγαί παραμένουν 

εις τα σημερινά επίπεδα, ή αρίστη κατανομή της ελληνικής 

προσφοράς μεταξύ τών δύο αγορών εσωτερικού και εξωτε

ρικού θα διέφερε μόνον κατά 2.000 τόννους άπο τήν αρχι

κώς προβλεφθεΐσαν κατανομήν δια το 1965. Αί ακαθάριστοι 

πρόσοδοι δμως θ' άνεμένετο να αυξηθούν κατά 1 0 % περί

που, λόγω τών υψηλότερων τιμών τών λαμβανομένων εκ 

τών εξαγωγών, αί όποΐαι θα διεμορφουντο ώς αποτέλεσμα 

διοχετεύσεως μικρότερων ποσοτήτων εις τήν άγοράν του 

εξωτερικού. Θα ήτο επίσης περισσότερον επωφελές δια τους 

παραγωγούς εάν ούτοι προέβαινον εις πώλησιν ολοκλήρου 

της διαθεσίμου ποσότητος τών 80.000 τόννων εις τας αγο

ράς νωπών φρούτων, παρά εάν κατεκράτουν μέρος της δια

θεσίμου προσφοράς. 

Έαν ύποθέσωμεν τώρα δτι κατηργουντο οι δασμοί ει

σαγωγής έπί τών νωπών φρούτων τών εισαγομένων εις τήν 

Δυτικήν Γερμανίαν εκ τών χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
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κής Κοινότητος, τότε θα ελάμβανε χώραν ελαφρά μόνον α#-

ξησις της «άριστης» ποσότητος των ελληνικών εξαγωγών, 

ή οποία βμως θα ήσκει σημαντικήν έπίδρασιν επί τών ακα

θαρίστων προσόδων τών Ελλήνων (και Ιταλών) εξαγω

γέων. Ή κατάργησις τών δασμών εισαγωγής μετατοπίζει 

την συνάρτησιν της ζητήσεως της αγοράς του εξωτερικού 

προς τα άνω και αυξάνει τήν κλίσιν αυτής εις βαθμον έξαρ-

τώμενον εκ της αναλογίας κατά την οποίαν ή διαφορά εκ του 

δασμού περιέρχεται εις τους παραγωγούς. 

Έάν όλόκληρον το δφελος εκ της μειώσεως τών δασμών 

άπελαμβάνετο υπό τών παραγωγών και δεν έλάμβανον χώ

ραν μεταβολαι εις την έγχώριον ζήτησιν νωπών ροδακίνων, 

αί ακαθάριστοι πρόσοδοι θά ηύξάνοντο κατά 2 5 % περίπου 

πέραν εκείνων αϊτινες πραγματοποιούνται εις τα αντίστοι

χα επίπεδα ιταλικών εξαγωγών, δταν ίσχύη δασμός είσα-

σωγής εκ 15 %. 

Τα συμπεράσματα τά προκύπτοντα εκ τών ανωτέρω 

σχέσεων είναι βασικής σημασίας δια τήν χάραξιν της μελ

λοντικής εμπορικής πολιτικής. Τελικώς ή σημασία τών συμ

περασμάτων τούτων θα έξαρτηθή εκ του κατά πόσον τα 

οφέλη εκ της μειώσεως τών δασμών άπολαμβάνονται ύπο 

τών καταναλωτών ή υπό τών παραγωγών. Έάν δλα τα 

οφέλη εκ της πρωτογενούς επιδράσεως τής μειώσεως τών 

δασμών άπολαμβάνωνται υπό τών παραγωγών, αϊ τιμαί καΐ 

τα εισοδήματα τών παραγωγών θ' αυξηθούν, ή παραγωγή 

θα έπεκταθή και εφ* δσον δεν λάβη χώραν αοξησις τής ζη

τήσεως, αϊ τιμαί κατά φυσικήν συνέπειαν θα ελαττωθούν. 

Οι καταναλωταί του εξωτερικού θ' αγοράζουν περισσότερα 

ροδάκινα εις μικροτέρας τιμάς άπο Ο,τι προηγουμένως. Λαμ

βάνοντες ύπ* δψιν τήν φύσιν του δασμού και τον τρόπον 

κατά τον όποιον ούτος εισπράττεται σήμερον, ή αλληλου

χία τών ως άνω γεγονότων φαίνεται νά είναι περισσότερον 

πιθανή εις περίπτωσιν παντελούς καταργήσεως του δασμού. 

Ή κατάργησις τών δασμών εισαγωγής επί τών ροδακί-
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νων θά εΐχεν εις τάς αγοράς του εξωτερικού έλαχίστην πρω

τογενή έπίδρασιν επί της ποσότητος των ροδάκινων της πω

λούμενης εις τήν άγοράν του εσωτερικού, ανεξαρτήτως του 

έάν χρησιμοποιούνται διαδικασίαι προσχεδιασμένης κατανο

μής ή βχι. Οιαδήποτε δμως δευτερογενής αυξητική έπίδρα-

σις επί τής παραγωγής θα κατέληγεν εις αυξησιν τών πο

σοτήτων τών διαθεσίμων δι' έσωτερικήν κατανάλωσιν και 

εις πτώσιν τών εγχωρίων τιμών, εάν δεν παρουσιάζετο ση

μαντική μετατόπισις τής συναρτήσεως τής ζητήσεως. 

Παρόμοιας άντανακλαστικάς επιδράσεις θα δεχθούν και 

άλλαι περιοχαί προμηθεύουσαι τάς ξένας αγοράς. Κατά συ-

νέπειαν, οξυδερκείς προσαρμογαί εις τάς μεταβολάς τών δα

σμών εισαγωγής επί τών ροδάκινων (και οιουδήποτε άλλου 

αγροτικού προϊόντος του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου) 

εντός τών πλαισίων τής Κοινής 'Αγοράς, προϋποθέτουν έπι-

σταμένην μελέτην τών μεταβολών εις τήν προσφοράν άλλων 

περιοχών προμηθείας ροδάκινων, ως και τής πιθανής κατα

νομής του άμεσου οφέλους εκ τής μειώσεως τών δασμών. 
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IV 

Μακροχρόνιοι προοπτικά! 

Παρά τάς σοβαράς αβεβαιότητας αϊ όποΐαι αντιμετωπί

ζονται άναφορικώς προς αναλύσεις άφορώσας μακροχρόνιους 

προοπτικάς, είναι χρήσιμος ή διερεύνησις των μελλοντικών 

εξελίξεων δια χρονικά δρια τα όποια μας επιτρέπουν αί εν

δείξεις του παρόντος. Οι κίνδυνοι σφαλμάτων κατά τήνδια-

τύπωσιν κρίσεων καΐ συμπερασμάτων συνδέονται προς το 

χρονικον δριον το όποιον θα έκλεγη δια τήν κατάστρωσιν 

των προγραμμάτων δράσεως είτε των ιδιωτικών επιχειρη

ματικών μονάδων ε'ίτε τών δημοσίων άρχων. 'Ακόμη, δέον 

οπωσδήποτε να ληφθούν αποφάσεις, πολλαί εκ τών οποίων 

θα βασίζωνται ρητώς ή σιωπηρώς επί υποθέσεων άφορωσών 

μελλοντικά γεγονότα. Έ π ί μιας τοιαύτης βάσεως, γίνονται 

κατωτέρω παρόμοιαι διερευνήσεις τών προβλημάτων εμπο

ρίας τών ελληνικών ροδάκινων διά την περίοδον την χαρα-

κτηριζομένην ως περίοδον του «1970». Δέον πάλιν να ση-

μειωθη δτι αί υπό μορφήν αριθμητικών δεδομένων απαντή

σεις εις τα προβλήματα της αναλύσεως εν ούδεμιφ περιπτώ

σει θα πρέπει να οδηγήσουν εις κατά γράμμα έρμηνείαν τού

των. Ό αριθμητικός τρόπος αναλύσεως χρησιμοποιείται μάλ

λον δια να δείξη τήν γενικήν κατεύθυνσιν καΐ να συγκέντρωση 

τήν προσοχήν έπί βασικών τινών πλευρών του προβλήματος 

διαθέσεως, αί όποΐαι δύνανται νά είναι άξιαι της προσοχής 

τών προγραμματιστών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέως. 

Αί αυξήσεις του πληθυσμού και τών εισοδημάτων προ

βλέπεται δτι θα οδηγήσουν κατά το 1970 εις κατά 5 0 % 

αοξησιν της ζητήσεως ροδάκινων εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν. 

Ή αοξησις της ζητήσεως νωπών ροδάκινων εν τη ημεδαπή 
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αναμένεται δτι θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερα της τοιαύτης 

εν Γερμανία, κυρίως λόγω του προβλεπομένου υψηλότερου 

ποσοστού αυξήσεως του πραγματικού κατά κεφαλήν δια

θεσίμου εισοδήματος. Ή αυξησις αΰτη υποθέτει επίσης ση-

μαντικήν βελτίωσιν της διανομής του εισοδήματος εν Ε λ 

λάδι. Ή εγχώριος βιομηχανία επεξεργασίας, εξ άλλου, υπο

τίθεται δτι θ' απορρόφηση 15.000 τόννους, ή προμήθεια δε 

της ποσότητος αυτής θα είναι ανεξάρτητος τών ποσοτήτων 

των διαθεσίμων προς πώλησιν υπό μορφήν νωπών φρούτων. 

Ή τελευταία αύτη ύπόθεσις ενέχει άρκετήν δόσιν αυθαιρε

σίας καθ' δσον εΐναι δυνατόν εντός της περιόδου 1963 - 70 

να λάβουν χώραν σημαντικαί επιτεύξεις εις την βιομηχανι-

κήν έπεξεργασίαν γεωργικών προϊόντων. 

Έ ξ άλλου, ή παραγωγή ελληνικών ροδάκινων κατά το 

1970 θα άνέλθη κατά πασαν πιθανότητα εις 120.000 τόν

νους. Ελλείψει πληροφοριών επί της μελλοντικής παράγω

γης καΐ εγχωρίου καταναλώσεως ροδάκινων της 'Ιταλίας, 

υποτίθεται χάριν έπεξηγήσεως, δτι αί ίταλικαί έξαγωγαί θα 

ανέλθουν εις 54.000 τόννους, αΰξησις ή οποία είναι ανάλο

γος της αυξήσεως τών συνολικών πωλήσεων εις την άγο-

ράν της Δυτικής Γερμανίας. Υποτίθεται ακόμη δτι οι δα

σμοί εισαγωγής της Δυτικής Γερμανίας θα έχουν εντελώς 

καταργηθή κατά το 1970. 

Ύπο τάς υποθέσεις ταύτας αί συναρτήσεις της ενεργού 

«ζητήσεως» εις τάς δύο ύπο έξέτασιν αγοράς θα έχουν ως 

ακολούθως : 

f>D = 11.218 - 0,1845 Q D 

f>F = 7.822 - 0,0518 Q F 

Χρησιμοποιούντες μέθοδον αναλύσεως παρομοίαν εκεί

νης ή οποία έχρησιμοποιήθη ε'ις τάς προηγουμένας παραγρά

φους, βλέπομεν δτι μία «αρίστη» κατανομή τών 105.000 

τόννων νωπών ροδάκινων θα έπραγματοποιεϊτο εάν 74.800 

τόννοι έξήγοντο ε'ις το Μόναχον και 30.200 τόννοι διετίθεν-

216 



το εις την άγοράν νωπών ροδάκινων του εσωτερικού. Έ π Ι 

τη βάσει της υποθέσεως περί τών επιπέδων ζητήσεως, ουδέν 

απολύτως δφελος θα προέκυπτε δια τους παραγωγούς εάν 

κατεκράτουν έστω και την παραμικράν ποσότητα ροδάκι

νων. Απαραίτητος τυγχάνει ή σύγκριοις τών προβλέψεων 

τών επιπέδων πωλήσεων της εγχωρίου άγορας νωπών φρού

των δια το 1970 προς τάς εκτιμήσεις τούτων δια το 1961, 

αί δποΐαι σημειωτέον ανέρχονται εις 29.180 τόννους. Φαί

νεται δμως δτι δύναται να λάβη χώραν αξιόλογος έπέκτασις 

τών εξαγωγών εις την Δυτικήν Γερμανίαν προς όφελος τών 

Ελλήνων παραγωγών. 'Υπό τάς υποθέσεις ταύτας το άρι

στον έπίπεδον εξαγωγών κατά το 1970 είναι περίπου κατά 

138% ύψηλότερον του επιπέδου τών πραγματοποιηθεισών 

κατά ΙΌ 1961 τοιούτων. 
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ν 
Μερικά πρόσθετα προβλήματα της κατανομής της 

προσφοράς μεταξύ των αγορών 

Ώ ς συμβαίνει εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις των 

συγκριτικών στατικών οικονομικών αναλύσεων, τα ανωτέρω 

παραδείγματα και συμπεράσματα είναι δυνατόν να προκα

λέσουν εν αίσθημα ασφαλείας καί βεβαιότητος, το όποιον 

δεν είναι δικαιολογημένον. Εις προηγουμένας παραγράφους 

Ιχουν έξετασθή τα προβλήματα αξιοπιστίας τών βασικών 

στατιστικών δεδομένων και αί επιδράσεις τών μεταβλητών 

εκείνων, αί όποΐαι δεν έχουν ρητώς είσαχθήείς το υπόδειγμα, 

επί τών διαφόρων παραμέτρων του υποδείγματος τούτου. 

"Εχει επίσης γίνει μνεία της επιδράσεως του χρονικού δια

στήματος το όποιον μεσολαβεί μεταξύ της χρονολογίας δι

εξαγωγής της αναλύσεως και εκείνης κατά την οποίαν ανα

μένεται ή εφαρμογή τών πορισμάτων της έρεύνης. Τοιαύτης 

φύσεως προβλήματα είναι προβλήματα συμφυή εις πάσαν 

άνάλυσιν της μορφής αυτής καί σπανίως δύνανται να λυθούν 

προς ίκανοποίησιν οιουδήποτε και ιδιαιτέρως τών ερευνητών. 

Υπάρχουν επίσης καί άλλαι δυσκολίαι χαράκτη ρ ιστικαί 

τών προβλημάτων τής μορφής αυτής. Ή μεγαλύτερα εκ τών 

δυσκολιών αυτών, λειτουργικής φύσεως, είναι ό έλεγχος τής 

προσφοράς. Ή δυσκολία αύτη θα έξετασθή ιδιαιτέρως εις 

το έπόμενον κεφάλαιον μετά την διερεύνησιν τής θεσμολογι-

κής οργανώσεως τών αγορών νωπών φρούτων. "Ετεραι δυ

σκολίαι χρήζουσαι εξετάσεως ανακύπτουν εκ τών διαφορών 

αϊ όποΐαι υφίστανται μεταξύ του στατικού υποδείγματος 

οικονομικής αναλύσεως καί του «πραγματικού υποδείγμα

τος». 
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Πρώτον, γεννάται το πρόβλημα της μεταβλητότητος της 

προσφοράς άπα έτους εις έτος, ή οποία είναι αποτέλεσμα 

της επιδράσεως των φυσικών φαινομένων. ΚαΙ ενώ ή προσ

φορά ροδάκινων δια δοθέν έτος θα ήδύνατο εντός λογικών ορί

ων να προβλεφθή άρκετάς εβδομάδας προ της ώριμάσεως δια 

της χρησιμοποιήσεως καταλλήλων μηχανισμών συγκεντρώ

σεως στατιστικού υλικού επί της εσοδείας, προβλέψεις μα-

κροχρονιωτέρου χαρακτήρος ενέχουν τον κίνδυνον σοβαρών 

σφαλμάτων. Ή προσφορά δοθέντος έτους δύναται να έκτι-

μηθή πολύ προ της συγκομιδής και οΰτω να έπιτρέψη υπο

λογισμών δσον άφορα την κατανομήν μεταξύ αγορών της 

δοθείσης περιόδου. Προκειμένου δμως περί εξασφαλίσεως 

της επιτυχίας τών προγραμμάτων και της πολιτικής διεισ

δύσεως μακροχρονίως εις τάς αγοράς ροδάκινων, ιδιαιτέ

ρως δε εις έκείνας του εξωτερικού, είναι άπαραίτητον δπως 

υφίστανται επαρκείς προσφερόμεναι ποσότητες προς άντι-

μετώπισιν τών αναλαμβανομένων υποχρεώσεων προμηθείας, 

αί όποΐαι θ' ανακύπτουν κατ' άναλογίαν της αναπτύξεως τών 

αγορών τούτων. Κατά συνέπειαν, δια να εξασφάλιση ή Ε λ 

λάς την διάθεσιν ηύξημένων ποσοτήτων ροδάκινων εις την 

άγοράν του Μονάχου και να έπιτυγχάνη συνεχώς την πρα

γματοποίησα τών «αρίστων« επιπέδων ακαθαρίστων προσ

όδων δια τους παραγωγούς, δέον να είναι προητοιμασμένη 

προς εφοδιασμον της άγορας ταύτης ακόμη και εις έτη κατά 

τα όποια παρουσιάζονται στενότητες εις τήν προσφοράν. 

Ώ ς αποτέλεσμα τών ώς άνω επιδιώξεων , ή αγορά του 

εσωτερικού θα έπρεπε να ύποστη την δοκιμασίαν ευρειών 

μάλλον διακυμάνσεων εις τάς ποσότητας και τάς τιμάς άπο 

Ιτους εις έτος, προς τον σκοπον δπως καταστη δυνατή ή 

άσκησις σταθεροποιητικής επιδράσεως επί τών εξαγωγών 

και διαφυλαχθή οΰτως ή θέσις τών ελληνικών ροδάκινων εις 

τάς αγοράς του εξωτερικού. Είναι προφανές δτι τοιαΰται 

διακυμάνσεις δεν συντελούν εις τήν διαφύλαξιν της αρχής 

της «αρίστης» κατανομής μεταξύ τών αγορών. Όδηγουν 
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επίσης αύται είς ευρείας διακυμάνσεις εις τάς ακαθάριστους 

προσόδους των παραγωγών, ιδία είς περιπτώσεις καθ* ας 

ή συνάρτησις της ζητήσεως είναι σχετικώς ανελαστική είς 

τα σχετικά διαστήματα τιμών. 

Το δεύτερον αλλ' ολιγώτερον σημαντικον πρόβλημα ανα

φέρεται είς τήν ύπόθεσιν περί ανεξαρτησίας τών επί μέρους 

αγορών διαχρονικώς. Φαίνεται δτι δεν υπάρχει λόγος ανη

συχίας είς το προσεχές μέλλον δσον άφορα τάς αλληλεπιδρά

σεις μεταξύ τών δύο αγορών νωπών φρούτων. Έν τούτοις, 

ή άνάπτυξις μιας σημαντικής βιομηχανίας επεξεργασίας νω

πών φρούτων είς τήν Ελλάδα θα ήδύνατο να κατάληξη είς 

άνταγωνισμον μεταξύ τών κονσερβοποιημένων φρούτων και 

τών νωπών τοιούτων είς τάς αγοράς τόσον του εσωτερικού 

δσον καΐ του εξωτερικού. Ή αίίξησις της καταναλώσεως τών 

χυμών εσπεριδοειδών είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας, λα-

βουσα χώραν είς βάρος τών νωπών εσπεριδοειδών, αποτελεί 

χαρακτηριστικών παράδειγμα της τοιαύτης τάσεως. Λαμ

βάνοντες δμως υπ' όψιν τήν φύσιν τών νωπών καί κονσερ

βοποιημένων προϊόντων ως και τάς πραγματοποιουμένας 

και προβλεπομένας δαπανάς κονσερβοποιήσεως τών ελλη

νικών ροδάκινων, βλέπομεν δτι ή ως άνω δυνατότης δέν 

φαίνεται δτι θα πραγματοποιηθη κατά τήν υπό έξέτασιν 

χρονικήν περίοδον. 

Τρίτον πρόβλημα ανακύπτει εκ τών μεθόδων τών χρησι

μοποιουμένων δια τήν έκτίμησιν τών συναρτήσεων της ζητή

σεως καί της έν συνεχεία χρησιμοποιήσεως τών συναρτή

σεων τούτων. Αι γραμμικαί συναρτήσεις δύνανται να είναι 

επαρκείς δια νά εκφράσουν τάς σχέσεως μεταξύ τιμής καί 

ποσότητος εντός τών δυνατοτήτων της εμπειρικής παρατηρή

σεως ακόμη καί είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν δπου τα στα

τιστικά δεδομένα εϊναι εξαιρετικώς ανεπαρκή. Είς περι

πτώσεις δμως διεξαγωγής αναλύσεων, είς τάς οποίας εμ

πλέκεται ή έξέτασις ακραίων σημείων συναρτήσεων, τά 

αποτελέσματα δυνατόν να είναι παραπλανητικά. Ευτυχώς 
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το μόνον τμήμα της συναρτήσεως της ζητήσεως της αγο

ράς του εσωτερικού το όποιον χρήζει εξετάσεως εμπίπτει 

εις μεγάλην έ'κτασιν εντός τών ορίων της εμπειρικής παρα

τηρήσεως. Δεν συμβαίνει δμως το αυτό εις την περίπτωσιν 

της αγοράς του εξωτερικού. Έάν τα δρια εμπιστοσύνης τών 

εξισώσεων εκτιμήσεως τών παραμέτρων μετετοπίζοντο προς 

τα πρόσω, od προβλέψεις αϊ οποΐαι θα περιελάμβανον ακραία 

σημεία τών συναρτήσεων θα ύπέκειντο συνήθως εις ευρείας 

τυχαίας μεταβολάς. 

Μετά την παρουσίασιν τών δυνατοτήτων διεισδύσεως 

εις τάς αγοράς ροδάκινων, ως αδται ανακύπτουν άπο εν οί-

κονομικον υπόδειγμα, είναι ήδη σκόπιμον να έξετάσωμεν 

τάς πρακτικάς δυνατότητας και τους τιθεμένους περιορι

σμούς προς πραγματοποίησιν τών διατυπωθεισών προτάσεων. 

Ή άνάλυσις αύτη είναι δυνατή μόνον κατόπιν επισταμένης 

διερευνήσεως της οργανώσεως τών αγορών ροδάκινων (ως 

και εκείνων τών φρούτων καί λαχανικών) και τών πρακτι

κών μεθόδων τών χρησιμοποιουμένων δια τον έφοδιασμον 

της άγορας, δια τάς πωλήσεις, τάς μεταφοράς καί δι' άλλας 

έμπορικάς δραστηριότητας. Προς την έξέτασιν ακριβώς τών 

προβλημάτων τούτων στρέφεται ή άνάλυσις τών επομένων 

κεφαλαίων της παρούσης μελέτης. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 7 

ΟΡΓΑΝΩΣΕ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ 

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 





I 

Γενικά 

Εις τα προηγούμενα κεφάλαια ή προσοχή μας συνεκεν-

τρώθη κυρίως εις την διεξαγωγήν μιας αυστηρώς οικονομικής 

αναλύσεως του προβλήματος της κατανομής τής παραγωγής 

ελληνικών ροδάκινων μεταξύ τών αγορών. Είναι ήδη καιρός 

να στρέψωμεν το ενδιαφέρον μας εις την έξέτασιν τών πραγ

ματικών συνθηκών διεξαγωγής του εμπορίου τών ελληνικών 

φρούτων και λαχανικών και να άναζητήσωμεν τους δυνατούς 

τρόπους βελτιώσεως τών εμπορικών μεθόδων διαθέσεως τών 

προϊόντων τούτων. Σκοποί του παρόντος κεφαλαίου είναι: 

1 ) Ή περιγραφή τής υφισταμένης σήμερον τόσον εις το έσω-

τερικον δσον και εις το έξωτερικον οργανώσεως τής άγορας 

ελληνικών φρούτων και λαχανικών ως και τών εμπορικών 

μεθόδων διαθέσεως τών προϊόντων αυτών. Μία τοιαύτη 

περιγραφή θα έπιτρέψη α) τήν άνεύρεσιν τών δυνατών τρό

πων βελτιώσεως τών συνθηκών εμπορίας και μειώσεως τών 

δαπανών διαθέσεως και β) τήν στάθμισιν τών δυνατοτήτων 

αυξήσεως τών προσόδων δια μέσου τής κατανομής του συνο

λικού όγκου τών πωλήσεων μεταξύ τών διαφόρων αγορών. 

2) Ή είσήγησις μερικών γενικών μέτρων πολιτικής, τα 

όποια θα ήδύναντο να ληφθούν προς ένίσχυσιν τής θέσεως εις 

τήν άγοράν τών Ελλήνων παραγωγών ροδακίνων (ώς καΐ 

τών παραγωγών άλλων φρούτων και λαχανικών). 

Ή περιγραφή τής θεσμολογικής οργανώσεως τής αγοράς 

αποτελεί ταυτοχρόνως άνάλυσιν ώρισμένων πλευρών αυτής, 

αϊ όποΐαι σχετίζονται προς το πρόβλημα τής κατανομής 

του προϊόντος μεταξύ τών αγορών. Ή προσοχή στρέφεται 

κυρίως εις τάς μεθόδους και τους Ορους πωλήσεως του προ-
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Ιόντος υπό τών παραγωγών προς τους χονδρεμπόρους και 

τους εξαγωγείς. Δεν κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια εξαν

τλητικής αναλύσεως της οργανώσεως της άγορας ή της διαρ

θρώσεως αυτής, οΰτε έγένετο συστηματική άξιολόγησις της 

λειτουργίας της. Το αληθές είναι δτι κατά τήν άναζήτησιν 

ιδεών και τρόπων σχετιζομένων προς το πρόβλημα της κατα

νομής τής προσφοράς μεταξύ των αγορών έγεννήθη ή ανάγ

κη διερευνήσεως, έ'στω καί έπιφανειακώς, ώρισμένων ζητη

μάτων θεσμολογικής οργανώσεως τής αγοράς ελληνικών 

φρούτων καί λαχανικών. 
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π 
Όργάνωσις και μέθοδοι λειτουργίας της εγχωρίου 

αγοράς νωπών φρούτων καί λαχανικών 

Φρούτα καί λαχανικά δια τάς εγχώριους άνάγκας προ

μηθεύονται κατ' ευθείαν άπο τους παραγωγούς ή άπο τους 

τοπικούς Συνεταιρισμούς οι χονδρέμποροι, οι τοπικοί έμπο

ροι καί οι αύτοκινητισταί - έμποροι. Οι χονδρέμποροι προ

μηθεύονται συνήθως μεγάλας ποσότητας εις τάς κυρίας πε-

ριοχάς της ηπειρωτικής Ελλάδος, τάς όποιας είτε άγορά-

ράζουν άπ' ευθείας άπο τους παραγωγούς ή τους συνεταιρι

σμούς των είτε παραλαμβάνουν άπο τους παραγωγούς ίνα 

τάς πωλήσουν δια λογαριασμον των τελευταίων επί προμή

θεια. Οι χονδρέμποροι είτε έρχονται εις άπ' ευθείας έπαφήν 

με τους παραγωγούς είτε χρησιμοποιούν τοπικούς διαμεσο-

λαβητάς - εμπόρους φρούτων καί λαχανικών. 

Οι τοπικοί έμποροι εργάζονται εις μικράς καί μέσου 

μεγέθους πόλεις προμηθευόμενοι το προϊόν είτε έπιτοπίως 

είτε εκ των μεγαλεμπόρων οι όποιοι εδρεύουν εις μεγαλυ-

τέρας πόλεις. Τέλος οί αύτοκινητισταί - έμποροι αγοράζουν 

δι' ίδιον λογαριασμον καί μεταπωλούν εις διάφορα άλλα μέρη. 

Ούτοι ελπίζουν να καλύψουν τα κόμιστρα τα όποια ίσως δέν 

θα έξησφάλιζον κατ' άλλον τρόπον, καί επί πλέον να επι

τύχουν εν κέρδος εκ της πωλήσεως. 

Τρεις εϊναι αί κύριαι μέθοδοι πωλήσεως των προϊόν

των άπο μέρους τών παραγωγών: άπ' ευθείας πώλησις εις 

τους χονδρεμπόρους, πώλησις μέσω χονδρεμπόρων ενεργούν

των δια λογαρισμον τών παραγωγών επί προμήθεια καί τέλος 

άπ' ευθείας λιανική πώλησις εις τοπικάς αγοράς ή ε'ις πλανο

δίους. 

227 



Συνήθως χρησιμοποιούνται τρεις παραλλαγαί της απ' ευ

θείας πωλήσεως προς τους χονδρεμπόρους, αν καί ό γενικός 

αυτός τρόπος πωλήσεως συμμετέχει μόνον κατά 20-25 % εις 

τάς συνολικάς πωλήσεις φρούτων καί λαχανικών. Ή πρώτη 

παραλλαγή περιλαμβάνει συμφωνίαν μεταξύ παράγωγου καί 

χονδρεμπόρου (ή τοπικού εμπόρου) δια τήν παράδοσιν ολο

κλήρου της παράγωγης επί των δένδρων Ιναντι προκαθωρι-

σμένης κατά χιλιόγραμμον τιμής. Ό αγοραστής αναλαμβάνει 

πλήρη εύθύνην δια τήν συλλογήν, διαλογήν καί συσκευασίαν. 

Ό παραγωγός λαμβάνει μίαν προκαταβολήν κατά τον χρόνον 

της συνάψεως της συμβάσεως έ'ναντι της έκτιμηθείσης αξίας 

της παραγωγής. 

Ή δευτέρα παραλλαγή διαφέρει από τήν πρώτη ν κατά 

το δτι ό αγοραστής συνάπτει συμφωνίαν, άφορώσαν μό

νον ώρισμένας ποιότητας της συνολικής παραγωγής καί 

μίαν εκ των προτέρων συμφωνηθεΐσαν τιμήν. Ό αγοραστής 

υποχρεούται να διάλεξη καί παραλαβή μόνον έκείνην τήν 

ποιότητα τήν οποίαν συνεφώνησε. Εις τον παραγωγον πα

ραμένουν προς διάθεσιν άλλαχοΰ αϊ κατώτεραι ποιότητες των 

φρούτων. 

Ή τρίτη παραλλαγή περιλαμβάνει πώλησιν της συνολικής 

παραγωγής ενός κτήματος έναντι ώρισμένου ποσοΰ έξευρι-

σκομένου κατόπιν εκτιμήσεως της παραγωγής καί της μέσης 

τιμής. Ό αγοραστής αναλαμβάνει δλας τάς αβεβαιότητας 

της παραγωγής καί της αγοράς άπο της ημέρας της συνά

ψεως της συμφωνίας. Ούτος προσπαθεί να προφυλαχθή άπο 

τους κινδύνους της παραγωγής καί αγοράς δια συνάψεως 

συμφωνιών εις διαφόρους τόπους παραγωγής καί εις χαμηλάς 

σχετικώς τιμάς. Ό παραγωγός λαμβάνει, καθ' δσον προχω

ρεί ή συγκομιδή προκαταβολάς, άλλ' ό αγοραστής, δταν 

προβλέπη ζημίας, δύναται να εγκατάλειψη τήν παραγωγήν 

καί να άρνηθή τήν καταβολήν του υπολοίπου οφειλομένου 

ποσού. Ώ ς εκ τούτου ό παραγωγός δεν μεταθέτει όλόκληρον 

τήν αβεβαιότητα είς τον άγοραστήν. Ή τρίτη παραλλαγή 
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εφαρμόζεται κυρίως επί συντηρησίμων προϊόντων τά όποια 

προαγοράζονται δι' έξαγωγήν. 

Εις την περίπτωσιν των πωλήσεων επί προμηθεία, 6 

παραγωγός προβαίνει εις συλλογήν, διαλογήν και συσκευα-

σίαν του προϊόντος και το αποστέλλει εις την κεντρικήν άγο-

ράν της πόλεως ϊνα πωληθη κατά τήν κρίσιν του χονδρεμπό

ρου. Ό παραγωγός δικαιούται να είσπραξη την τιμήν πω

λήσεως, εξ ής δμως αφαιρούνται τα έξοδα διαθέσεως και ή 

προμήθεια του χονδρεμπόρου. Οι λογαριασμοί εκκαθαρίζον

ται άπαξ της εβδομάδος. 'Επίσης καθ' εβδομάδα αποστέλ

λεται εις έκαστον παραγωγόν, δστις άπέστειλεν εις τον χον-

δρέμπορον προϊόντα προς πώλησιν, εν φύλλον λογαριασμού 

έμφαΐνον τάς καθ' έκάστην γενομένας πωλήσεις και τάς 

έπιτευχθείσας τιμάς, δλας τάς γενομένας δαπανάς καΐ τήν 

προμήθειαν του χονδρεμπόρου. 

Κατά τάς πωλήσεις επί προμηθείς ό παραγωγός φέρει 

δλας τάς αβεβαιότητας εκ της παράγωγης και ουσιαστικώς 

δλας τάς αβεβαιότητας έκ της τιμής. Έ ν τούτοις, ένω το 

νόμιμον περιθώριον κέρδους δια τάς άπ' ευθείας αγοράς προς 

μεταπώλησιν υπό χονδρεμπόρων είναι 10% (εις τήν περί

πτωσιν δηλ. καθ' ην ο χονδρέμπορος φέρει δλους τους προσ

θέτους κινδύνους), ό χονδρέμπορος δύναται ακόμη και διά 

πώλησιν έπί προμηθείς ν' απόσπαση μίαν νόμιμον προμή

θειαν εως 10 %. Περιττον να λεχθη δτι οι χονδρέμποροι προ

τιμούν τήν πώλησιν έναντι προμηθείας και δτι τα 70 - 75 % 

των νωπών προϊόντων, άτινα διέρχονται μέσω τών ελληνι

κών αγορών χονδρικής πωλήσεως, διατίθενται κατά τον 

τρόπον τούτον.35 Προϊόντα λίαν ευπαθή πωλούνται κατά 90 % 

έναντι προμηθείας. 

35 Ή εκατοστιαία αύτη κατανομή κατά τύπους πωλήσεως ε
λήφθη άπο προσωπικάς συνεντεύξεις μέ εντοπίους χονδρεμπόρους τών 
αγορών χονδρικής πωλήσεως 'Αθηνών, Πειραιώς καΐ Θεσσαλονίκης. 
Αί εκτιμήσεις δέ αύται εϊναι σύμφωνοι προς παλαιοτέρας κατά το 
1957 γενομένας εκτιμήσεις. Βλέπε, 'Οπωροκηπευτικά, 'Επιτροπή 
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Σοβαραί διαφωνίαι ανακύπτουν μεταξύ παραγωγών και 

χονδρεμπόρων Οσον άφορς τάς πωλήσεις επί προμήθεια. Αϊ 

τρεις κύριαι αίτίαι τών άνακυπτουσών διαφωνιών είναι το 

πραγματικον άπόβαρον του κιβωτίου, το πραγματικον μι-

κτον βάρος του προϊόντος (συνεπεία διαφορετικών μεθόδων 

ζυγίσεως) και αί τιμαί πωλήσεως. Το τελευταΐον τοΰτο 

αποτελεί τήν σπουδαιοτέραν αίτίαν διαφωνίας λόγω κυρίως 

της πεποιθήσεως τών παραγωγών δτι αί υπό του χονδρεμπό

ρου δηλούμεναι τιμαί είναι κατώτεραι τών πράγματι έπι-

τυγχανομένων. Τήν σοβαρωτέραν ενδειξιν δτι τούτο πράγμα

τι συμβαίνει αποτελεί το εύρος της τιμής μεταξύ παραγωγού 

και καταναλωτού εν όψει τών νομίμως επιτρεπομένων περι

θωρίων κέρδους εις τον χονδρέμπορον και τον λιανοπωλη-

τήν.Έπιβολή αναγκαστικών μέτρων και τοποθέτησις προσω

πικού δια τήν έπίβλεψιν θεωρούνται ανεπαρκή δια τήν άσκη-

σιν του αναγκαίου ελέγχου. Έ π ί πλέον έχει γίνει καταφανές 

εις τήν παροΰσαν άνάλυσιν δτι το περιθώριον κέρδους εις 

τήν έγχώριον χονδρικήν άγοράν υπερβαίνει τα υπό τοΰ νό

μου επιτρεπόμενα περιθώρια. 

Υπάρχουν διάφορα μέσα εις τήν διάθεσιν τών χονδρεμπό

ρων να δηλώνουν ανακριβείς προσόδους άπα τάς έπί προμη

θείς πωλήσεις των. Ψευδείς άναγραφαί έπί τών αποκομμά

των τών αποδείξεων και τών λογαριασμών δια τάς γενομένας 

πωλήσεις εϊναι καθώς φαίνεται σύνηθες φαινόμενον. Επίσης 

λαμβάνει συχνά χώραν άντικατάστασις τών αποκομμάτων 

τών αποδείξεων έπί γενομένων πωλήσεων προϊόντων τών 

παραγωγών μέ τοιαύτα δια πωλήσεις προϊόντων ανηκόντων 

εις αυτόν τούτον τον χονδρέμπορον. Επειδή σήμερον δλαι 

αί συμφωνίαι γίνονται προφορικώς, ό παραγωγός δέν έχει 

κανέν στοιχεΐον εις χείρας του. Έ π ί πλέον, ή μεγίστη πλειο-

νότης τών παραγωγών νομίζει δτι δέν δύνανται ν' άντιτα-

Έρεύνης και 'Οργανώσεως Οίκον. Προγραμματισμού, Τόμος III, 
'Αριθ. 11. 
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χθουν άποτελεσματικώς εις τάς ενεργείας αύτάς των έμπο

ρων λόγω της εξαρτήσεως των εξ αυτών. Οι χονδρέμποροι, 

εξ άλλου, δεν κάμνουν σχεδόν τίποτε δια να διασκεδάσουν 

τους φόβους των. 

Ουδεμία εκ των δύο πρώτων μεθόδων πωλήσεως—άπ' 

ευθείας πώλησις εις χονδρεμπόρους και πώλησις επί προμή

θεια—εξασφαλίζει επαρκώς τα συμφέροντα τών παραγωγών. 

'Αντιθέτως ό έμπορος φαίνεται να ευρίσκεται εις θέσιν ισχύ

ος κατά τάς διαπραγματεύσεις του με τον παραγωγόν. 

Κατά την τρίτην μέθοδον, ή πώλησις γίνεται άπ' ευθείας 

υπό τών παραγωγών εις τους καταναλωτάς ε'ίτε εντός τών 

κτημάτων των ε'ίτε εις τα χωρία ή εις εβδομαδιαίας αγοράς 

ημιαστικών ή μικρών αστικών κέντρων ή εις λαϊκάς αγοράς 

τών μεγαλυτέρων πόλεων. Εις τους τόπους αυτούς πωλούν 

συχνά οι παραγωγοί τα προϊόντα των είς πλανοδίους, οι 

όποιοι κατόπιν τα μεταπωλούν εις τους καταναλωτάς. 

Πολλαί προτάσεις έ'χουν γίνει κατά την τελευταίαν δεκα-

ετίαν δσον άφορα την βελτίωσιν τών συνθηκών εμπορίας 

τών νωπών φρούτων και λαχανικών έν Ελλάδι, πολλά δε 

μέτρα έχουν ληφθή προς τοΰτο. Συγχρονισμέναι εγκατα

στάσεις αγορών θά τεθούν π.χ. εις λειτουργίαν εις Α θ ή 

νας κατά το τέλος του 1962. Επίσης, σχετικός έλεγχος 

τών τιμών ύπδ της αγορανομίας έχει αναμφισβητήτως εξα

λείψει πολλάς κακάς συνήθειας εις τάς αγοράς. Έ ν τούτοις, 

υπάρχουν ακόμη πολλά πού πρέπει νά γίνουν δια την έξάλει-

ψιν σοβαρών κακών εμπορικών συνηθειών εις βάρος τών εγ

χωρίων παραγωγών. Το γεγονός Οτι άπταί αποδείξεις είναι 

δύσκολον νά συλλέγουν δεν αποδεικνύει δτι δέν υφίσταται 

μία εις μεγάλην κλίμακα έκμετάλλευσις τών παραγωγών. 

Δια την άντιμετώπισιν της καταστάσεως ταύτης είναι 

ανάγκη νά καταβληθούν ώρισμέναι προσπάθειαι. Αι προσ-

πάθειαι αδται δύνανται νά διακριθούν εις τρεις διαφορετι-

κάς κατηγορίας, ή δέ ταυτόχρονος καταβολή των κρίνε

ται λίαν άξιοσύστατος. Μεταξύ τών αμέσων μέτρων, τα δ-
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ποία δέον να ληφθούν καί τα οποία αποτελούν τήν πρώ-

την κατηγορίαν προσπαθειών, περιλαμβάνονται τα έξης : 

1. Τυποποίησις των κιβωτίων προς αποφυγήν διαφωνιών 

ώς προς το άπόβαρον. 

2. Άντικατάστασις τών σήμερον χρησιμοποιουμένων αρ

χαϊκών ζυγών δια πλαστιγγών. Εις τήν νέαν άγοράν τών 

'Αθηνών έχουν προβλεφθή σύγχρονοι μέθοδοι ζυγίσεως. 

3. Καθιέρωσις εγγράφων συμφωνιών μεταξύ χονδρεμπό

ρων και παραγωγών, α'ίτινες να περιλαμβάνουν τους δρους 

τών πωλήσεων και τάς εύθύνας τών συμβαλλομένων μερών 

προς αποφυγήν υπαναχωρήσεων εμφανιζομένων συχνά ι

δίως εις τήν περίπτωσιν της άμεσου αγοράς υπό χονδρεμπό

ρων. 

4. Άπαγόρευσις εις τους χονδρεμπόρους να άσκοΰν αμ

φότερα τα εϊδη εμπορίας είς τήν ιδίαν έγχώριον άγοράν χον

δρεμπορίου ήτοι δι' ίδιον λογαριασμον καί επί προμήθεια. 

5. Βελτίωσις του ελέγχου της ποιοτικής καί της κατά 

μέγεθος διαλογής εις τους τόπους φορτώσεως υπό τών κρα

τικών υπηρεσιών προς έλάττωσιν τών ασυμφωνιών καί συ

χνών απορρίψεων επί τή προβολή λόγων ποιότητος. Κέντρα 

διαλογής καί συσκευασίας^έ'χουν ίδρυθή εις τινας έπιλεγέντας 

τόπους, παρίσταται δε ανάγκη δπως καί οι παραγωγοί 

εκπαιδευθούν προς ϊδιον αυτών βφελος.Ή μετάθεσις τών ερ

γασιών διαλογής καί συσκευασίας άπο τους αγρούς εις τα 

κέντρα συσκευασίας, ενώ φαίνεται να συνεπάγεται αυξησιν 

του κόστους παραγωγής, θα αύξηση αισθητώς τάς καθαράς 

προσόδους κατά χιλιόγραμμον λόγω μεγαλυτέρας αποδοτι

κότατος τής εργασίας κατά τήν συσκευασίαν καί υψηλότε

ρων τιμών, ώς εκ του καλυτέρου ποιοτικού ελέγχου καί τής 

δυνατότητος πωλήσεως εν συνεργασία με άλλους παραγω

γούς. "Εν σύστημα υποχρεωτικής διαλογής τών φρούτων 

καί ώρισμένων λαχανικών εσωτερικής καταναλώσεως δύναται 

ν' άποδειχθή άποτελεσματικον δια τής θέσεως εν ίσχύϊ στα

διακώς ενός προγράμματος τυποποιήσεως ώς το καταρτισθέν 
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κατά το έτος 1955. 

6. 'Επιβάλλεται εις περισσότερον αυστηρός έ'λεγχος επί 

των δηλουμένων τιμών και πωλουμένων ποσοτήτων υπό των 

χονδρεμπόρων προς έλάττωσιν του πλήθους των αναφερομέ

νων παραβάσεων αϊ όποΐαι λαμβάνουν χώραν. Λόγω των υφι

σταμένων διατάξεων περί περιθωρίων κέρδους, της φορο

λογικής διαδικασίας και τών συνηθειών προμηθείας προϊόν

των, είναι συμφορώτερον εις τον χονδρέμπορον να δηλώνη 

μειωμένας τιμάς αγοράς και πωλήσεως. Ό λιανοπωλητής, 

άφ' ετέρου, επιθυμεί να παρουσιάζη δσον το δυνατόν ύψηλο-

τέραν τιμήν αγοράς λόγω τών υφισταμένων διατάξεων περί 

περιθωρίων κέρδους αύτου και της διαδικασίας φορολογίας 

τών κερδών του. Υπάρχει μεγάλη τάσις δια τήν άλλοίωσιν 

τών πραγματικών δεδομένων. Έντατικωτέρα εποπτεία θ' ά-

παιτηθη δια τήν έξάλειψιν αυτής της συνήθειας. 

7. Περικοπή της συνήθειας τών χονδρεμπόρων δπως 

χρηματοδοτούν τους λιανοπωλητάς δια χρονικον διάστημα 

άνω τών 3-5 ήμερων. Έκτος του δτι τοιούτοι δανεισμοί πα

ρέχουν εις τους χονδρεμπόρους και λιανοπωλητάς προσθέ

τους ευκαιρίας διά κακούς εμπορικούς χειρισμούς, το κύριον 

βάρος τών εξόδων αύτου του τύπου τών επισφαλών και ανε

ξέλεγκτων πιστώσεων επιπίπτει επί τών παραγωγών και 

τών καταναλωτών. 

8. Διεξαγωγή έρεύνης δια τα έξοδα εμπορίας προς εξεύ-

ρεσιν λογικής βάσεως δια τον καθορισμον τών νομίμων περι

θωρίων κέρδους δια τους διαφόρους τύπους πωλήσεων. Μετά 

την συγκέντρωσιν τών απαιτουμένων πληροφοριών, θα είναι 

δυνατόν να θεσπισθούν περιθώρια κέρδους εις επίπεδα τά 

όποια ν' αντανακλούν τάς διαφοράς εις χρηματικάς δαπα

νάς και λοιπά έξοδα και εις τήν άνάληψιν κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων συνυφασμένων μέ τους διαφόρους τύπους 

πωλήσεων. 

Δευτέραν κατηγορίαν προσπαθειών προς άντιμετώπι-

σιν του υπ' δψιν θέματος αποτελεί ή λήψις μέτρων προς 
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είσαγωγήν ενός νέου ανταγωνιστικού στοιχείου εντός 

των εγχωρίων αγορών χονδρικής πωλήσεως. Συνιστά

ται δπως εϊς αριθμός γεωργικών συνεταιρισμών δια

θέσεως φρούτων καί λαχανικών γίνη δεκτός εις τάς εγχώρι

ους χονδρικάς αγοράς ίνα προκαλέση άνταγωνισμον παρό-

μοιον εκείνου δστις υφίσταται εις το έξαγωγικον έμπόριον 

ώρισμένων προϊόντων ως είναι τα ροδάκινα καί αϊ σταφυλαί. 

Ούτως, οί χονδρέμποροι θα υπόκεινται εις όλονέν αΰξουσαν 

πίεσιν να προσφέρουν εις τους παραγωγούς τιμάς συγκρίσι

μους προς έκείνας α'ίτινες πραγματοποιούνται κατά τάς πω

λήσεις προϊόντων μέσω τών συνεταιρισμών. Είναι εύνόητον να 

ύπάρχη πρόνοια δπως οί γεωργικοί συνεταιρισμοί εκπροσω

πούνται εις τήν νέαν άγοράν χονδρικής πωλήσεως τών 'Αθη

νών. 'Αλλά, δια να επιτύχουν οί συνεταιρισμοί πρέπει αϊ πα-

ρεχόμεναι υπ' αυτών ύπηρεσίαι να είναι ϊσαι τουλάχιστον 

προς τάς υπό τών χονδρεμπόρων παρεχομένας άπο απόψεως 

ποιότητος καί διαθεσιμότητος τών προϊόντων. Μία πρωταρ

χική δυσκολία θα προέλθη άπο τήν ανικανότητα ή τουλάχι

στον άπο τήν έξαιρετικήν άπροθυμίαν εκ μέρους τών συνεται

ρισμών δπως αυξήσουν τάς πιστωτικάς διευκολύνσεις προς 

τους λιανοπωλητάς. Ή δυσκολία αΰτη θα ήδύνατο να έ-

ξουδετερωθή δια περιορισμού τής διαρκείας τών πιστωτι

κών διευκολύνσεων τών παρεχομένων υπό τών χονδρεμπό

ρων εις τόσον χρόνον δσος απαιτείται προς όλοκλήρωσιν 

τής συναλλαγής. 

Ή βελτίωσις τής ποιότητος τών πληροφοριών, αί όποΐαι 

αφορούν τάς ύφισταμένας συνθήκας διαθέσεως τών προϊ

όντων—ως π.χ. τιμαί εις τον παραγωγον καί εις τον χον-

δρέμπορον, ποσότητες, ποιότης προϊόντος καί τόποι εφοδια

σμού—αποτελεί τήν τρίτην κατηγορίαν προσπαθειών προς 

άντιμετώπισιν του προβλήματος. Κατά τα τελευταία ετη 

ένετάθη ή συλλογή στοιχείων εκ τής αγοράς, άλλ' ή 

ποιότης καί ή διάδοσις αυτών απαιτεί σοβαράς βελ

τιώσεις. Το Ύπουργεΐον Γεωργίας μεταδίδει άπο ραδιο-

234 



φώνου προς τους παραγωγούς δλων τών περιοχών της 

χώρας καθημερινώς στοιχεία επί τών τιμών της αγοράς χον

δρικής πωλήσεως τών 'Αθηνών κατ' είδος προϊόντος και τό

πον προελεύσεως. Δεν παρέχονται στοιχεία δια τάς διαθέσι

μους ποσότητας τών προϊόντων εις την άγοράν και έλάχισται 

πληροφορίαι δίδονται σχετικώς με την ποιότητα αυτών. 

"Αλλαι πληροφορίαι, ως το «Δελτίον πληροφοριών επί της 

πορείας τών καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας», προπαρα

σκευάζονται μηνιαίως δια τάς δημοσίας και λοιπάς υπηρε

σίας, άλλα δεν κυκλοφορούν ελευθέρως. Πληροφορίαι εϊναι 

δυνατόν ν' αποκτηθούν κατόπιν αιτήσεως, άλλα τοΰτο δεν 

άρκεΐ. Ή 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει επίσης 

πληροφορίας άπο καιρού εις καιρόν δια τάς επικρατούσας 

συνθήκας εις τάς αγοράς, άλλα και αϊ πληροφορίαι αύταΙ πρέ

πει να ζητηθούν άπο το άρμόδιον γραφεΐον της Τραπέζης. 

'Εκείνοι οι όποιοι χρειάζονται πολύ τάς πληροφορίας αύτάς, 

δεν είναι εις θέσιν να προμηθευθούν ευκόλως το δημοσιευό-

μενον ύλικόν, ιδία δταν αί πληροφορίαι δεν κυκλοφορούν ε

λευθέρως. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθή εις το να παρέχωνται δσον 

το δυνατόν άκριβέστεραι και δχι άπατηλαί πληροφορίαι. 'Επί 

παραδείγματι, ακόμη και ή παροχή κάποιας μικράς ενδείξεως 

ως προς τάς δυνάμεις αί όποΐαι θα διαμορφώσουν τήν ζήτη-

σιν τών διαφόρων προϊόντων κατά τάς αρχάς της περιόδου 

εμπορίας θα ήτο λίαν χρήσιμος. Περισσότερα στοιχεία ποιο

τικώς ανώτερα θα πρέπει να είναι πρωτίστως διαθέσιμα. 

'Ενώ βραχυχρονίως μία βελτίωσις του δικτύου πληροφοριών 

θα έχη μικράν άμεσον έπίδρασιν επί της λειτουργίας τών 

εγχωρίων αγορών, δεν υπάρχει αμφιβολία δτι, μακροχρο-

χρονίως, δια της καλυτέρας ενημερώσεως τών πωλητών και 

τών αγοραστών, θα έπιφέρη μόνιμον βελτίωσιν και άμοιβαΐον 

σεβασμόν. 
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Il l 

Όργάνωσις καΐ μόθοδοι διεξαγωγής του Ε ξ α 
γωγικού Εμπορίου νωπών προϊόντων 

της Ελλάδος. 

Αί έξαγωγαί νωπών γεωργικών προϊόντων περιορίζονται 

σχεδόν αποκλειστικώς εις τα φρούτα, ιδίως εις τα εσπεριδο

ειδή, τα μήλα, τα ροδάκινα και τας σταφυλάς. Οί εξαγωγείς 

συνήθως εξάγουν ποικιλίαν προϊόντων και αί οργανωτικαί 

των μέθοδοι φαίνονται να είναι λογικώς τυποποιημέναι. Τα 

ελληνικά προϊόντα εξάγονται άπο τεσσάρας κατηγορίας πα

ραγόντων: άπο ίδιώτας εξαγωγείς, άπο συνεταιριστικάς ορ

γανώσεις τών παραγωγών, άπο ένα ήμιδημόσιον όργανισμον 

καί άπο αύτοκινητιστάς-ίδιοκτήτας φορτηγών αυτοκινήτων. 

Αί πρώται δύο κατηγορίαι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερον 

μέρος του εξαγωγικού εμπορίου φρούτων καί λαχανικών. 

Οί ίδιώται εξαγωγείς έχουν ώργανωμένας υπηρεσίας, α£-

τινες προβαίνουν εις τήν άγοράν, συγκέντρωσιν, διαλογήν, 

συσκευασίαν καί ενίοτε άποθήκευσιν του προϊόντος εις τους 

τόπους της παραγωγής υπό τήν έποπτείαν αυτών τών ιδίων. 

Δύνανται να κέκτηνται τα αναγκαία μέσα προς έκτέλεσιν 

τών εργασιών τούτων ή να μισθώνουν τα αναγκαία μέσα καί 

τήν έργασίαν άλλων. Μεταφορικαί έταιρεΐαι, ως π χ. ή 

«Schenker» ή ή «Τρανσελληνική», βοηθούν τους εξα

γωγείς προς έξεύρεσιν βαγονιών - ψυγείων καί αναλαμβά

νουν τήν πάγωσιν καί άναπάγωσιν αυτών κατά τήν διάρκειαν 

του ταξιδιού. Ό εξαγωγεύς διατηρεί εν ή περισσότερα 

γραφεία εις τας κυριωτέρας πόλεις της Ελλάδος καί διεξά

γει έμπόριον με είσαγωγικάς επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
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Είς ολίγας περιπτώσεις οί "Ελληνες εξαγωγείς διατηρούν 

γραφεία εις το έξωτερικον ή ιδρύουν μετοχικάς εταιρείας μέ 

αλλοδαπούς εισαγωγείς. 

Οί συνεταιρισμοί ήρχισαν ευθύς μετά την λήξιν του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου να εξάγουν σταφυλάς άπο την Κρήτην 

καί άπο του 1956 σταφυλάς και ροδάκινα άπο την Μακεδο-

νίαν.Αρχικώς διάφοροι επί μέρους τοπικοί συνεταιρισμοί 

άνέλαβον την έξαγωγήν προϊόντων ανεξαρτήτως ό είς άπο 

τον άλλον, άλλα κατά τα τελευταία έτη έχουν συντονισθή εις 

μέγαν βαθμον αϊ ένέργειαί των υπό των Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών καί λίαν προσφάτως ιδρύθησαν Κοινοπραξίαι 

Ενώσεων Συνεταιρισμών ή πρωτοβαθμίων γεωργικών συν

εταιρισμών προς διεξαγωγήν του εξαγωγικού εμπορίου. Ή 

ένοποίησις αυτή τών ενεργειών ύπηγορεύθη άπο την ανάγ

κην δπως έλαττωθη ό αριθμός τών ανταγωνιζομένων αντι

προσώπων είς τας αγοράς του εξωτερικού, αύξηθη ή οικο

νομική καί ανταγωνιστική δύναμίς των ως πωλητών, ελατ

τωθούν τα έξοδα διαθέσεως κατά πωλουμένην μονάδα καί 

βελτιωθη ή διαδικασία προμηθείας τών προϊόντων. 

Αϊ έξαγωγαί ροδάκινων υπό συνεταιριστικών οργανώ

σεων ηύξήθησαν άπο 213 τόννους το 1957 εις 9.297 τόν-

νους το 1961, τών ποσοτήτων τούτων άντιπροσωπευουσών 

τα 2,7 % καί 30,0 % τών συνολικών εξαγωγών ροδάκινων 

κατά τα δύο ως άνω έτη (πίναξ 18). Ή διεύρυνσις αΰτη 

αποτελεί άπόδειξιν του δτι αϊ συνεταιριστικαί οργανώσεις 

κατώρθωσαν να επιβληθούν είς τήν άγοραν του Μονάχου 

καί δτι έχουν ικανοποιήσει τους συνεταίρους των. Αι ορ

γανώσεις αύται έχουν παράσχει αξιόλογους υπηρεσίας καί 

έ'χουν πραγματοποιήσει ύψηλοτέρας προσόδους κατά μο

νάδα πωλουμένου προϊόντος. 

Ή «Νέα Άγρέξ» εΤναι οργανισμός ιδρυθείς υπό της 

'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος καί του Δημοσίου 'ίνα 

βοηθήση εϊς τήν έξαγωγήν γεωργικών προϊόντων. Αΰτη 

αντικατέστησε τήν άρχικήν «Άγρέξ», ίδρυθεΐσαν το 1931, 
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αϊ έργασίαι της όποιας έχουν διακοπή. Αι υπό της Νέας 

Άγρέξ έφαρμοζόμεναι μέθοδοι ομοιάζουν προς έκείνας των 

ιδιωτών εξαγωγέων, πλην του δτι αυτή κατά την διαπραγ

μάτευση των πωλήσεων κάμνει συχνά χρήσιν του προσω-

ΠΙΝΑΞ 18. ΈξαγωγαΙ ροδάκινων εξ Ελλάδος κατά κατηγορίας 
εξαγωγέων κατά τα ετη 1956-1961 

Έτη 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

ΈξαγωγαΙ 
ΣυνολικαΙ 

3.797 

7.988 

16.144 

24.984 

14.555 

31.000 

ΈξαγωγαΙ υπό 
συναιτερισμών 

Τόννοι 

— 

213 

1.680 

4.828 

3.171 

9.298 

0/ 

/ο 

— 

2.7 

10.4 

19.3 

21.8 

30.0 

ΈξαγωγαΙ ύπο 
Ιδιωτών εξαγωγέων 

Τόννοι 

3.797 

7.775 

14.464 

20.156 

11.384 

21.702 

/ο 

100.0 

97.3 

89.6 

80.7 

78.2 

70.0 

Π η γ ή : 1 ) Ύπουργεϊον Γεωργίας, Α'. Διεύθυνσις Γεωργίας, 
Τμήμα τυποποιήσεως. 

2) Εκθέσεις τών Διευθύνσεων Γεωργίας, των νομών Ημαθίας, 
Πέλλης και Θεσσαλονίκης. 

πικοΰ και τών εγκαταστάσεων του εν Μονάχω Γραφείου 

Εξωτερικού Εμπορίου, το όποιον ίδρύθη εκεί ύπο της 

Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος κατά το 1957. 

Οι ίδιώται αύτοκινητισταί ήσχολήθησαν με την έξαγω-

γήν φρούτων κατά διαφόρους έποχάς άπο του 1957, άλλα 

λόγω πλημμελούς ένασκήσεως τών καθηκόντων των και 

επιβολής περιορισμών εις τους εξαγωγείς, έχει περιορισθή 

εις το ελάχιστον ή ύπ' αυτών εξαγωγή. 

Τα φρούτα και λαχανικά πωλούνται εις τάς ξένας α-

238 



γοράς υπό εξαγωγέων κατά τους έξης τρεις κυρίους τρό

πους: 1) επί σταθερά συμβατική τιμή (firm price), 2) 

επί ελαχίστη ήγγυημένη συμβατική τιμή (minimum gua

ranteed price) και 3 ) υπ' εύθύνην του άποστολέως ή έπί 

προμήθεια (on consignment). 

Ό πρώτος τρόπος προτιμάται υπό τών εξαγωγέων, οι 

εισαγωγείς δμως του εξωτερικού μετά δυσκολίας δέχονται 

το σύστημα τούτο, έκτος εις περιόδους ελλειμματικής προσ

φοράς. Μία σταθερά τιμή συμφωνείται δια δεδομένην πο

σότητα, ποιότητα, συσκευασίαν και πιθανήν ήμέραν φορ

τώσεως. "Οταν ο είσαγωγεύς δίδη έντολήν αποστολής, α

νοίγει άνέκκλητον πίστωσιν έπ' ονόματι του εξαγωγέως εις 

μίαν τράπεζαν τής χώρας του ή τής χώρας του εξαγωγέως, 

την οποίαν ό τελευταίος δύναται να είσπραξη άμα τή κατα

θέσει τών φορτωτικών εγγράφων. Διάφοροι μεγάλοι Έ λ 

ληνες εξαγωγείς φορτώνουν αποκλειστικώς βάσει συμβά

σεων έπί σταθερά τιμή. Μικρότεροι και ολιγώτερον ώργα-

νωμένοι εξαγωγείς και έξαγωγικαί συνεταιριστικαί οργα

νώσεις προσπαθούν κατ' έτος να πωλήσουν μέρος τουλά

χιστον τών προϊόντων των κατ' αυτόν τον τρόπον. 

Ύπο τους δρους τής έπί ελαχίστη ήγγυημένη τιμή συμ

βάσεως, ό είσαγωγεύς συμφωνεί να πώληση δια λογαρια-

σμον του εξαγωγέως και δύναται να συμφωνήση δπως ά-

νοιγή ή μη ανέκκλητος πίστωσις παρά τραπέζη δι' όλόκλη-

ρον ή μέρος μόνον τής εγγυήσεως. Ή μέθοδος αΰτη γίνε

ται ολιγώτερον αποδεκτή ύπο τών εξαγωγέων, άλλ' είναι 

περισσότερον διαδεδομένη, ιδίως εις περιπτώσεις δπου ή 

ανταγωνιστική θέσις τών εξαγωγέων δεν είναι ισχυρά. ,ΧΑν 

και ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται ευρέως, οι αλλοδαποί 

εισαγωγείς τήν αποφεύγουν συχνά, έπί τφ λόγω δτι οι 

"Ελληνες εξαγωγείς δεν έκπληροΰν τους δρους τής συμφω

νίας. Πιθανόν ή κατάστασις άπο απόψεως διαθεσίμου ρευ

στού χρήματος τών εξαγωγέων και τών εισαγωγέων, τών 

εργαζομένων με αυτήν τήν βάσιν, να είναι τοιαύτη ώστε 
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ν' άναγκάζωνται ούτοι να προσφεύγουν εις το σύστημα τού

το αγοραπωλησίας με αποτέλεσμα τάς συχνάς διαφωνίας 

και τάς πρόσφυγας εις τα δικαστήρια. Ό είσαγωγεύς πω

λεί επί προμήθεια, ήτις συνήθως είναι κατά 1 - 1,5 % υψη

λότερα εκείνης ήτις κρατείται δια συνήθεις πωλήσεις επί 

προμήθεια. 

Σπανίως χρησιμοποιείται ή μέθοδος αΰτη χωρίς άνέκ-

κλητον πίστωσιν, λόγω της μεγάλης καθυστερήσεως εισπρά

ξεως της αξίας άπο τον εισαγωγέα. Μερικοί μεγάλοι εξαγω

γικοί οίκοι με επαρκή κεφάλαια χρησιμοποιούν τήν μέθοδον 

ταύτην, διότι αΰτη παρέχει τήν δυνατότητα επιτεύξεως 

ήγγυημένων τιμών. "Οταν ή τιμή πωλήσεως εις τήν άγοράν 

του εξωτερικού είναι μεγαλύτερα τής τιμής εγγυήσεως, 

δύο λύσεις είναι εν χρήσει: ή δύναται ό εξαγωγεύς να 

πλήρωση τήν προμήθειαν και να κράτηση το κέρδος, ή, 

εις τινας περιπτώσεις, το κέρδος μοιράζεται μεταξύ εξα

γωγέως και είσαγωγέως. Το τελευταΐον δημιουργεί εις 

τον εισαγωγέα κίνητρον να έπιτύχη καλυτέραν τιμήν πω

λήσεως. "Οταν ή τιμή πίπτη κάτω τής τιμής εγγυήσεως, 

τότε υφίσταται ζημίαν ο είσαγωγεύς. 

Αϊ επιδράσεις εκάστου εκ τών τρόπων τούτων πωλή

σεως έπί τών λαμβανομένων υπό του παράγωγου τιμών εί

ναι σημαντικαί. Μετά τήν σύναψιν τής συμβάσεως μεταξύ 

εξαγωγέως και είσαγωγέως, è εξαγωγεύς αγοράζει το 

προϊόν άπο τον παραγωγον εις τιμήν βεβαίως κατωτέραν 

τής συμβατικώς έπιτευχθείσης ελαχίστης ήγγυημένης τι

μής. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων τιμών είναι τοι

αύτη, ώστε και αν ακόμη έπιτευχθή εις τήν ξένην άγοράν 

κατά τήν πώλησιν του προϊόντος μόνον ή ελαχίστη ήγγυη-

μένη τιμή, να δύναται ό εξαγωγεύς να καλύψη δι' αυτής 

δλα τα έξοδα του καΐ ν' αποκόμιση εν κέρδος.'Όσον χαμηλό

τερα είναι ή τιμή εγγυήσεως, τόσον χαμηλότερα τιμή θα 

πληρωθή εις τους παραγωγούς. "Οταν αϊ τιμαί πωλήσεως 

του εξωτερικού υπερβαίνουν τάς έλαχίστας ήγγυημένας τι-
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μάς, ό εξαγωγεύς συνήθως καρποΰται όλόκληρον τό κέρδος. 

Το φαινόμενον τούτο ώδήγησεν αναμφισβητήτως εις αοξη-

σιν των προσόδων των παραγωγών εκείνων οι όποιοι δια

θέτουν το προϊόν των μέσω των συνεταιρισμών, ακόμη και 

όταν οι συνεταιρισμοί ήσαν υποχρεωμένοι να πωλούν κυρίως 

επί ιδία ευθύνη. 

Κατά την πώλησιν επί ιδία ευθύνη ή επί προμήθεια, ό 

είσαγωγεύς πωλεί δια λογαριασμον του εξαγωγέως έναν

τι προμηθείας, του τελευταίου λαμβάνοντος όλόκληρον το 

κέρδος εξ ευνοϊκών πωλήσεων και φέροντος όλόκληρον το 

βάρος τών ζημιών εις περίπτωσιν δυσμενών πωλήσεων. Σή

μερον, ή καταβαλλομένη προμήθεια άπο μίαν καλώς ώργα-

νωμένην έξαγωγικήν έπιχείρησιν, ήτις συνεργάζεται έντατι-

κώς μέ ένα εισαγωγέα, ανέρχεται εις 5 - 6 %, ενώ δι' άλλας 

επιχειρήσεις είναι 7 - 8 % . Ή μέθοδος αΰτη είναι ή εύρύ-

τερον χρησιμοποιούμενη εις την γερμανικήν άγοράν προ

κειμένου περί εισαγομένων φρούτων και λαχανικών ασχέ

τως τόπου προελεύσεως. Λίαν ικανοποιητικά αποτελέσμα

τα πραγματοποιούνται δια της μεθόδου αύτης πωλήσεως 

μόνον όταν δλαι αϊ λεπτομέρειαι της συναλλαγής έχουν 

συμφωνηθή εκ τών προτέρων, όταν ύπάρχη αμοιβαία εμ

πιστοσύνη μεταξύ εξαγωγέως και είσαγωγέως και Οταν 

ό εξαγωγεύς είναι καλώς πληροφορημένος εις δλας τάς έ-

ποχάς επί τών υφισταμένων συνθηκών εις τάς αγοράς τάς 

οποίας εφοδιάζει. 

Αι είδικαί πληροφορίαι, τάς οποίας χρειάζεται δ εξα

γωγεύς, αναφέρονται εις την έγχώριον παραγωγήν και την 

τοιαύτην τών ανταγωνιστριών χωρών, εις τα στοιχεία επί 

τών τρεχουσών τιμών εις όλας τάς αγοράς Οπου τα προϊ

όντα δύνανται να πωληθούν, ε'ις τάς μετακινήσεις τών προϊ

όντων άπο ανταγωνίστριας περιοχάς και τάς παραλαβάς 

τούτων εις τάς διαφόρους αγοράς, εις τα έξοδα διαθέσεως 

εις έκάστην τών αγορών πωλήσεως καί, τέλος, εις τον 

τύπον του προϊόντος καί την έπιθυμητήν μέθοδον έμφανί-
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σεως εις'έκάστην άγοράν. Οι μεγάλοι ίδιώται εξαγωγείς εις 

την Ελλάδα είναι πληροφορημένοι επί εκάστου των ανωτέρω 

θεμάτων. "Εχουν καλώς ώργανωμένα ιδιωτικά γραφεία πλη

ροφοριών, τα όποια τους καθιστούν ενήμερους εις δ,τι άφο

ρα τάς ανταγωνίστριας χώρας και τάς διαφόρους αγοράς 

και δύνανται να έφοδιάζωνται μέ δημοσιεύματα περιέχον

τα στοιχεία εκ διαφόρων πηγών της αλλοδαπής. Έ ν τού

τοις, αι πηγαί αύται δεν είναι πάντοτε αξιόπιστοι, καθό

σον οί εισαγωγείς, είναι εις θέσιν να δίδουν περιοδικώς καΐ 

ήθελημένως έσφαλμένας πληροφορίας όσον άφορφ τάς υπάρ

χουσας ποσότητας εις τήν άγοράν, να προκαλούν οΰτως ηύ-

ξημένας έξαγωγάς και κατόπιν ν' άναγγέλουν μεγάλας α

φίξεις προϊόντων κατά τό μεσολαβήσαν χρονικον διάστημα, 

πάντα δε ταΰτα προς τον σκοπον καταβολής χαμηλών 

τιμών εις τους "Ελληνας εξαγωγείς. 

Εσχάτως έχουν καταβληθή προσπάθειαι 'ίνα βελτιωθή 

ο τρόπος πληροφοριοδοτήσεως τών εξαγωγέων και παρα

γωγών, κυριώτεραι τών οποίων είναι: Αι τακτικαί εκθέ

σεις τών Ελλήνων εμπορικών ακολούθων, αϊτινες κοινο

ποιούνται υπό του Υπουργείου 'Εμπορίου προς τας ενώ

σεις τών εξαγωγέων, τους συνεταιρισμούς, τα εμπορικά επι

μελητήρια και τον τύπον. Αι εκθέσεις τών αντιπροσώπων 

του Υπουργείου Γεωργίας, τών αποστελλομένων εις τάς 

ξένας αγοράς (Μονάχου, Λονδίνου) προς παρακολούθησιν 

αυτών, αϊ όποΐαι διαβιβάζονται εις τάς διαφόρους συνεται-

ριστικάς οργανώσεις. Αί εκθέσεις του αντιπροσώπου τής 'Α

γροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, του ευρισκομένου εις Μό-

ναχον, αίτινες τίθενται εις τήν διάθεσιν όλων τών εξαγωγέων, 

κυρίως δμως τών συνεταιρισμών, δια τους οποίους έχουν προ-

βλεφθη ειδικώς. Ή τελευταίως αποκτηθείσα συσκευή τη

λετύπου, ήτις λειτουργεί υπό τήν έποπτείαν του Υπουρ

γείου Γεωργίας και δίδει καθημερινώς εις τήν δημοσιότη

τα τιμάς καΐ άλλας σχετικάς πληροφορίας άπο τήν άγο

ράν του Μονάχου, 'Αμβούργου, Λονδίνου, και άπο άλλας άξιο-
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λόγους αγοράς της Ευρώπης. "Αλλαι πηγαΐ πληροφοριοδοτη-

σεως περιλαμβάνουν έντυπα μέ έμπορικάς πληροφορίας άπο 

διαφόρους χώρας και δημοσιευομένας εκθέσεις επί των αγο

ρών, πάντα δμως ταΰτα λαμβάνονται συνήθως πολύ αργά 

μη έχοντα πλέον παρά μόνον Ιστορικήν άξίαν. 

Ουδεμία αναλυτική έρευνα διαθέσεως των φρούτων και 

λαχανικών γίνεται επί του παρόντος υπό τών Δημοσίων 

'Υπηρεσιών, υπό του Τμήματος γεωργοοικονομικών μελε

τών της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος ή υπό Σχο

λών, ανεξαρτήτων ή πανεπιστημιακών. Τοΰτο είναι έκπλη-

κτικόν, λαμβανομένης ύπ' βψιν της σπουδαιότητος τών 

προϊόντων αυτών δια το έξωτερικον έμπόριον και δια τα 

προγράμματα αναπτύξεως της Ελλάδος. Μερικαί εισηγή

σεις δι' έναρξιν και διεξαγωγήν καταλλήλου έρεύνης περι

λαμβάνονται εις το τελευταΐον κεφάλαιον της παρούσης με

λέτης. 

Τα κύρια προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οί "Ελληνες 

εξαγωγείς και ή σημασία των δια τους παραγωγούς δύ

νανται να καταταχθούν είς τρεις μεγάλας ομάδας ; 1 ) τεχ

νικά προβλήματα εξαγωγής φρούτων και λαχανικών, 2) 

πλημμελής όργάνωσις του εξαγωγικού εμπορίου και 3) 

χαμηλαί πρόσοδοι τών παραγωγών. Κατωτέρω εξετάζον

ται τα προβλήματα ταύτα ώς και αϊ έπιχειρηθεΐσαι ή προ-

ταθεΐσαι λύσεις των. 

Αϊ χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι συλλογής, διαλογής, συ

σκευασίας, ψύξεως και αποθηκεύσεως, μεταφοράς και ποιο

τικού ελέγχου εις δλα τα στάδια βελτιοΰνται συνεχώς, πλην 

δμως δεν εφαρμόζονται δλα δσα είναι ήδη γνωστά έν Ε λ 

λάδι. Πάρα πολλαί ζημίαι συμβαίνουν ακόμη σήμερον είς 

τους οπωρώνας, όφειλόμεναι είς πρωτογόνους χειρισμούς και 

ακατάλληλα εργαλεία συλλογής τών φρούτων, ιδίως προκει

μένου περί ευπαθών φρούτων ώς τα ροδάκινα. Ή είς τους 

οπωρώνας διαλογή και συσκευασία γίνεται ακόμη κατά τάς 

συνήθεις πεπαλαιωμένας μεθόδους, καθιστώσα δύσκολον τήν 
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τυποποίησαν των φρούτων άπο απόψεως ποιότητος καΐ με

γέθους. "Εν πολύ μικρόν ποσοστον τών προϊόντων, ιδίως 

εσπεριδοειδών και σταφυλών, διέρχεται δια καταλλήλων εγ

καταστάσεων διαλογής καί συσκευασίας ίνα ούτως έξασφα-

λισθή προϊόν δυνάμενον να συναγωνισθή επιτυχώς παρό

μοια προϊόντα εις τας αγοράς του εξωτερικού. Ά π ο του 

έτους 1954, κατά προτροπήν της 'Αμερικανικής 'Αποστο

λής εν Ελλάδι, ή 'Αγροτική Τράπεζα καί το Ύπουργεΐον 

Γεωργίας προγραμματίζουν καί ανεγείρουν σύγχρονα κέν

τρα διαλογής καί συσκευασίας φρούτων εις διαφόρους τό

πους. 

Μεγάλοι ίδιώται εξαγωγείς έχουν επίσης πραγματοποιή

σει επενδύσεις εις νέας εγκαταστάσεις διαλογής καί συσκευα

σίας εις τους τόπους παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων. 

Αϊ νέαι εγκαταστάσεις δια ροδάκινα καί μήλα εις Σκύδραν 

καί Νάουσαν αποτελούν εν παράδειγμα τών δια πολλαπλούς 

σκοπούς εγκαταστάσεων αϊ όποΐαι χρειάζεται να κατα

σκευασθούν εις τα κύρια εξαγωγικά κέντρα. Υφίσταται βε

βαίως έπίγνωσις τής ανεπαρκείας τών ύπαρχουσών μεθό

δων καί δια τούτο πρόσθετοι εγκαταστάσεις διαλογής, συ

σκευασίας κλπ. πρόκειται να γίνουν κατά τα επόμενα πέν

τε Ιτη. 

Έναποθήκευσις καί ψΰξις τών προοριζομένων δι' έξα-

γωγήν προϊόντων είναι βασική προϋπόθεσις δια τήν δια-

τήρησιν τής ποιότητος καί, εις περιωρισμένην έκτασιν, δια 

τήν προσαρμογήν τών προς διάθεσιν ποσοτήτων προς τας 

εκάστοτε ζητήσεις τών αγορών καί τα διαθέσιμα μέσα με

ταφοράς. Τα πλείστα τών φρούτων καί λαχανικών υπόκειν

ται εις μεγάλας αλλοιώσεις εάν αφεθούν εις τήν θερμο-

κρασίαν του περιβάλλοντος έστω καί έπ' ολίγας μόνον ώρας 

μετά τήν συλλογήν των. 

Θεωρητικώς θα έπρεπε ν' ανεγερθούν μικρας κλίμακος 

ψυκτικαί εγκαταστάσεις εις πολλας περιοχάς τής χώ

ρας ϊνα έξασφαλισθή ή απαιτουμένη ψυξις δια τήν διατή-
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ρησιν των προϊόντων. Πρακτικώς δμως, μόνον αϊ μεγάλαι 

εγκαταστάσεις, ως έκειναι .εις Σκύδραν και Νάουσαν δια 

ροδάκινα και μήλα, είναι εις θέσιν να κρατήσουν τα έξοδα 

συντηρήσεως εις επίπεδα σχετικώς χαμηλά και υποφερτά άπο 

τα εξαγώγιμα προϊόντα. Έ φ ' δσον ή παραγωγή άλλων φρού

των καί λαχανικών συγκεντρούται εις ώρισμένας περιοχάς 

και αί άγοραί του εξωτερικού αναπτύσσονται, επί τοσού

τον επενδύσεις εις περισσοτέρας τοιούτου είδους εγκατα

στάσεις θά είναι άξιοσύστατοι. Δεν εΤναι οικονομικώς έν-

δεδειγμένον ν' αναληφθούν επενδύσεις δια μικράς εγκατα

στάσεις ψύξεως καί εναποθηκεύσεως φρούτων καί λαχανι

κών λίαν άπομεμακρυσμένας μεταξύ των καί λειτουργούσας 

έποχικώς μόνον επί βραχέα χρονικά διαστήματα. 

Ή ^λλειψις ψυκτικών μεταφορικών μέσων αποτελεί το 

μόνιμον έμπόδιον δια την πλήρη έκμετάλλευσιν τών υφιστα

μένων δυνατοτήτων εξαγωγής τών ελληνικών φρούτων καί 

λαχανικών. Πρόσθετα βαγόνια - ψυγεία θ' αγορασθούν ασφα

λώς υπό τών Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους ίνα αυξή

σουν τα ύπάρχονται 425, παρά ταύτα βμως ή διεθνής εται

ρεία μεταφορών «Interfrigo» θα παραμείνη δ κυριώτερος 

προμηθευτής.36 Αύτοκίνητα-ψυγεΐα, χρησιμοποιούμενα κυ

ρίως διάμεταφοράν κρέατος, χρησιμοποιούνται επίσης δια 

μεταφοράν μικρών ποσοτήτων φρούτων κατά τάς ημέρας αι

χμής τής εξαγωγικής περιόδου. Πλοϊα-ψυγεΐα, ανήκοντα κυ

ρίως είς Σκανδιναβούς, αποτελούν σπουδαία μέσα δια την 

36 Άνηγγέλθη δτι νέα προσφορά υπεβλήθη ύπο του Γιουγκοσλά
βικου 'Οργανισμού «Technopromet» προς τους Σιδηροδρόμους Ελ
ληνικού Κράτους δια βαγόνια - ψυγεϊα είς την τιμήν τών S 9.000 
έναντι παλαιοτέρας προσφοράς προς S 9.500. Ό γερμανικός βιομη
χανικός οίκος, δστις έπρομήθευσεν είς τους Ελληνικούς Σιδηροδρό
μους τά τελευταίως αγορασθέντα 400 βαγόνια - ψυγεία, Ικαμεν προ
τάσεις δια τήν προμήθειαν έτερων 200 βαγονίων ύπο τους αυτούς 
δρους ώς καί δια τα πρώτα. (Άπο το «Hellenews», Δελτίον Οικο
νομικής Ενημερώσεως, 'Αθήναι, 31 Μαΐου 1962). 
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μεταφοράν σταφυλών άπο τήν Κρήτην εις την δυτικήν καΐ βό-

ρειον Εύρώπην καί ροδάκινων άπο τήν Θεσσαλονίκην εις το 

Λονδΐνον. 

Αί άνάγκαι δια τοιαύτα μέσα μεταφοράς περιορίζονται 

μόνον εις τα φρούτα και λαχανικά της θερινής περιόδου. 

'Αντιθέτως, τα προϊόντα της φθινοπωρινής και χειμερινής 

περιόδου δύνανται να εξυπηρετηθούν δια των συνήθων μέ

σων μεταφοράς. Με τήν αοξησιν της παραγωγής καί τήν 

έπιμήκυνσιν της εποχικής περιόδου αυτής, το σχετικον κέρ

δος εκ τής προσθήκης νέων εξειδικευμένων μέσων μετα

φοράς δύναται ν' αύξηθή. 

Το έτερον βασικον τεχνικον πρόβλημα του εξαγωγικού 

εμπορίου των ελληνικών φρούτων είναι το πρόβλημα του 

ελέγχου τής ποιότητος και του φυτοϋγειρνομικου ελέγχου. 

Προ του 1954, ό νόμιμος έ'λεγχος τής ποιότητος περιωρί-

ζετο εις μικρόν αριθμόν προϊόντων. "Εκτοτε καί κυρίως 

άπο του 1957, το Ύπουργεΐον Γεωργίας έχει εντείνει τάς 

προσπάθειας του προς καθιέρωσιν προτύπων ποιότητος δι' 

δλα τα εξαγόμενα φρούτα καί λαχανικά και προς έκπαί-

δευσιν του προσωπικού του ασχολουμένου μέ τήν έπίβλε-

ψιν καί τον Ιλεγχον τής ποιότητος. 'Αλλ' ενώ πολλά έ'χουν 

έπιτευχθή εις τον τομέα αυτόν, υπάρχουν ακόμη άνάγκαι 

προσθέτου ειδικευμένου προσωπικού δια τήν έπίβλεψιν τής 

συσκευασίας εις τα αγροκτήματα και δια τήν παρακολού-

θησιν τής τύχης τών προϊόντων εις τάς αγοράς δπου ταΰτα 

αποστέλλονται προς πώλησιν. Ή παροχή οδηγιών εις τους 

παραγωγούς καί ή συνεχής ένημέρωσις τών κέντρων συ

σκευασίας δια τάς απαιτήσεις τής αγοράς αποτελούν βασικά 

μέσα δια τήν επιτυχή εις τήν διάρκειαν πραγματοποίησιν 

του εξαγωγικού προγράμματος νωπών προϊόντων. 

Αι όργανωτικαί δυσκολίαι τής εξαγωγής ελληνικών προϊ

όντων απεικονίζονται ϊσως καλύτερον άπο τα πρόσφατα 

γεγονότα τής εξαγωγής ροδάκινων καί σταφυλών. 'Από του 

1959, δτε ό αριθμός τών προσώπων καί τών οργανώσεων 
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πάσης μορφής, των απασχολουμένων μέ τήν έξαγωγήν, υ

περέβαινε τα 100, ό αριθμός οδτος έχει σταθερώς μειωθή 

λόγω των χαμηλών τιμών καί εισοδημάτων και τών τελευ

ταίως θεσπισθεισών υπό του νόμου προϋποθέσεων δια τήν 

χορήγησιν ειδικής άδειας δια την άπόκτησιν δικαιώματος 

προς έξαγωγήν προϊόντων. Κατά το 1961 ό αριθμός τών 

εξαγωγέων έμειώθη σχεδόν κατά 50%. Ακριβείς αριθμοί 

δέν υπάρχουν διαθέσιμοι. Συνέτεινεν επίσης είς τήν μείωσιν 

αυτήν καί ή υπό τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 

άνάληψις του έργου της εξαγωγής ροδάκινων δια λογαρια-

σμον πολλών πρωτοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών, οϊ-

τινες έξήγον ροδάκινα κατά τα προηγούμενα ετη, καί πε

ραιτέρω, ή σύμπηξις βραχείας διαρκείας Κοινοπραξιών εκ 

μέρους τών Ενώσεων Συνεταιρισμών καί μιας ομάδος πρω

τοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών. 

*Η συνεργασία αΰτη έχει βελτιώσει τήν έκπροσώπησιν 

τών ελληνικών ροδάκινων εις το έξωτερικον κατά ποικίλους 

τρόπους. Οι πλέον αξιόπιστοι καί έχοντες μεγαλυτέραν χρη-

ματικήν εύχέρειαν εξαγωγείς παραμένουν καί ούτως αϊ πε

ριπτώσεις εμφανίσεως ασυνειδήτων επιχειρηματικών ενερ

γειών κατά τήν διεξαγωγήν του εμπορίου είναι έλάχισται. 

Δέν παρέχονται πλέον παραπλανητικαί πληροφορίαι ώς προς 

το μέγεθος της ελληνικής εσοδείας ροδάκινων προς τους Γερ

μανούς εισαγωγείς τουλάχιστον εις ην έκτασιν παρεί-

χοντο παλαιότερον, δτε υπήρχε μέγας αριθμός εξαγω

γέων, έκαστος τών οποίων προσεπάθει να κλείση πωλήσεις 

δια προϊόντα τα όποια ύπελόγιζε να προμηθευθή εάν έπε-

τύγχανε να εΰρη άγοραστήν. Τοΰτο δέν σημαίνει 6τι ή εί-

κών τών Ελλήνων εξαγωγέων καί της παραγωγής εϊναι 

σήμερον τελείως ικανοποιητική. Ή έξάλειψις ενός μεγά

λου αριθμού μικροεξαγωγέων μέ ασθενή οίκονομικήν θέ-

σιν 'έχει βοηθήσει εις τήν έλάττωσιν ή έξάλειψιν τών άπο 

μέρους τών παραγωγών παραδόσεων ροδάκινων χωρίς καθο-

ρισμον της τιμής εις τους εξαγωγείς προς έξαγωγήν των επί 
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προμήθεια, at δποΐαι κατά το παρελθόν εΐχον αναμφισβητή

τως δυσμενή έπίδρασιν επί της τιμής της λαμβανομένης υπό 

των παραγωγών. 

Κατά το 1961 od συνεταιριστικαί οργανώσεις της Ελ

λάδος άντεπροσωπεύοντο εις την άγοράν ροδάκινων του Μο

νάχου υπό τρία ονόματα : «Κογεκέμ», «Φρουτοκηπευτική» 

καί «Γεωργικός Συνεταιρισμός Ναούσης». *Η «Κογεκέμ» 

έξεπροσώπει εξ Ενώσεις Συνεταιρισμών τής περιοχής 'Α

νατολικού Βερμίου, ενώ ή «Φρουτοκηπευτική» επτά γεωρ

γικούς συνεταιρισμούς τής περιοχής Σκύδρας. Ελπίζεται 

δτι εντός του προσεχούς μέλλοντος αί έξαγωγαί τών συ

νεταιρισμών θά γίνωνται ύπο μιας μόνον οργανώσεως. 

Οι ιδιώται εξαγωγείς είναι καθ' ολοκληρίαν ανεξάρτη

τοι και πιθανόν να παραμείνουν οΰτως εις το δυνάμενον νά 

προβλεφθή μέλλον. Έκουσία συνεργασία μεταξύ τών δύο 

ομάδων προς προώθησιν τής εξαγωγικής των δραστηριό

τητος δεν ελπίζεται λόγω διαφοράς θέσεως και απόψεων. Οι 

ιδιώται εξαγωγείς επιθυμούν να πωλούν μίαν σταθεράν πο

σότητα (καθοριζομένην ύπο του διατιθεμένου ύπ' αυτών ψυ

κτικού μεταφορικού χώρου προς φόρτωσιν) εις μίαν σταθε

ράν τιμήν ή μίαν έλαχίστην ήγγυημένην τιμήν. Ενδιαφέρονται 

να εξασφαλίσουν τάς πωλήσεις των εις την αρχήν τής περιό

δου καί να καταβάλουν εις τους παραγωγούς δια τήν ποσό

τητα ταύτην μίαν τιμήν ή οποία εξασφαλίζει εις τους εξαγω

γείς εν κέρδος. Προς αποφυγήν καταστροφής καί άπωλείας 

του ευπαθούς προϊόντος των, οι παραγωγοί δέχονται να πω 

λήσουν εις τήν προσφερομένην εις αυτούς τιμήν. 

'Αντιθέτως, οι συνεταιρισμοί πρέπει να εξεύρουν αγο

ράς δια τα προϊόντα τών μελών των. Πρέπει να διαθέσουν 

όλόκληρον το φορτίον, το όποιον ό διατιθέμενος ψυκτικός χώ

ρος μεταφοράς θα έπιτρέψη να μεταφέρουν εις το εξωτερι-

κόν, βασιζόμενοι εις μέγαν βαθμον εις τάς επί προμηθείς 

πωλήσεις, δια να εξασφαλίσουν τήν διοχέτευσιν μεγάλων 

ποσοτήτων, εις τήν άγοράν. Έ π ί πλέον, οι συνεταιρισμοί 
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εισέρχονται εις μίαν άγοράν, εις την οποίαν έλαβε χώραν εις 

μεγάλη ν εκτασιν καθορισμός ελαχίστων ήγγυη μένων τιμών 

εις επίπεδα, τα όποια θεωρούνται σημαντικώς κατώτερα 

εκείνων τα όποια θα διεμορφουντο, εάν αϊ συνθήκαι της α

γοράς έλειτούργουν ελευθέρως και καθώριζον τάς τιμάς. 

Ό αριθμός τών εξαγωγέων θα ήδύνατο ετι περαιτέρω να 

περιορισθή προς όφελος δλων τών παραγόντων του ελληνι

κού εξαγωγικού εμπορίου. 'Εάν ύποτεθή δτι εξαφανίζονται 

οι ασθενέστεροι εξαγωγείς, τότε οί παραμένοντες θα έχρη-

ματοδοτουντο καλύτερον, θα εύρίσκοντο εις ίσχυροτέραν άν-

ταγωνιστικήν θέσιν εν σχέσει προς τους εισαγωγείς της αλ

λοδαπής καί, εφ' δσον θα ύπηρχεν ό κατάλληλος δημόσιος 

έλεγχος και ό ανταγωνισμός άπό μέρους τών συνεταιρισμών, 

θα παρεϊχον μεγαλυτέρας προσόδους εις τους παραγωγούς. 

Ή γενική έμφάνισις τών εξαγωγέων ελληνικών προϊόντων 

εις τάς αγοράς του εξωτερικού — συνεταιρισμών και ιδιω

τών — θα άνυψοΰτο προς όφελος δλων εκείνων οί όποιοι 

θα παρέμενον προς διεξαγωγή ν του εξαγωγικού εμπορίου. 

Εις τήν τρίτην ομάδα τών προβλημάτων — χαμηλαί πρό

σοδοι τών παραγωγών — εδόθη αρκετή προσοχή, συμπερι

λαμβανομένης της άπ' ευθείας χρηματοδοτήσεως του εμπο

ρίου τών ροδάκινων υπό του δημοσίου, χωρίς δμως ουσιώ

δη αποτελέσματα. Κατά το 1961, το έλληνικον δημόσιον 

εδέχθη να πλήρωση 0,30 δραχμάς κατά χιλιόγραμμον ροδάκι

νων εις κάθε εξαγωγέα, δστις ήδύνατο ν' άποδείξη δτι εϊχε 

πληρώσει εις τον παραγωγον μίαν δραχμήν κατά χιλιό

γραμμον. Ή έπιχορήγησις αυτή άνηγγέλθη πολύ προ της 

εποχής τών διαπραγματεύσεων καί αναμφισβητήτως έπη-

ρέασεν αισθητώς τάς τιμάς, τάς οποίας οί ίδιώται εξαγω

γείς ήσαν διατεθειμένοι να προσφέρουν. Αποτέλεσμα αυ

τού ήτο να δοθη εις τον εξαγωγέα εν πρόσθετον κέρδος 

0,30 δραχμών ίνα προβή ούτος είς σύναψιν συμφωνίας με 

τον παραγωγον. Υπάρχουν επίσης ώρισμέναι άμφιβολίαι 

ώς προς το κατά πόσον οί παραγωγοί έπληρώθησαν πρά-
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γματι δλόκληρον τήν μίαν δραχμήν κατά χιλιόγραμμον είς 

δλας τάς περιπτώσεις, αν καί υπέγραψαν δηλώσεις βτι έ-

πληρώθησαν τήν τιμήν αυτήν. 

Ελάχιστα αμφισβητείται το γεγονός δτι το βφελος των 

εξαγωγέων εκ του προγράμματος τούτου επιδοτήσεως ήτο 

πράγματι μέγα. 'Αντί του ανωτέρω συστήματος έχει προ-

ταθη εν σύστημα άμεσου επιδοτήσεως των δαπανών παρά

γωγης, ώς είναι ή έπιδότησις των λιπασμάτων καί των 

γεωργικών φαρμάκων, αϊ μακροχρόνιοι δμως επιδράσεις εκ 

της ηύξημένης παράγωγης, ήτις ήτο δυνατόν να πρόκυψη, 

φαίνεται να διαφεύγουν τήν προσοχήν των υποστηρικτών 

του εν λόγω συστήματος. Έν πάση περιπτώσει, αί άμεσοι 

επιδοτήσεις θα έπρεπε να τύχουν, προ της χρησιμοποιήσεως 

των, επαρκούς μελέτης ίνα προσδιορισθη εις ποιον θα πε

ριέλθουν τα εξ αυτών οφέλη. 

*Η δευτέρα ομάς προτάσεων δια τήν βελτίωσιν των τι

μών τών καταβαλλομένων εις τους παραγωγούς άφορφ τήν 

οργάνωσιν του συστήματος πωλήσεων εις τάς αγοράς του 

εξωτερικού. Διάφοροι εξαγωγείς εξετάζουν τάς δυνατότη

τας συστάσεως γραφείων πωλήσεως εις τάς κυριωτέρας αγο

ράς του εξωτερικού εϊτε υπ* αυτών τούτων αποκλειστικώς 

είτε τη συμμέτοχη ξένων εισαγωγέων. Ή άντίδρασις κατά 

τά πρώτα στάδια της εφαρμογής της μεθόδου αύτης εις 

εύρεΐαν κλίμακα θα είναι αναμφισβητήτως έντονος, αν και 

ό τρόπος αυτός οργανώσεως τών πωλήσεων χρησιμοποιεί

ται ήδη εις μικράν κλίμακα με μεγάλην έπιτυχίαν εις ώρι-

σμένας αγοράς της Ευρώπης. Ό πρόσθετος έλεγχος, αί 

πηγαί πληροφοριοδοτήσεως και ή ευκαμψία, οίτινες παρέ

χονται άπο τοιαύτας ενεργείας, επιβάλλουν περαιτέρω έξέ-

τασιν αυτών. 

Ή έπέκτασις του συστήματος συνάψεως συμβάσεων 

πολύ προ της ενάρξεως της συγκομιδής μεταξύ εξαγω

γέων και εισαγωγέων, ώς γίνεται μέχρι τοΰδε υπό πολ

λών οικονομικώς ισχυρών εξαγωγικών επιχειρήσεων, συνι-
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σταται ώς άλλο μέσον βελτιώσεως των τιμών τών παρα

γωγών. Αι σημεριναί τιμαί τών συμβάσεων δέν αποδεικνύουν 

δτι αοτη είναι ή αρμόζουσα μέθοδος ή βοηθούσα τους παρα

γωγούς εις το να επιτύχουν ανωτέρας τιμάς. Έ π ί πλέον, 

ή Ελλάς δέν είναι ό μόνος προμηθευτής της αγοράς καΐ 

δέν ευρίσκεται εις ίσχυράν άνταγωνιστικήν θέσιν ώστε να 

συναπτή εκ τών προτέρων συμβάσεις εις σχετικώς ύψηλάς 

τιμάς, εν δσω πολλαί άλλαι πηγαί εφοδιασμού ενδιαφέρον

ται ν' αυξήσουν τάς πωλήσεις των εις τήν ιδίαν άγοράν. 

Δέν είναι επίσης σαφές πώς οι συνεταιρισμοί θα προσηρμό-

ζοντο εις εύρεΐαν έφαρμογήν του συστήματος πωλήσεως έπί 

σταθερά τιμή, λαμβανομένης υπ' δψιν της φύσεως της προ

σφοράς των. Υπάρχουν μερικοί εξαγωγείς οι όποιοι προ

βλέπουν εϊσοδον εισαγωγέων της Δυτικής Γερμανίας εις 

τήν Ελλάδα δια να προμηθεύωνται άπ' ευθείας τα προϊόν

τα. Έ φ 5 δσον ή παραγωγή διευρύνεται ταχέως εις δλας τάς 

περιοχάς αϊ όποϊαι προμηθεύουν τήν άγοράν της Δυτικής 

Γερμανίας και έφ' δσον τα προϊόντα υπόκεινται εις κατα-

στροφήν, μικρόν, καθώς φαίνεται, δφελος θα έχουν ούτοι. 

Έ κ τών διαφόρων ώς άνω υποδείξεων, ή περίπτωσις 

ιδρύσεως γραφείων πωλήσεως τών προϊόντων εις το έξω-

τερικόν, φαίνεται να παρέχη τάς πλέον ευοίωνους προσδο

κίας. 'Ακόμη και εάν ταύτα άπετέλουν άπλήν έκπροσώ-

πησιν και δχι πραγματικά γραφεία πωλήσεων, τα οφέλη 

έκ της παροχής πληροφοριών και της επαφής μέ τους ει

σαγωγείς θα έδικαιολόγουν τήν ΰπαρξίν των. Άλλα πάσα 

τοιαύτη ριψοκίνδυνος έπιχείρησις θα Ιδεί να έπανδρωθη μέ 

λίαν ίκανον προσωπικόν, έ'χον πλήρη γνώσιν τών εργασιών 

του εξαγωγικού εμπορίου, Ίκανον να δημιουργήση μίαν ά-

ψογον φήμην και έκπαιδευμένον εις το να κάμνη παρατη

ρήσεις. Τοιαύτα γραφεία θα ήδύναντο ίσως να ιδρυθούν 

ύπο τών έπί μέρους επιχειρήσεων, αν και εν μόνον γραφειον 

προς έκπροσώπησιν της ενώσεως δλων τών συνεταιρισμών 

θα εθεωρείτο φυσικός αντικειμενικός σκοπός. 
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Ai δυνατότητες μειώσεως του κόστους διαθέσεως ώς μέ

σου αυξήσεως των προσόδων των παραγωγών έχουν επί

σης επισύρει άρκετην προσοχήν μέ ελάχιστα αισθητά απο

τελέσματα. Μία πρότασις αποβλέπουσα εις τοΰτο είναι να 

μετατοπισθούν αϊ έργασίαι της συσκευασίας φρούτων προ

οριζομένων δι' έξωτερικάς αγοράς άπο των οπωρώνων εις 

τα κέντρα συσκευασίας, δπου το κόστος της εργασίας κατά 

μονάδα παράγωγης δύναται να μειωθη, δπου ή ποιότης των 

προϊόντων δύναται καλύτερον να διατηρηθη και δπου μεγα

λύτερα ομοιομορφία εις την συσκευασίαν είναι δυνατή. Τού

το δεν σημαίνει βεβαίως δτι μία τοιαύτη μετατόπισις θα 

άπέβαινεν εξ ίσου επωφελής δι' δλους. 'Αλλά δια τάς συ-

νεταιριστικάς οργανώσεις και τους ίδιώτας εξαγωγείς, οι 

όποιοι χρησιμοποιούν συνεργεία εκ πολλών προσώπων δια 

τήν συσκευασίαν, φαίνεται να παρέχωνται εύκαιρίαι εξοικο

νομήσεως δαπανών. 

Διάφορα άτομα και ομάδες προτείνουν μείωσιν των εξό

δων μεταφοράς. Το διαρκείας 5 - 6 ήμερων ταξίδιον άπο 

τήν Ελλάδα εις το Μόναχον καλύπτει άνω τών 1.800 χι

λιομέτρων, εκ τών οποίων τα 9)10 ευρίσκονται επί ξένου 

εδάφους. Ή δια βαγονιών - ψυγείων μεταφορά είναι απο

λύτως αναγκαία κατά τήν θερινήν περίοδον. 'Οσηδήποτε 

έλάττωσις του κόστους καί άν ήθελεν έπιτευχθή εις τήν 

Ελλάδα, θα ήτο ασήμαντος, καθ' δσον άνω τών 90% τών 

εξόδων μεταφοράς καταβάλλονται εις τους Γιουγκοσλάβους, 

Αυστριακούς, Δυτικογερμανούς ή εις τήν έταιρείαν «Inter-

frigo». 

Ή μείωσις τών εισαγωγικών δασμών εις τήν Δυτικήν 

Γερμανίαν αποτελεί τήν πλέον άμεσον ελπίδα μειώσεως του 

κόστους διαθέσεως. Το όφελος εκ της ενδεχομένης καταρ

γήσεως τών δασμών αυτών έχει ήδη έξετασθή εις τα προ

ηγούμενα. 'Υπενθυμίζεται, έν τούτοις, δτι ό κύριος ανταγω

νιστής της 'Ελλάδος — ή 'Ιταλία — θα ώφεληθη επίσης εκ 

μιας τοιαύτης μειώσεως. Το καθαρον αποτέλεσμα θα είναι 
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ν* αυξηθούν at πρόσοδοι των παραγωγών καΐ είς τάς δύο 
χώρας. 

Μία ευκαιρία δια να μειωθούν τα Ιξοδα διαθέσεως τών 
ροδάκινων, φαίνεται να είναι ή μείωσις τών εξόδων της 

υπηρεσίας ψύχους εις τήν Ελλάδα. Προ της ιδρύσεως τών 

μεγάλων ψυκτικών εγκαταστάσεων Σκύδρας και Ναούσης, 

αϊ έταιρεΐαι μεταφορών έπεβάρυνον τα ροδάκινα κατά βα-

γονιον ως έξης. 7 

δια πάγωσιν βαγονίου εν τω έσωτερικφ 1.440 δρχ. 

δια πρόψυξιν τών φρούτων 900 δρχ. 

δι' άναπαγώσεις εν τω έξωτερικφ μέχρι Μονάχου 1.224 δρχ. 

Άλλα και μετά τήν έναρξιν λειτουργίας τών εγκαταστά

σεων τούτων και παρά το δτι τα φρούτα ήρχισαν να 

φορτώνωνται εις τήν άρίστην θερμοκρασίαν συντηρή

σεως των (2° ίως 3°G εν συγκρίσει προς τους 13°G είς 

το παρελθόν), αί έταιρεΐαι μεταφορών εξακολουθούν να ε

πιβαρύνουν μέ 1.386 δραχμάς δια πάγωσιν βαγονιών εν 

τ<ρ έσωτερικφ καί μέ 1.309 δραχμάς δι' άναπαγώσεις είς 

το έξωτερικον μέχρι Μονάχου. "Εχει ύπολογισθη δτι τα 

έξοδα των ήδύναντο να μειωθούν είς τάς 750 καί 600 δραχμάς 

αντιστοίχως δια τάς δύο περιπτώσεις. Ή δυνατότης αύτη 

εξοικονομήσεως εξόδων διαθέσεως μέ συνέπειαν τήν aÖ-
ξησιν τών προσόδων τών εξαγωγέων καί τών παραγωγών 

θα άπρεπε να έρευνηθη. 

Οιαδήποτε αυξησις της συμμετοχής είς τάς έξαγωγικάς 

αγοράς, ήτις ήθελεν έπιτευχθή υπό τών συνεταιρισμών, θα 

συνεπήγετο κάποιαν αυξησιν τών προσόδων τών παραγω

γών ως συνόλου. Έ ξ όίλλου, οι παραγωγοί θα ώφελοΰντο 

37 Βλ. Ά . Δερμεντζοπούλου, Το πρόβλημα της ψυκτικής συντη
ρήσεως καί μεταφοράς τών νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων της 
Ελλάδος καί ή ενδεικνυομένη άντιμετώπισις αύτοΰ. Επιτροπή Έ -
ρεύνης καί 'Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού, Τόμος 
Τεύχος II, Τεύχος 12, Παράρτημα Α'. 'Αθήναι, Μάρτιος 1959. 
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εκ της ανταγωνιστικής πιέσεως ή όποια θα ήσκεΐτο εκ της 

δράσεως των συνεταιρισμών επί τών ιδιωτών εξαγωγέων 

προς αΰξησιν τών προσφερομένων υπ' αυτών τιμών εις τους 

παραγωγούς. 'Από της απόψεως αυτής, τοΰτο θ' άντεπρο-

σώπευεν έλάττωσιν τών συνολικών εξόδων διαθέσεως, εάν 

ύποτεθη δτι οι συνεταιρισμοί είναι εις θέσιν να εμπορεύον

ται μέ· χαμηλότερον κόστος άπο τους ίδιώτας εξαγωγείς. 

Εϊναι πιθανόν 6τι το κύριον κέρδος προέρχεται άπο έπιτυγ-

χανομένας ύψηλοτέρας τιμάς παρά άπο μεγαλυτέραν απο

δοτικότητα κατά τήν διαδικασίαν διαθέσεως. 

Έν βψει τών περιωρισμένων δυνατοτήτων δια την μεί-

ωσιν τών εξόδων διαθέσεως, ερωτάται : ποΐαι άλλαι δυνα

τότητες φαίνεται να υπάρχουν; Ή πλέον προφανής είναι 

να μειωθούν τα ε'ξοδα παράγωγης κατά μονάδα εμπορευσί

μου προϊόντος. Υπάρχουν πράγματι διάφοροι δυνατότητες 

προς έπίτευξιν τούτου. Έκτος της μεγαλυτέρας προσοχής 

κατά τήν συγκομιδήν, διαλογήν και συσκευασίαν του προϊ

όντος, ή οποία πράγματι συντελεί εις μείωσιν του κόστους, 

είναι άπαραίτητον δπως λάβουν χώραν ούσιωδέστεραι προ-

σαρμογαί προς έπίτευξιν του ανωτέρω σκοπού. Πολλά δύ

νανται να επιτευχθούν δια μετατοπίσεως τών καλλιεργειών 

εις τάς πλέον καταλλήλους περιοχάς, δια βελτιώσεως τών 

καλλιεργητικών μεθόδων και δι' εισαγωγής περισσότερον 

αποδοτικών ποικιλιών. Σχετικώς μέ τα ροδάκινα, ή έγκατά-

λειψις τών οπωρώνων τών επικλινών εδαφών και ή έπέκτα-

σις τής συστάσεως τοιούτων εις τάς πεδινάς περιοχάς, α'ί-

τινες παρουσιάζουν εύνοϊκωτέρας συνθήκας άπο απόψεως 

εδάφους και κλίματος, είναι μία αναγκαία προσαρμογή δια 

τήν καλυτέρευσιν τών δρων ζωής τών κατοίκων τών λοφω

δών περιοχών, εάν 6χι δι' άλλους λόγους. Διότι ούτοι δέν 

δύνανται πλέον ν' άποζοΰν άπο τα αγροκτήματα των λόγω 

του δτι οι οπωρώνες των είναι μικροί, αί αποδόσεις αυτών 

χαμηλαί καΐ τα Ιξοδα καλλιέργειας μεγάλα κατά μονάδα 

καλλιεργούμενης εκτάσεως. Γεωπόνοι γνωρίζοντες τα προ-
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βλήματα των περιοχών αυτών υποστηρίζουν δτι υπάρχουν 

καλύτεροι τρόποι χρησιμοποιήσεως τών εδαφών αυτών άρκει 

οι καλλιεργηταΐ να θελήσουν να τους δοκιμάσουν. Διάφορα 

εϊδη φρούτων εκ θαμνωδών καλλιεργειών (berries ) φαίνεται 

δτι δύνανται νά προσαρμοσθούν απολύτως εις τάς συνθήκας 

τών περιοχών αυτών και κατά κανόνα ν' αποδώσουν σχετι

κώς ύψηλήν καθαράν πρόσοδον κατά μονάδα εδάφους. 
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IV 

Όργάνωσις καί μέθοδοι λειτουργίας της 
αγοράς φρούτων δι' έγχώριον 

βιομηχανικήν επεξεργασία ν 

At επιχειρήσεις βιομηχανικής επεξεργασίας φρούτων 

εϊτε ανήκουν εις ίδιώτας καί λειτουργούν υπό μορφήν 

ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών, εϊτε ανήκουν εις 

συνεταιρισμούς καί λειτουργούν υπό την έποπτείαν αυτών. 

Εις ώρισμένας περιπτώσεις, αϊ επιχειρήσεις επεξεργασίας 

φρούτων ιδρύονται τη συμμετοχή συνεταιρισμών καί τής 

Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Εις την τελευταίαν 

αυτήν περίπτωσιν ή Τράπεζα παρέχει το διοικητικό ν καί 

τεχνικον προσωπικόν. Σκοπός τής 'Αγροτικής Τραπέζης 

είναι να μεταβίβαση τάς επιχειρήσεις αύτας εις τους συνε

ταιρισμούς δταν το άρχικον χρέος θα εχη έξοφληθή. 

Αϊ βιομηχανίαι αγοράζουν το μεγαλύτερον μέρος τών 

φρούτων καί λαχανικών, τα όποια κονσερβοποιούν, άπο τους 

χονδρεμπόρους τών κεντρικών αγορών. *0 χονδρέμπορος 

προμηθεύει συνήθως τα εργοστάσια μέ τάς έπιθυμητάς ποιό

τητας καί ποσότητας εργαζόμενος, ως συνήθως, επί προ

μήθεια. Αι ποσότητες είναι μικραί καί δύνανται ευκόλως 

να εξευρεθούν εις τάς αγοράς χονδρικού εμπορίου άνευ ου

σιώδους επιδράσεως επί τών τιμών τών φρούτων, τών πω

λουμένων δια χρησιμοποίησίν των ως νωπών. 

Αι βιομηχανίαι χυμών — εσπεριδοειδών, μήλων καί το

μάτας — προμηθεύονται κατά κανόνα τα δια τάς άνάγκας 

των προϊόντα άπ' ευθείας άπο τους παραγωγούς, εις ποσό

τητας καί τιμάς καθοριζομένας υπό τών βιομηχάνων. Ή 

ποιότης τών προϊόντων τών χρησιμοποιουμένων ως πρώτη 
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υ*λη των βιομηχανιών αυτών δεν ενδιαφέρει πολύ τους βιο

μηχάνους, ένώ οι παραγωγοί είναι δυνατόν να τιμωρηθούν 

εις περίπτωσιν παραδόσεως προϊόντων ποιότητος κατωτέρας 

των συνήθως ανεκτών ορίων. Ό βιομήχανος ρυθμίζει την 

είσροήν τών ακατέργαστων προϊόντων είς το έργοστάσιόν 

του κατά διαφόρους τρόπους. Αι παραλαβαί τομάτας ρυθμί

ζονται καθ' έκάστην ήμέραν δια καθορισμού τών κιβωτίων 

τα όποια δίδονται εις τους επί μέρους παραγωγούς προς πλή-

ρωσιν και προσκόμισιν ή δια καθορισμού του χωρίου ή τών 

χωρίων τα όποια θα παραδίδουν τομάταν έκάστην ήμέραν. 

"Οσον άφορφ τα μήλα, αϊ βιομηχανίαι καθορίζουν κατά χω

ρίον τάς καθ' ήμέραν παραδόσεις τών επί μέρους παραγωγών. 

ΑΊ τιμαί είτε διαμορφοΰνται εις τήν άγοράν χονδρικού 

εμπορίου έπηρεαζόμεναι άπο τάς δυνατότητας πωλήσεων 

δι' άλλας χρήσεις, εϊτε καθορίζονται, εις την περίπτωσιν 

της άπ' ευθείας άγορας τών προϊόντων υπό του εργοστασίου 

άπο τους παραγωγούς, υπό του βιομηχάνου μέ τινας περιο

ρισμούς επιβαλλόμενους άπο τάς άλλας τυχόν δυνατότητας 

του παράγωγου να διάθεση άλλου υπό καλυτέρους Ορους το 

προϊόν του. Ό αριθμός τών άπ' ευθείας συμβάσεων μεταξύ 

παραγωγών και βιομηχάνων είναι μικρός, αϊ όλίγαι δμως 

συμβάσεις αίτινες συνάπτονται εγγράφως, αναφέρουν τήν 

συμφωνηθεΐσαν τιμήν άγορας, όσονδήποτε χαμηλή καί αν 

είναι αύτη. Οι παραγωγοί πληρώνονται εντός μιας εως δύο 

εβδομάδων άπο της παραδόσεως τών προϊόντων, αί δέ πλη-

ρωμαί δι' αγοράς άπο χονδρεμπόρους γίνονται είτε αμέσως 

τοις μετρητοίς είτε άπαξ καθ' εβδομάδα, αναλόγως της αγο

ραζόμενης ποσότητος καί της χρονικής κλιμακώσεως αύτης. 

Εις τάς σχέσεις του μέ τους παραγωγούς, ό "Ελλην βιο

μήχανος εις τα διάφορα μέρη της Ελλάδος έχει δλα τα χαρα

κτηριστικά του μονοψωνιστοΰ καί, ιστορικώς, έχει δράσει, 

καθ' α φαίνεται, ως τοιούτος. Ή είσοδος τών συνεταιρισμών 

εις τήν βιομηχανίαν επεξεργασίας νωπών φρούτων καί λαχα

νικών συνετέλεσεν είς τον περιορισμον της ασκούμενης υπό 
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των βιομηχάνων δυνάμεως εν τη άγορ$, άλλα βεβαίως δέν 

την έχει μειώσει αισθητώς. 

Εις τα προηγούμενα ανεφέρθησαν ώρισμέναι άλλαγαί, 

αϊ όποΐαι δέον να λάβουν χώραν, ίνα δυνηθή ή ελληνική βιο

μηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών ν' άναλάβη 

σημαντικώτερον ρόλον εις το έμπόριον κονσερβοποιημένων 

προϊόντων. Ή έγκατάλειψις της ιδέας δτι ή βιομηχανική 

επεξεργασία φρούτων αποτελεί την σανίδα σωτηρίας εις 

περίπτωσιν μή υπάρξεως ετέρων διεξόδων διαθέσεως τών 

προϊόντων και ή χρησιμοποίησις ποικιλιών περισσότερον 

καταλλήλων προς βιομηχανοποίησιν αποτελούν τας πρώ-

τας δύο αναγκαίας άλλαγάς. Μία τρίτη αλλαγή αναφέρεται 

εις τήν βελτίωσιν τών σχέσεων μεταξύ τών παραγωγών 

και τών βιομηχάνων. Τα θέματα ποιοτικού ελέγχου και υίο-

θετήσεως βελτιωμένων μεθόδων επεξεργασίας τών προϊόν

των είναι εξ ίσου σημαντικά, άλλ' ή έξέτασις προβλημάτων 

τεχνικής φύσεως εν τη βιομηχανία έκφεύγει του σκοπού 

της παρούσης μελέτης. 

Το πρώτον βήμα, το όποιον δύναται να γίνη προς άρσιν 

πολλών εκ τών δυσκολιών αυτών, είναι να έπεκταθή ή χρή-

σις τών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και βιομηχάνων. 

Έάν καταλλήλως είσαχθή καί παρακολουθηθή εν σύστημα 

συμβολαίων μεταξύ παραγωγών καί βιομηχάνων, θα συνέ

βαλλε τοΰτο πολύ εις τήν άρσιν τών ανωτέρω δυσχερειών. 

Έπί παραδείγματι, τα συμβόλαια δύνανται να προσδιορίζουν 

τάς ποικιλίας, τάς καλλιεργητικάς εργασίας, τας ημερομη

νίας φυτεύσεως καί συγκομιδής (εντός ορίων βεβαίως), τα 

κατώτατα ανεκτά δρια ποιότητος, τάς οδηγίας δια τήν παρά-

δοσιν καί τας πληρωτέας τιμάς. Δύνανται επίσης να συμπε

ριληφθούν δροι δι' επιθεωρήσεις εις τους αγρούς, δια πιστω-

τικάς διευκολύνσεις ή δι* οιασδήποτε άλλας είδικάς άνάγκας. 

Τοιουτοτρόπως δύναται να έπιτευχθή σταθερά προσφορά 

επιθυμητών υπό τών βιομηχάνων ποικιλιών καί ποιοτήτων 

ενός προϊόντος. Έ ξ ίσου σημαντικον είναι το δτι δια της 
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χρησιμοποιήσεως συμβολαίων είναι δυνατόν να δοθούν όδη-

γίαι εις τους παραγωγούς δια την είσαγωγήν βελτιωμένων 

ποικιλιών και μεθόδων παράγωγης, δια τήν έπίτευξιν μεγα

λυτέρων αποδόσεων και, εάν αϊ τιμαί καθορίζωνται κατά δί

καιον τρόπον, δια τήν έπίτευξιν μεγαλυτέρου συνολικού ει

σοδήματος. Το κύριον επιχείρημα, το συνήθως προβαλλόμε-

νον υπό τών βιομηχάνων δια τήν μή άνάπτυξιν των εμπορι

κών διεξόδων — ή μη σταθερά προσφορά πρώτης ύλης — 

καταπίπτει εάν είσαχθή το σύστημα τών συμβολαίων. 

Είς τήν Ελλάδα υπάρχει αρκετή πείρα δσον άφορ$ τάς 

συναπτομένας συμβάσεις είς τήν γεωργίαν.Έκτεταμέναι καλ-

λιέργειαι κριθής αναλαμβάνονται κατόπιν συμβάσεως με μίαν 

μεγάλην βιομηχανίαν ζυθοποιίας. Ή παραγωγή ζαχαρό

τευτλων αναπτύσσεται ήδη βάσει ενός συστήματος συμβο

λαίων, δι' ού επιδιώκεται ή προσαρμογή της παράγωγης 

ταύτης προς τήν δυναμικότητα του εργοστασίου. "Αλλα 

παραδείγματα δύνανται ν' αναφερθούν προς ύποστήριξιν 

της απόψεως περί υίοθετήσεως τών συμβολαίων είς τήν 

περίπτωσιν της παραγωγής φρούτων προς πώλησιν είς 

βιομηχανίας επεξεργασίας αυτών. Άλλα το κύριον έμπόδιον 

εξακολουθεί ύφιστάμενον: οι παραγωγοί εξ εμφύτου δυσπι

στούν προς τους βιομηχάνους, λόγω της παλαιάς των κακής 

συμπεριφοράς και μάλλον θα εξακολουθούν να δυσπιστούν 

έπ' άρκετον χρόνον είς το μέλλον. Τοΰτο είναι φυσικόν, εν 

6ψει της σχετικής θέσεως ισχύος προς διαπραγμάτευσιν τών 

δύο στοιχείων είς τήν άγοράν. Είναι χρέος τών βιομηχάνων 

ν' αποδείξουν τήν καλήν των πίστιν και το ενδιαφέρον των 

δια τήν άνάπτυξιν γεωργικής βιομηχανίας είς τήν Ελλάδα, 

κατά τρόπον ώστε είς τα οφέλη να συμμετάσχουν και οι 

παραγωγοί και οι καταναλωταί. 'Ακόμη και είς τήν περί

πτωσιν αυτήν, ή υφισταμένη έχθρότης μεταξύ παραγωγών 

καΐ βιομηχάνων είναι δύσκολον να ύπερνικηθή. 

Μίαν περισσότερον άμεσον λύσιν θα δώσουν ε'ίτε αϊ δη-

μόσιαι επενδύσεις είς συγχρόνους εγκαταστάσεις βιομηχα-
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νίκης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, πράγμα το ό

ποιον θ* άναγκάση τους ίδιώτας βιομηχάνους, οι όποιοι είναι 

διατεθειμένοι ν' ανταγωνισθούν τάς δημοσίας αύτας επιχει

ρήσεις, δπως εκσυγχρονίσουν τας σχέσεις των με τους προ-

μηθευτάς των, είτε μία επιμελώς σχεδιασμένη δανειοδότη-

σις τών ιδιωτών βιομηχάνων προς βελτίωσιν τών εγκαταστά

σεων των. Έ ξ άλλου, άμεσος έπέμβασις του Υπουργείου 

Γεωργίας εις τάς αγοράς εφοδιασμού τών βιομηχάνων εις 

πρώτην ΰλην είναι δυνατόν να βοηθήση εις την βελτίωσιν 

τών προσόδων τών καλλιεργητών και τήν διευθέτησιν τών 

άνακυπτουσών διαφόρων διαφωνιών. Ή τελευταίως απο

κτηθείσα πείρα δσον άφορ^ τα κέρδη εις το εν Ναούση έρ-

γοστάσιον επεξεργασίας μήλων και ροδάκινων παρέχει è'v-
δειξιν της δυνατότητος αυξήσεως τών προσόδων τών πα

ραγωγών, αϊ όποΐαι θα άπέρρεον άπο τήν έστω και πε-

ριωρισμένην άνάπτυξιν μιας συγχρόνου βιομηχανίας γεωρ

γικών προϊόντων. 

Ή προηγουμένως έξετασθεΐσα άνάπτυξις της αγοράς κον

σερβοποιημένων γεωργικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύη 

τήν βελτίωσιν τών μεθόδων επεξεργασίας τών προϊόντων 

τούτων ως καί τήν είσαγωγήν ενός ικανοποιητικού μηχανι

σμού εφοδιασμού με πρώτας ΰλας. Επιμελής έλεγχος της 

προς πιστοποίησιν ποιότητος, διεξαγόμενος υπό συνεχείς 

δοκιμας καί επιθεωρήσεις έκ μέρους κρατικών οργάνων, 

φαίνεται ν' άποτελη τρόπον επηρεασμού τών βιομηχάνων 

προς βελτίωσιν της ποιότητος του προϊόντος των καί έπί-

τευξιν της τόσον απαιτουμένης ομοιομορφίας εις τα ελληνι

κά κονσερβοποιημένα προϊόντα. 

Χωρίς τυποποιημένα προϊόντα ποιότητος, ή άνάπτυξις της 

άγορας πέραν ενός ουχί αξιόλογου ορίου θ' άποτύχη, εάν λη-

φθη υπ' δψιν ή φύσις του ανταγωνισμού δστις πρόκειται να 

άντιμετωπισθη. Καλόν θα ήτο δια τους 'Έλληνας βιομηχά

νους γεωργικών προϊόντων να συγκεντρώσουν τα ς προσπά

θειας των εις τήν άνάπτυξιν ενός περιωρισμένου αρχικώς 
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αριθμού αγορών και έπέκτασιν των εργασιών των εις τάς 

αγοράς αύτάς. Ή σύναψις συμφωνιών μέ τους εισαγωγείς 

ώρισμένων αγορών άναφορικώς προς τάς προδιαγραφάς τών 

κονσερβοποιημένων προϊόντων, τους τύπους, την ποσότη

τα και άλλους δρους, θα ήδύναντο ν' αποδειχθούν ως λίαν 

χρήσιμοι κατά τάς άρχικάς φάσεις της εξελίξεως της αγο

ράς. Αι μέθοδοι αναπτύξεως της αγοράς κονσερβοποιημένων 

φρούτων και λαχανικών αποτελούν θέμα χρήζον ιδίας έρεύνης. 

261 



ν 
Δυνατότητες και προβλήματα βελτιώσεως 

των Ικ της διαθέσεως ελληνικών 

φρούτων και λαχανικών 
προσόδων 

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά και ή θεσμολογική θέ-

σις του προβλήματος της εμπορίας των ελληνικών ροδάκι

νων — καθώς και άλλων φρούτων και λαχανικών εις διάφο-

ρον βαθμον — έχουν ήδη εκ τεθήέν τοις προηγουμένοις. "Εγι

ναν επίσης ώρισμέναι προτάσεις και συστάσεις προς λύσιν 

ειδικών τίνων προβλημάτων. Άλλα το κύριον ζήτημα της 

βελτιώσεως τών προσόδων τών παραγωγών δι' εκμεταλ

λεύσεως τών διαφορών εις τα χαρακτηριστικά τών ζητήσεων 

τών διαφόρων αγορών διαθέσεως δεν έχει εισέτι έρευνηθή. 

'Επανερχόμενοι συντόμως εις το βασικον υπόδειγμα, θα 

ύπομνήσωμεν δτι είς αναγκαίος δρος δια την επιτυχή έφαρ-

μογήν αύτου ήτο ό συγκεντρωτικός έλεγχος επί της προσ

φοράς. Ουσιαστικώς, δεν είναι αναγκαίος ό πλήρης έλεγχος, 

πάντως δμως οιαδήποτε σημαντική «διαρρέουσα» ποσό-

της μειώνει τα οφέλη τα άπολαμβανόμενα υπό εκείνων οί-

τινες περιλαμβάνονται είς την ομάδα διαθέσεως τών προϊ

όντων, ή οποία ελέγχει τήν προσφοράν, και δύναται να ώ-

φελήση πάρα πολύ εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται ^ξω της 

ομάδος αυτής. "Οσον άφορα τήν γεωργίαν άλλων χωρών, 

έχει έπιτευχθή, εντός τών πλαισίων ειδικής νομοθετικής 

ρυθμίσεως, μία κατ' έπιταγήν δρασις άπο μέρους τών παρα

γωγών καΐ τών εμπόρων γεωργικών προϊόντων, προκύπτου

σα άπο συμφωνίαν ψηφισθεισαν άπο καθ' ώρισμένην άναλο-

γίαν συνερχομένους αντιπροσώπους τών παραγωγών και 
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των έμπορων. Ένοποίησις των τεταγμένων εις τήν λήψιν 

αποφάσεων επί της εμπορίας των προϊόντων Ιχει επιτευχθή 

μέχρις ενός σημείου, άλλα με διάφορα αποτελέσματα. Οί 

λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας δύνανται κάλλιστα ν' απει

κονισθούν δι' εξετάσεως τών δυνατοτήτων μιας συλλογικής 

ενεργείας κατά τήν διάθεσιν της παραγωγής τών ελληνι

κών ροδάκινων. 

Έ ν πρώτοις, ποία είναι ή φύσις τής παρούσης και της δυ

ναμένης να έπιτευχθή συγκεντρώσεως του ελέγχου επί τής 

προσφοράς εις τήν έγχώριον και ξένην άγοράν ελληνικών 

ροδάκινων; Έ π ί του παρόντος, αϊ εγχώριοι πωλήσεις ευρί

σκονται εις χείρας ενός μεγάλου αριθμού ιδιωτών χονδρεμ

πόρων εμπορευομένων μικράς ποσότητας, εκάστου ενερ

γούντος ανεξαρτήτως δια τάς αγοράς και πωλήσεις του. 

Εις τας μεγαλυτέρας αγοράς, υπάρχουν έπαγγελματικαί 

οργανώσεις τών χονδρεμπόρων, αϊ όποΐαι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα γενικωτέρου ενδιαφέροντος άφορώντα δλους 

τους εμπόρους τής αγοράς. 'Εσχάτως, ή Πανελλήνιος Συνο

μοσπονδία τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών έχει 

επιτύχει την συμμετοχήν της εις την διοίκησιν τής νέας 

χονδρικής αγοράς τών 'Αθηνών και έχει ζητήσει τήν έξα-

σφάλισιν χώρου εις τήν άγοράν αυτήν δια τους γεωργικούς 

συνεταιρισμούς. 

Εις το έξαγωγικον έμπόριον, ή είσοδος τών συνεταιρι

στικών οργανώσεων έχει θέσει σχεδόν τό εν τρίτον του όγ

κου τών εξαγωγών υπό τον έ*λεγχον τριών συνεταιριστι

κών οργανώσεων, αι όποΐαι ελπίζεται συντόμως να ενωθούν 

εις ένιαίαν όργάνωσιν έπί τφ σκοπφ προωθήσεως τής εξα

γωγής ροδάκινων. Είναι καθ' δλα δυνατόν, εντός 2-3 ετών, 

οι συνεταιρισμοί να ελέγχουν άνω του ήμίσεος τών εξαγω

γών, τούτου εξαρτωμένου μεγάλως εκ τής παρακάμψεως 

τών δυσκολιών εκ τής ελλείψεως βαγονιών - ψυγείων και 

τοΰ τρόπου καθ' δν τα έπί πλέον αποκτώμενα οχήματα θα 

κατανέμωνται μεταξύ τών εξαγωγέων. Ό υπόλοιπος βγ-
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κος των εξαγωγών ελέγχεται υπ' ολίγων μεγάλων ιδιω

τών εξαγωγέων μέ συμμετοχήν ενός αριθμού μικρότερων 

εξαγωγέων. Ή αγορά εξαγωγικού εμπορίου είναι εκείνη 

εις τήν οποίαν λαμβάνει χώραν μέ έπιταχυνόμενον ρυθμον 

συγκέντρωσις του ελέγχου επί της προσφοράς. *Η έπι-

βίωσις των εξαγωγών ελληνικών ροδάκινων θα έξαρτηθή 

εκ της επιτυχίας της συγκεντρώσεως αυτής. 

Οι συνεταιρισμοί παίζουν επίσης όλονέν σημαντικώτε-

ρον ρόλον εις την βιομηχανικήν έπεξεργασίαν γεωργικών 

προϊόντων, υποβοηθούμενοι εις τοΰτο υπό της κυβερνήσεως 

μέσω της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. Εϊναι πολύ 

πιθανόν να καταστούν οι συνεταιρισμοί τα ισχυρότερα στοι

χεία εις τον τομέα τούτον, έκτος έάν οι ίδιώται βιομήχανοι 

αλλάξουν τήν σημερινήν νοοτροπίαν των δσον άφοροι τάς 

μεθόδους επεκτάσεως της παραγωγής ' των, εφοδιασμού 

των εις πρώτην ΰλην και εμπορίας τών προϊόντων των ή 

έκτος εάν εισέλθουν ξένοι έπιχειρηματίαι εις τήν έλληνικήν 

βιομηχανίαν επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. Ή πρώτη 

εμπειρία εκ της υπό τών συνεταιρισμών αναλήψεως τοιού

των κινδύνων ήτο ενθαρρυντική και ώθησε τόσον τους παρα

γωγούς δσον και τήν Άγροτικήν Τράπεζαν να επιδιώξουν 

περαιτέρω έπέκτασιν τών εγκαταστάσεων τώνσυνεταιρισμών. 

'Αλλ' ενώ υπάρχουν προφανή σημεία εντεινόμενης συγ

κεντρώσεως του ελέγχου επί τής προσφοράς ελληνικών ροδά

κινων, υπάρχουν επίσης γενικαί άδυναμίαι, αϊ όποΐαι θα 

Κδει να διορθωθούν προ τής λήψεως οιασδήποτε αποφάσεως 

"άφορώσης τα μέτρα εμπορικής πολιτικής δια το σύνολον 

τών γεωργικών προϊόντων. 'Επί παραδείγματι, εντός τών 

συνεταιρισμών παρατηρείται μεγαλύτερα δραστηριότης προς 

κατάληψιν τής διοικήσεως άπο τάς διαφόρους πολιτικάς 

παρατάξεις παρά προς πραγματοποίησιν τών οικονομικών 

σκοπών δι' ούς ούτοι έχουν συσταθή. 'Εάν ύπάρχη πράγμα

τι ανάγκη αναπτύξεως τής πολιτικής δυνάμεως τών γεωρ

γών, τότε απαιτείται ή σύστασις μιας οργανώσεως προση-
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νατολισμένης προς αυτόν τον σκοπόν. Οί συνεταιρισμοί 

δεν δύνανται να έπιβαρύνωνται τόσον πολύ με πολιτικά ζη

τήματα, καθ' όσον αποστολή των είναι να βελτιώσουν την 

άνταγωνιστικήν θέσιν τών παραγωγών κατά την άγοράν 

των άναγκαιούντων εις αυτούς ειδών καί κατά την πώλησιν 

τών προϊόντων των. 'Ακόμη καί υπό τον στενώτερον ορί

ζοντα της δραστηριότητος των γεννάται ζήτημα περί της 

όρθότητος του τρόπου της παρούσης οργανώσεως τών συνε

ταιρισμών, καθ' δν ό αυτός συνεταιρισμός διεξάγει ταυτο

χρόνως πολλάς εργασίας ήτοι διανέμει λιπάσματα καί εντο

μοκτόνα, χορηγεί πιστώσεις, χρησιμεύει ώς τοπική διοικη

τική υπηρεσία δια τήν Κυβέρνησιν κατά τήν διεξαγωγήν 

της συγκεντρώσεως γεωργικών προϊόντων, ώς του σίτου, 

τα όποια υπάγονται εις τον κυβερνητικον ελεγχον, καί πω

λεί τα διάφορα προϊόντα τών μελών του. 

Ευτυχώς, ή τελευταία είσοδος τών Ενώσεων Γεωργι

κών Συνεταιρισμών ή τών πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών 

είς Κοινοπραξίας προς μόνον τον σκοπόν της εξαγωγής ρο

δάκινων, είναι Ινδειξις δτι ή άναδιοργάνωσις είναι δυνατή. 

'Επί του παρόντος, εν τούτοις, αϊ Κοινοπραξίαι αύται γί

νονται μόνον δια τήν έξαγωγικήν περίοδον ενός έτους καί 

είναι πιθανόν δτι θα άνασυνιστώνται κατ' έτος. *Αν μή τι 

άλλο δμως, τουλάχιστον τα ελαττώματα της παρούσης οργα

νώσεως έχουν κατά κάποιον τρόπον άναγνωρισθή υπό τών 

αρμοδίων. 

Προς το ζήτημα τών συγκρουόμενων συμφερόντων σχε

τίζεται καί το επιχείρημα το όποιον προβάλλεται συνήθως 

εν Ελλάδι, δτι δηλ. δεν είναι δυνατή ή άνάπτυξις συνεται

ρισμών πωλήσεως κατά προϊόν, λόγω του ύψηλοΰ κόστους 

τών εγκαταστάσεων καί τών υψηλών εξόδων λειτουργίας εν 

συνδυασμώ με τήν περιωρισμένην διάρκειαν της χρησιμο

ποιήσεως αυτών καθ' έκάστην έποχήν. Το επιχείρημα τοΰτο 

φαίνεται να ύποθέτη δτι έκαστος συνεταιρισμός πωλήσεως 

θα πρέπει να διαθέτη ιδίας εγκαταστάσεις εφ' δσον θα άσχο-
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λεΐται με έ*ν μόνον προϊόν. Πλην δμως ή άπόκτησις εγκατα

στάσεων δύναται να οργανωθη και χρηματοδοτηθη υπό τών 

ομάδων διαφόρων προϊόντων od όποΐαι θα δύνανται να κά

μνουν χρήσιν τών εγκαταστάσεων αυτών κατά τάς έξαγωγι-

κάς περιόδους τών προϊόντων των. 'Επειδή ή 'Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί σήμερον τήν κυρίαν πη-

γήν κεφαλαίου προς χρηματοδότησιν τοιούτων εγκαταστά

σεων, ή λύσις του προβλήματος φαίνεται να είναι σχετικώς 

εύκολος. 

Δεδομένου δτι οι συνεταιρισμοί παρέχουν τήν άναγκαίαν 

όργάνωσιν προς διάθεσιν τών αγροτικών πιστώσεων, ή 'Α

γροτική Τράπεζα της Ελλάδος ύπεχρεώθη δπως συμμετέ-

χη ευρέως εις τάς δραστηριότητας τών συνεταιρισμών. Και 

ενώ, γενικώς, ή τοιαύτη συμμετοχή έχει διευκολύνει τήν 

έκπαίδευσιν και άνάδειξιν ηγετικών στελεχών δια τήν συνε-

ταιριστικήν κίνησιν και παράσχει τήν οίκονομικήν καθοδή-

γησιν εις τάς υποθέσεις τών συνεταιρισμών, υπάρχει πάντο

τε ό κίνδυνος αδικαιολογήτων επεμβάσεων εις άλλας πλευ

ράς τών δραστηριοτήτων τών συνεταιρισμών. 'Επιπροσθέ

τως, υπάρχουν ενδείξεις δτι οι επί μέρους υπάλληλοι της 

'Αγροτικής Τραπέζης δεν έχουν πάντοτε προσφέρει τήν περισ-

σότερον πεφωτισμένην καθοδήγησιν. 'Αλλά, εν δψει τών 

προσόντων τών μελών τών συνεταιρισμών, τών απαιτουμέ

νων δια τήν συμμετοχήν εις τήν διοίκησιν τών υποθέσεων 

τών οργανώσεων των, ή επιτυχία τών συνεταιρισμών δέον 

ν' άποδοθή εις μέγαν βαθμον εις τάς προσπάθειας της 'Α

γροτικής Τραπέζης. 

Είναι βέβαιον δτι εν όλονέν μεγαλύτερον έμπόδιον εις 

τήν συγκέντρωσιν του ελέγχου της προσφοράς είς χείρας 

τών συνεταιρισμών θα είναι οι ανεξάρτητοι εξαγωγείς. Πολ

λοί εκ τών οικονομικώς αδυνάτων εξαγωγέων δεν θα δυ

νηθούν ν' άνθέξουν εις τον άνταγωνισμον έπ' άπειρον, άλλ' 

οι ολίγοι ισχυροί εξαγωγείς, οι όποιοι ελέγχουν σημαντικον 

μέρος του εξαγωγικού εμπορίου του προϊόντος, θα διατηρή-
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σουν αναμφιβόλως ëv μέρος της εξαγωγικής δραστηριό

τητος. Οι τελευταίοι ούτοι γνωρίζουν καλώς την συνεχή 

αΰξησιν τής δυνάμεως τής συνεταιριστικής κινήσεως και 

είναι δυσηρεστημένοι δια τήν οίκονομικήν, όργανωτικήν 

και τεχνικήν βοήθειαν, τήν οποίαν λαμβάνουν οι συνεταιρι

σμοί άπο τήν κυβέρνησιν και τήν Άγροτικήν Τράπεζαν. 

Έν τούτοις, υφίστανται ενδείξεις περί μιας αυξανομένης 

αμοιβαίας εκτιμήσεως μεταξύ των δύο τούτων εξαγωγι

κών ομάδων, ή οποία θα είναι ουσιώδης παράγων κατά τήν 

προσπάθειαν συντονισμού τών εξαγωγών τών ροδάκινων 

(και τών άλλων φρούτων και λαχανικών) καθ' οιονδήποτε 

τρόπον. *Η έξάλειψις του επί πλέον άριθμοΰ εξαγωγέων 

δια μέσου του ανταγωνισμού θ' αύξηση εις μέγαν βαθμον 

τάς πιθανότητας επιτεύξεως μεγαλυτέρας ενοποιήσεως τών 

εξαγωγικών προσπαθειών. 

Έκτος τών ώς άνω πληροφοριών άναφορικώς προς τήν 

συγκέντρωσιν του ελέγχου επί της προσφοράς, αϊ όποΐαι προ-

ήλθον έκ παρατηρήσεων και προσωπικών συνεντεύξεων μετά 

μεγάλου άριθμοΰ προσώπων ασχολουμένων με το έμπόριον, 

άξιαι σημειώσεως είναι αϊ θέσεις, τάς όποιας Ιχουν λάβει 

αϊ διάφοροι ομάδες κατά το παρελθόν επί του έν λόγω θέ

ματος. Εις το Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστικον Συνέ-

δριον, το όποιον έλαβε χώραν κατά τον Νοέμβριον του 1956, 

αϊ συνεταιριστικαί οργανώσεις τών παραγωγών διεδήλωσαν 

δτι θα πρέπει τό έμπόριον τών εξαγώγιμων προϊόντων και έν 

τω έσωτερικώ και εις τήν άλλοδαπήν να τεθή υπό ένιαίαν 

διαχείρισιν μέσω γραφείων ευρισκομένων εις τα κυριώτερα 

εμπορικά κέντρα και αγοράς.38 'Αντικειμενικός σκοπός της 

τοιαύτης προτάσεως ήτο ή έξάλειψις του ανταγωνισμού 

μεταξύ τών Ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων εις τάς 

διαφόρους αγοράς. 

38. Ψήφισμα Πανελληνίου Άγροτοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου της 
25 Νοεμβρίου 1956. 'Αθήναι 1956. 
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Τήν 9ην Φεβρουαρίου 1958, ή Εθνική Τράπεζα της Ελ

λάδος και ή Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εξήγγειλαν 

δια του τύπου δτι πρόκειται να προβούν εις τήν ίδρυσιν καί 

χρηματοδότησιν ενός οργανισμού, σκοπός του όποιου είναι ή 

διαχείρισις της εξαγωγής νωπών γεωργικών προϊόντων καί 

ιδιαιτέρως φρούτων καί λαχανικών.39 Δύο ημέρας άργότε-

ρον οι συνεταιρισμοί άνεκοίνωσαν δια του τύπου οτι δεν απο

δέχονται τήν σύστασιν ενός τοιούτου οργανισμού, διότι θα 

συνεπήγετο αυξησιν του κόστους διαθέσεως καί θα έδημιούρ-

γει «μονοπωλιακήν» κατάστασιν! Προέβαλον επίσης το 

επιχείρημα τών άτυχων αποτελεσμάτων της εις το παρελ

θόν συμμετοχής των εις τοιούτου ε'ίδους οργανισμούς καί 

άνέφερον ως παράδειγμα τήν διάλυσιν της Άγρέξ.Ή Παν

ελλήνιος Συνομοσπονδία τών Ενώσεων Γεωργικών Συνε

ταιρισμών έδήλωσεν δτι δεν θ* άπεδέχετο τήν συμμετοχήν 

της Αγροτικής Τραπέζης εις τοιούτου ε'ίδους έξαγωγικον 

όργανισμόν, εις τον όποιον θα συμμετεΐχον ως εταίροι καί 

έμπορικαί τράπεζαι, δοθέντος δτι τοιαύτης φύσεως οργανι

σμοί παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα δια τους παρα

γωγούς. Περαιτέρω ή θέσις της Πανελληνίου Συνομοσπον

δίας ήτο δτι ή τυχόν συμμετοχή της 'Αγροτικής Τραπέζης 

εις ενα τοιούτον όργανισμόν θα έσήμαινε παράβασιν τών 

καταστατικών υποχρεώσεων της Τραπέζης περί βελτιώσεως 

της οικονομικής θέσεως τών παραγωγών. 

Μετά πάροδον ενός μηνός, εις σύσκεψιν μέ συμμετοχήν 

δλων τών συνεταιριστικών οργανώσεων, ή Πανελλήνιος 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών έζή-

τησεν δπως συσταθή μία «Κεντρική Συνεταιριστική Ό ρ -

γάνωσις Διαχειρίσεως Νωπών».40 

39. Ή άνακοίνωσις αΰτη έδημοσιεύθη είς δλας τάς κυριωτέρας 
ημερησίας εφημερίδας καί έπανεδημοσιεύθη εις τήν «Φωνήν τών 
Συνεταιρισμών», αριθ. 150 - 152, 'Ιανουάριος - Μάρτιος 1958. 

40. Άπόφασις τοϋ Πανελληνίου· Συνεδρίου τών Γεωργικών Συ-
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Μεταξύ τών καθηκόντων του οργανισμού τούτου θα ήτο 

καί ή οργάνωσις της άπο κοινού διαθέσεως των προϊόντων 

εις τάς αγοράς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ε π ι 

προσθέτως έγένετο ή σύστασις δπως δια τα επί μέρους 

προϊόντα συσταθούν ειδικά Σώματα (Συνελεύσεις) εντός 

των πλαισίων της Κεντρικής 'Οργανώσεως προς τον σκοπον 

αναπτύξεως του καταλλήλου μηχανισμού εμπορίας έκαστης 

ομάδος προϊόντων. 

Υπάρχουν ούτως επαρκή δείγματα του ηύξημένου ενδια

φέροντος προς διαμόρφωσιν ισχυρών συγκεντρωτικών οργα

νισμών μέ σκοπον την άνάπτυξιν καί διεξαγωγήν τής εμπο

ρίας τών γεωργικών προϊόντων. Οι ίδιώται έμποροι — 

μικροί καί μεγάλοι — έχουν βεβαίως σφοδρώς έναντιωθή 

εις τον σχηματισμον τοιούτων οργανισμών. Αϊ προσπάθειαι 

τών συνεταρισμών προς πραγματοποίησιν του ιδανικού ενός 

καθολικού επί εθνικής κλίμακος ελέγχου επί τής προσφοράς 

γενικώς δεν διήρκεσαν επί πολύ. Είναι γεγονός δτι έχει στε-

φθή άπο πολλού υπό επιτυχίας ή προσπάθεια τών συνεταιρι

σμών προς μείωσιν τών τιμών τών αγοραζομένων υπό τών 

γεωργών υλικών, προς χρηματοδότησιν καί λειτουργίαν δια

φόρων ειδών εγκαταστάσεων καί προς οργάνωσιν τής γεωρ

γικής πίστεως (τή βοήθεια του Κράτους). Άλλ' οι συνεται

ρισμοί, ως εκ τής διαρθρώσεως αυτών, είναι ακατάλληλοι, 

έκτος σπανίων περιπτώσεων, προς έφαρμογήν ενός προγράμ

ματος κατανομής τής προσφοράς μεταξύ τών αγορών, ως 

τούτο δύναται συχνάκις να κάμη μία βιομηχανική έπιχεί-

ρησις. Ό πρώτος λόγος είναι δτι οι συνεταιρισμοί αποτελούν 

γενικώς μίαν χαλαράν ενωσιν ιδιωτών. Ενίοτε τα μέλη του 

συνεταιρισμού είναι δυνατόν να ένδιαφέρωνται κυρίως δια τήν 

«ίδιοποίησιν» τών κερδών καί τήν «κοινωνικοποίηση;» τών 

νεταιριστικών 'Οργανώσεων, συνελθόντος εις 'Αθήνας τήν 4 καί 5 
Μαρτίου 1958. Ή άπόφασις δημοσιεύεται εις το περιοδικον «Ή 
Φωνή τών Συνεταιρισμών», αριθ. 150 - 152, 'Ιανουάριος - Μάρτιος 
1958. 
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ζημιών. Ακόμη και είς την περίπτωσιν καθ' ην ή συμπερι

φορά τών μελών είναι δλιγώτερον ατομικιστική, οι συνεται

ρισμοί σπανίως δύνανται να επιτύχουν καθολικον ελεγχον 

της προσφοράς, διότι εφ' όσον ή συμμετοχή των μελών δεν 

είναι υποχρεωτική, υπάρχει είς συνεχής πειρασμός δια τα 

μέλη ν' αποχωρούν εκ της ομάδος. "Οσον μεγαλύτερα είναι 

ή επιτυχία του συνεταιρισμού είς τήν άνάπτυξιν αγορών, 

τον ελεγχον της προσφοράς και τήν αΰξησιν τών προσόδων 

τών παραγωγών, τόσον μεγαλύτερος είναι ό πειρασμός δια 

τα μέλη να δρουν κατ' άνεξάρτητον τρόπον υπό τήν προστα-

σίαν ήτις παρέχεται υπό της συνεταιριστικής οργανώσεως. 

Ύπο τοιαύτας συνθήκας και λαμβανομένης υπ' δψιν της 

αντιδράσεως μιας ίσχυρας ομάδος ιδιωτών εμπόρων, ιδιαι

τέρως εις τον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου, ή διαμόρφω-

σις ενός οργανισμού διαθέσεως νωπών γεωργικών προϊόν

των επί εθνικής κλίμακος θα ήδύνατο να πραγματοποιηθή 

μόνον δια νόμου. 'Εάν άκολουθηθή τοιαύτη λύσις, θα πρέπει 

να ληφθούν μέτρα έξασφαλίζοντα τήν έκπροσώπησιν όλων 

τών συμφερόντων κατά τήν λήψιν αποφάσεων σχετιζομένων 

προς τήν κατανομήν της παραγωγής μεταξύ τών διαφόρων 

ομάδων εμπορίας τών προϊόντων. Ύπο τους καλυτέρους 

δρους, δλοι οι παραγωγοί και δλαι αϊ έμπορικαί μονάδες θα 

ύπεβάλλοντο είς τήν θυσίαν του σημαντικού περιορισμού της 

ανεξαρτησίας τήν οποίαν ούτοι εως τώρα άπελάμβανον. Άλλ' 

ουδείς δύναται να υποστήριξη πλέον το κλασικό ν επιχείρημα 

της ανεξαρτησίας υπό συνθήκας πτώχειας. Έάν επιδιώκεται 

ή έξασφάλισις μιας ουσιώδους αυξήσεως του εισοδήματος 

τών παραγωγών, θα πρέπει να γίνη απολύτως αποδεκτή ή 

ύποκατάστασις του κακώς νοουμένου ε'ίδους ανεξαρτησίας 

το όποιον ισχύει σήμερον δια της εννοίας της μεγαλυτέρας 

οικονομικής ανεξαρτησίας. Τα θέματα ταύτα δμως κείνται 

έκτος τών πλαισίων της παρούσης μελέτης. 

Προ πάσης ενεργείας προς δημιουργίαν ενός εξαγωγικού 

οργανισμού εν Ελλάδι, ακόμη και δι' εν μεμονωμένον προϊ-
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όν, θα πρέπει να έξετασθή επισταμένως πρώτον εάν μία 

τοιαύτη λύσις είναι κατορθωτή και δεύτερον ποΐαι θα είναι 

αί συνέπειαι μιας τοιαύτης λύσεως. Τα θέματα τα όποια 

παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον είναι τα έξης τρία: 

1) Ποία θα είναι ή έπίδρασις ενός τοιούτου προγράμματος 

επί της αγοράς του εσωτερικού; 2) Ποΐαι θα ήσαν αί αντι

δράσεις των ξένων ανταγωνιστών εις τάς αγοράς του εξω

τερικού και ή έπίδρασις τούτων επί του ελληνικού εξαγω

γικού εμπορίου; 3) Ποΐαι θα ήσαν αί βραχυχρόνιοι και μα

κροχρόνιοι επιδράσεις επί της βιομηχανίας επεξεργασίας 

γεωργικών προϊόντων; 

Και δσον μεν άφορα τήν έπίδρασιν επί της αγοράς του 

εσωτερικού, οιαδήποτε μείωσις της προσφερόμενης ποσό

τητος εις τήν άγοράν αυτήν θα συνωδεύετο με ΰψωσιν τών 

τιμών, τάς οποίας καταβάλλει ό καταναλωτής. Ωσαύτως 

θα ελάμβανε χώραν μετάθεσις της ζητήσεως προς ανταγωνι

στικά αγαθά, ό βαθμός της οποίας θα έξηρτατο έκ της σταυ

ροειδούς έλαστικότητος. Έπιφανειακώς, πάσα αυξησις τών 

τιμών και περιορισμός της προσφερόμενης ποσότητος θα 

ήδύνατο να προκαλέση σοβαράς ανησυχίας από της απόψεως 

της ευημερίας του καταναλωτού. Μία περισσότερον δμως 

επισταμένη έξέτασις δύναται να δείξη δτι ή μετάθεσις μέ

ρους της προσφοράς άπο της εγχωρίου αγοράς προς τήν 

άγοράν του εξωτερικού δύναται να είναι λίαν επιθυμητή άπο 

απόψεως εισροής ηύξημένων εισοδημάτων εις τήν χώραν. 

Το δεύτερον πρόβλημα δεν δύναται ν' άντιμετωπισθη 

κατά τον αυτόν ευκολον τρόπον. Μέ τήν αΰξησιν της παρα

γωγής άλλων χωρών αί όποΐαι προμηθεύουν τάς ιδίας μέ 

τήν Ελλάδα αγοράς του εξωτερικού, θ' άναπτυχθή άνταγω-

νιστικον ενδιαφέρον τών χωρών αυτών προς αΰξησιν τών 

πωλήσεων των. Ή διεύρυνσις τών αγορών του εξωτερικού 

θ' άπαμβλύνη κάπως το πρόβλημα καθ' δσον φαίνεται δτι 

είναι προς το συμφέρον τών Ελλήνων να επεκτείνουν τάς 

έξαγωγάς των, ακόμη και δταν οι 'Ιταλοί στρέφωνται προς 

271 



παρομοίαν δραστηριότητα. Έάν δμως εις το μέλλον ήθελε 

παρατηρηθή κάμψις του ρυθμού αναπτύξεως των αγορών 

του εξωτερικού, είναι φανερον δτι, άπο της πλευράς των Ελ

λήνων παραγωγών μόνον, θα ήτο περισσότερον επωφελές 

ν' αρχίσουν να περιορίζουν τάς πωλήσεις εις τας ξένας αγο

ράς. 'Εφ' όσον δμως υπάρχουν και άλλοι άνταγωνισταί 

έφοδιάζοντες τάς αγοράς αύτάς, μονομερείς ένέργειαι εκ 

μέρους τών Ελλήνων θα συνεπήγοντο τελικώς την άπώλειαν 

τών ώς άνω αγορών. Οιαδήποτε άπόφασις, ή όποια θα ώδή-

γει εις μείωσιν τών προσφερομένων ποσοτήτων εις τάς αγο

ράς του εξωτερικού, θα πρέπει να ληφθη κατόπιν μεγάλης 

περισκέψεως και άφου έξετασθη προσεκτικώς ή πιθανή άντί-

δρασις τών ανταγωνιστών προμηθευτών. 

"Εν πρόγραμμα κατανομής της προσφοράς μεταξύ τών 

αγορών δέν θα έδημιούργει 'ίσως σοβαρόν κίνδυνον δια τους 

"Ελληνας βιομηχάνους νωπών γεωργικών προϊόντων έκτος 

της υψώσεως τών τιμών τάς όποιας καταβάλλουν ούτοι 

δια την πρώτην ΰλην. Θεωρητικώς, ή ζήτησις δια βιομηχα-

νικήν έπεξεργασίαν θα ήδύνατο να περιληφθή εις το υπό

δειγμα κατανομής της προσφοράς μεταξύ τών αγορών οπότε 

ή λύσις, ή μεγιστοποιούσα τάς συνολικάς προσόδους, θα 

ήτο πλήρης καί δια τάς τρεις κατηγορίας ζητήσεως. Εις την 

πραγματικότητα δμως ή παρούσα κατάστασις οργανώσεως 

καί λειτουργίας της βιομηχανίας επεξεργασίας νωπών γεωρ

γικών προϊόντων είναι τοιαύτη ώστε το όφελος θα ήτο ελά

χιστον έάν ή ζήτησίς της περιελαμβάνετο εις το υπόδειγμα. 

Εις το μέλλον, ή βιομηχανία επεξεργασίας νωπών προϊόν

των, έφ' δσον άναπτυχθη, θα συμβάλλεται μέ τους παραγω

γούς δια την παραγωγήν προϊόντων τών πλέον καταλλήλων 

προς έπεξεργασίαν ποικιλιών καί είναι πιθανόν να καταστη 

περισσότερον ανεξάρτητος ή σήμερον άπο τάς άλλας δύο 

αγοράς νωπών προϊόντων. Έ φ ' δσον ή προσοχή στραφη 

εις τήν έφαρμογήν προγράμματος μεγιστοποιήσεως τών ακα

θαρίστων προσόδων έκ τών διαφόρων αγορών κεχωρισμένως, 
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είναι εύνόητον δτι, βραχυχρονίως, εις τήν περίπτωσιν τών 

ροδάκινων θα είναι διαθέσιμοι μεγάλαι ποσότητες δια βιο-

μηχανικήν έπεξεργασίαν και εις χαμηλάς τιμάς. Δεν προ

βλέπεται δμως δτι τοιαύτη ενέργεια θα λάβη χώραν. 

Έν συμπεράσματι, ή περισσότερον ρεαλιστική σειρά μέ

τρων φαίνεται να είναι ή έξης: Οι συνεταιρισμοί διαθέσεως 

γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να προβούν εις περαιτέρω 

ένοποίησιν τών εξαγωγικών των προσπαθειών και να διεισ

δύσουν εις μεγαλύτερον βαθμον εις τήν έγχώριον άγοράν χον

δρικού εμπορίου. Ούτω θα άναπτυχθή ανταγωνισμός μέ τάς 

Ιδιωτικάς έμπορικάς μονάδας, ό όποιος θα ώθηση τάς τελευ

ταίας εις πληρωμήν υψηλότερων τιμών προς τους παραγω

γούς. Αι διάφοροι ύπηρεσίαι ερευνών, περί τών οποίων θα 

γίνη λόγος εις το έπόμενον κεφάλαιον, θα πρέπει κατόπιν 

μελετών να παρέχουν πληροφορίας δσον άφορφ τα χαρακτηρι

στικά τών διαφόρων αγορών και τάς επιδράσεις επί τών εισο

δημάτων εκ τών μεταβολών τών ποσοτήτων τών πωλουμένων 

εις τάς διαφόρους αγοράς απορροφήσεως. Αϊ τοιούτου εί

δους πληροφορίαι θα υποβοηθούν τάς επί μέρους ίδιωτικάς 

επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εις τήν διαμόρφωσιν 

περισσότερον πλεονεκτικής δι' Ικαστον πολιτικής κατακτή

σεως της αγοράς και θ' αποβούν περισσότερον επωφελείς εις 

τήν καθ' δλου οίκονομίαν διότι θα συντελέσουν εις τήν αυ-

ξησιν της εισροής εξωτερικού συναλλάγματος. Τα διάφορα 

υπουργεία θα εϊναι ε'ις θέσιν να λαμβάνουν δρθοτέρας απο

φάσεις δσον άφορ$ τα διάφορα σοβαρά προβλήματα, ως εϊναι 

το πρόβλημα τών επιδοτήσεων τών παραγωγών και τών 

δημοσίων επενδύσεων εις μεταφορικά μέσα και εγκαταστά

σεις. Προσπάθεια προς μεγαλυτέρας επιτεύξεις κατά το 

παρόν στάδιον αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας θα 

ώδήγει εις οίκονομικον χάος εις στιγμήν κατά τήν οποίαν 

καταβάλλεται εντατική προσπάθεια προς άνάπτυξιν της εσω

τερικής και εξωτερικής άγορας. Εις το μέλλον, θα ήδύνατο 

να έπανεξετασθή ή περίπτωσις μιας εύρυτέρας δράσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8 

ΕΥΡΥΤΕΡΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 





Είς προηγούμενα κεφάλαια έγένετο άπαρίθμησις των 

συγκεκριμένων μειονεκτημάτων της εμπορίας καί της βιο

μηχανικής επεξεργασίας των ελληνικών ροδάκινων καί, είς 

περιωρισμένην Ικτασιν, των φρούτων καί λαχανικών. 

Προύτάθησαν επίσης ώρισμέναι λύσεις δια τήν έξάλειψιν 

μερικών εκ τών μειονεκτημάτων τούτων. Τέλος, μία στοι

χειώδης ποσοτική άνάλυσις της γενικής διαρθρώσεως της 

«αγοράς» ελληνικών ροδάκινων ύπεβοήθησεν είς την έξεύ-

ρεσιν του τρόπου διεξαγωγής μιας πλέον εμπεριστατωμένης 

μελέτης τών οικονομικών δυνάμεων αί όποΐαι διαμορφώνουν 

τάς τιμάς καί τα εισοδήματα είς τα διάφορα στάδια της 

διανομής του προϊόντος. 

Υπάρχουν βμως μερικά περισσότερον βασικά προβλή

ματα, τα όποια πρέπει ν' αντιμετωπισθούν ορθώς, εάν θέ-

λωμεν να πρόκυψη είς τήν Ελλάδα ή άνάπτυξις ενός οικο

νομικώς ισχυρού γεωργικού τομέως. Δια τήν καλυτέραν 

άνάλυσιν τών προβλημάτων τούτων θα ήτο σκόπιμος ή 

διάκρισις αυτών είς τρεις ευρείας καί άλληλοσχετιζομένας 

ομάδας. Αύται είναι: 

1. Αί μυωπικαί καί στενόκαρδοι αντιλήψεις τής πλειο-

νότητος τών Ελλήνων παραγωγών καί εμπόρων. 

2. Ή ελλειψις τεχνικώς εκπαιδευμένου προσωπικού 

δυναμένου ν' αντιμετώπιση τα προβλήματα διοικήσεως, 

τα όποια απασχολούν τάς έμπορικάς καί βιομηχανικάς 

μονάδας γεωργικών προϊόντων πάσης υπό άνάπτυξιν οικο

νομίας. 

3. Ή έλλειψις οικονομικών πληροφοριών εκ διεξαγωγής 

γεωργικών ερευνών καί ή είς περιωρισμένην έκτασιν ακα

δημαϊκή καί επαγγελματική διδασκαλία τής αγροτικής 

οικονομικής, τα όποια είναι ζωτικής σημασίας α) δια τήν 

άνάπτυξιν ενός οικονομικώς ισχυρού εγχωρίου αγροτικού 

τομέως εντός τής δλης οικονομίας καί β ) δια να καταστήσουν 

ίκανήν τήν έλληνικήν γεωργίαν όπως ανταγωνίζεται απο

τελεσματικούς εις τάς ξένας αγοράς. 
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Είναι φανερον βτι αϊ μόνιμοι λύσεις εις τα δύο πρώτα 

προβλήματα θα εξαρτηθούν εκ της λύσεως του τρίτου τοι

ούτου. Είναι επίσης προφανές οτι ή μακροχρόνιος λύσις 

τών προβλημάτων τούτων θα πραγματοποιηθώ) πιθανώς 

κατ' άντίστροφον σειράν άπο έκείνην, καθ' ήν ταΰτα έχουν 

καταταχθη ανωτέρω. Τούτο άφ' έαυτοΰ υποδεικνύει τα 

κατάλληλα μέτρα τά όποια θα ήδύναντο να υιοθετηθούν 

προς ταχυτέραν λύσιν τών επίπονων τούτων θεμάτων. 

Επανερχόμενοι εις το θέμα τών μυωπικών αντιλήψεων 

δυνάμεθα να προσθέσωμεν δτι πολλαι εκδηλώσεις του χαρα

κτηριστικού τούτου έχουν άναφερθή εις τα προηγούμενα 

κεφάλαια. Θα ήτο βεβαίως δυνατόν ν' αναφερθούν περισσό-

τεραι. Κυρία αιτία αυτών είναι ή εκ μέρους σοβαρού αρι

θμού εμπορικών μονάδων και εκ μέρους δλων σχεδόν τών 

παραγωγών ελλειψις γνώσεως και κατανοήσεως τών δυνά

μεων αί όποϊαι επηρεάζουν τάς τιμάς, την διάρθρωσιν τών 

αγορών εις τάς οποίας λαμβάνουν χώραν άγοραι καΐ πωλή

σεις, τάς αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αγορών καί εμπορικών μο

νάδων, αί όποιαι δρουν εις τάς αγοράς αύτάς, τάς εν τφ 

χρόνω επιδράσεις τών διαφόρων εμπορικών συνηθειών επί 

τών αγορών καί τών τιμών τών προϊόντων καί πολ-

λάς άλλας πλευράς της εμπορίας τών προϊόντων. Πλείστα 

εκ τών ειδικών προβλημάτων, τών έξετασθέντων εις το 

προηγούμενον κεφάλαιον, ανακύπτουν ακριβώς εκ της ελ

λείψεως γνώσεων άπο μέρους τών γεωργών καί τών εμ

πόρων. 

Αί ιδιωτικά! επιχειρήσεις (εξαγωγείς, χονδρέμποροι 

εσωτερικού καί βιομήχανοι γεωργικών προϊόντων) εξακο

λουθούν νά ένδιαφέρωνται δια τάς έπ' ευκαιρία συναλλα-

γάς καί ελάχιστον ενδιαφέρον δεικνύουν δια τήν δημιουργίαν 

μακροπροθέσμων σχέσεων μέ εκείνους άπο τους οποίους 

αγοράζουν καί μέ εκείνους εις τους οποίους πωλούν. Τα μέλη 

τών γεωργικών συνεταιρισμών δέν δύνανται ν' αντιληφθούν 

τί δύναται να επιτέλεση εις συνεταιρισμός. Αί διοικήσεις τών 
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συναιτερισμών δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να οργανώσουν 

τάς οργανώσεις των δια να καταστούν ικανοί να άσκοΰν 

τήν έμπορίαν των γεωργικών προϊόντων. Μ ùitéìmaui αύται 

οφείλονται κυρίως εις τήν μεγάλην Ιλλειψιν καταλλήλως 

εκπαιδευμένου προσωπικού, ίκανοΰ να επάνδρωση τάς εμπο-

ρικάς μονάδας καί τάς βιομηχανίας επεξεργασίας γεωργικών 

προϊόντων, τους συνεταιρισμούς και, είς πολλάς περιπτώ

σεις, διαφόρους κλάδους της 'Αγροτικής Τραπέζης της 'Ελ

λάδος. Δεν είναι ζήτημα αριθμού προσώπων άλλα μάλλον 

εκπαιδεύσεως. *Η κλασική έκπαίδευσις είς τα οικονομικά, 

ρίπτουσα το βάρος κυρίως εις -τήν γενικήν οίκονομικήν 

μόρφωσιν και το δίκαιον, δέν παρέχει εις τους νέους -κοί τάς 

νέας τα τρία βασικά στοιχεία μορφώσεως, τα όποια θα τους 

καταστήσουν ικανούς να λαμβάνουν αποφάσεις όσον άφορα 

τήν διοίκησιν και λειτουργίαν των μονάδων εμπορίας καί 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, ώς αδται εξελίσσονται. 

Το πρώτον στοιχεΐον μορφώσεως αποτελείται από τα 

αναγκαία μέσα αναλύσεως της λειτουργίας των επιχειρή

σεων. ΑΙ κατάλληλοι μέθοδοι οικονομικής αναλύσεως των 

προβλημάτων παραγωγής και εμπορίας, τα σποϊα αντιμετω

πίζουν αϊ επιχειρηματικά! μονάδες καί αϊ βιομηχανίαι γεωρ

γικών προϊόντων,αί στοιχειώδεις στατιστικαί μέθοδοι »Ä al 
μέθοδοι λογιστικής καί ελέγχου είναι τα σπουδαιότερα .μέσα. 

Αδται αποτελούν τήν βάσιν δι* άνάλυσιν, .ώς <ή περελαμ-

βανομένη είς τήν παροΰσαν μελέτην. Είναι εξ ίσου χρήσιμοι 

καί άναγκαΐαι δια τήν διοίκησιν των επί μέρους ατομικών 

επιχειρήσεων. 

Το δεύτερον στοιχεΐον μορφώσεως είναι ή έξέτασις τ.οδ 

πώς Ιχει όργανωθή ή αγορά τών παραγωγικών μέσων καί 

αγαθών εις τήν Ελλάδα καί άλλαχοΰ, πώς διεξάγονται ai 

εμπορικοί συναλλαγαί, πώς είναι ώργανωμένα καί εξίωπλι-

σμένα τά διάφορα εργοστάσια, πως εξασφαλίζεται ή προμή

θεια τών πρώτων υλών, καθώς καί ή έξέτασις των θεσμο-

λογικών πλευρών της επεξεργασίας καί εμπορίας των άγροτι-
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κών προϊόντων. Τοιαΰται πληροφορίαι εΤναι απαραίτητοι δια 
να δύναται ν' άποφασισθή ό τρόπος καθ' δν τα εξωτερικά 
ταΰτα δεδομένα θα ήδύναντο να εφαρμοσθούν κατά την άντι-
μετώπισιν ειδικών προβλημάτων των επί μέρους επιχει
ρήσεων και βιομηχανιών. 

Το τρίτον άναγκαΐον στοιχεΐον μορφώσεως àcpopcf τα 
φυσικά χαρακτηριστικά καΐ τάς μεθόδους της αγροτικής 
παράγωγης. Ή έκπαίδευσις αΰτη βοηθεΐ εις τήν κατανόησιν 
τών φυσικών χαρακτηριστικών τών προβλημάτων της εμπο
ρίας και επεξεργασίας τών αγροτικών προϊόντων. 

Έμφασις πρέπει να δοθή εις το πρώτον καί δεύτερον 
στοιχεΐον με ίδιαιτέραν προσοχή ν εις το τρίτον, εις τρόπον 
ώστε το διοικητικον προσωπικον να συγκεντρώνη τάς 
απαραιτήτους τεχνικάς γνώσεις δια την οργάνωσιν καί 
λειτουργίαν μιας επιχειρήσεως ικανής ν' ανταγωνίζεται 
τόσον εις τήν άγοράν του εσωτερικού δσον καί του εξωτερικού. 
Αϊ γνώσεις αύται είναι τελείως απαραίτητοι δια να δυνηθή 
ή Ελλάς να πραγματοποίηση τους υψηλούς σκοπούς τους 
τεθέντας δια τήν γεωργίαν της υπό του ήδη εν εκτελέσει 
προγράμματος αναπτύξεως καί εκείνων τα όποια θα καταρ
τισθούν εις το μέλλον. 

Ή έξέτασις τών ύπαρχουσών δυνατοτήτων εκπαιδεύσεως 
ύπο το πρίσμα τών προσδιορισθέντων κριτηρίων δεικνύει 
δτι οι σπουδασταί δύνανται ν' αποκτήσουν επαρκείς τεχνικάς 
γνώσεις τής γεωργίας, ώστε να δύνανται να ικανοποιήσουν 
τάς άνάγκας εις διοικητικάς θέσεις τών αγροτικών κλάδων. 
Δι' αύτοΰ δεν εννοείται δτι ή υπάρχουσα ανωτάτη έκπαί-
δευσις είναι επαρκής εις κάθε τομέα δια να ικανοποίηση 
τάς άνάγκας εις τεχνικον προσωπικον εις τήν γεωργίαν 
ή τάς γεωργικάς βιομηχανίας. 

Ή παρεχομένη σήμερον έκπαίδευσις εις τήν οίκονομικήν 
καί τήν αγροτική ν οίκονομικήν άπο τάς δύο άνωτάτας γεω-
πονικάς σχολας τής Ελλάδος είναι ανεπαρκής τόσον άπο 
απόψεως όγκου δσον καί άπο απόψεως ποιότητος ύλης, 
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ώστε να καλύπτωνται αι άνάγκαι προπαρασκευής των σπου

δαστών δι* εργασίας εις τους διαφόρους γεωργικούς κλάδους. 

Ή παρεχομένη σήμερον έκπαίδευσις δίδει μεγάλην σημασίαν 

εις την άγροτικήν διαχειριστικήν και ιδιαιτέρως εις την δη-

μοσίαν άγροτικήν πολιτικήν. Ό αναλυτικός πυρήν της οικο

νομικής των επιχειρήσεων καί τών εκμεταλλεύσεων δεν 

φαίνεται να διδάσκεται επαρκώς καΐ οι πτυχιούχοι περιο

ρίζονται συχνάκις εις μίαν τυχαίαν γνωριμίαν με τάς γενικάς 

αρχάς τής κλασικής οικονομικής. Τούτο είναι φυσικόν, 

αν καί μη άποδεκτόν, λαμβανομένου υπ' δψιν του γενικού 

θεωρητικού κύκλου μαθημάτων εις την γεωργικήν έπιστήμην 

μέ έλαχίστην εύκαιρίαν ειδικεύσεως τών σπουδαστών κατά 

το πέμπτον έτος σπουδών. 

Όμοίως, ή διδασκαλία τοΰ μαθήματος τής στοιχειώδους 

στατιστικής είναι λίαν ανεπαρκής εις την μίαν τών ανωτά

των σχολών,ένώ εις τήν έτέραν δεν παρέχεται διόλου τοιαύτη. 

Ή διδασκαλία τής λογιστικής γίνεται συστηματικώτερον, 

άλλ'εχει κυρίως προσανατολισθή εις τήν τήρησιν λογιστι

κών βιβλίων τών αγροκτημάτων. Τα μαθηματικά θα ήσαν 

επαρκή έάν έδιδάσκοντο κατά τρόπον δυνάμενο ν να βοη-

θήση τον σπουδαστήν τόσον εις τήν οίκονομικήν άνάλυσιν 

όσον καί εις τήν στοιχειώδη στατιστικήν. Οικονομικά μαθή

ματα παραδίδονται, άλλα δεν είναι προσανατολισμένα προς 

τήν άναλυτικήν έφαρμογήν τής οικονομικής επιστήμης. Κατά 

συνέπειαν, οι απόφοιτοι δεν είναι ικανοί να χρησιμοποιή

σουν τάς μεθόδους οικονομικής καί στατιστικής αναλύσεως 

ως όργανα προς έπίλυσιν προβλημάτων οίνευ μετεκπαιδεύ-

σεώς των άλλαχοΰ. 

'Ακόμη καί εις τήν περίπτωσιν καθ' ην οί φοιτηταί ήθελον 

αποκτήσει μερικάς βασικάς γνώσεις τών οργάνων οικονο

μικής αναλύσεως, ουσιαστικώς δέν έ'χουν ούτοι τήν εύκαιρίαν 

να τα εφαρμόσουν εις συγκεκριμένα προβλήματα τα όποια 

αντιμετωπίζονται κατά τήν διοίκησιν τών διαφόρου φύ

σεως επιχειρηματικών μονάδων. Το διδακτικον έ'ργον εις 
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τάς ανωτέρας τάξεις κλίνει ισχυρώς προς τα προβλήματα 

εύρυτέρας πολιτικής καί τήν περιγραφήν των διαφόρων 

πλευρών της ελληνικής γεωργίας, ή δε παρουσίασις αμφο

τέρων στερείται του τύπου εκείνου αναλύσεως, ό όποιος 

έχει καταστή ό ακρογωνιαίος λίθος παρομοίων μαθημάτων 

διδασκομένων εις δλα τα ανεγνωρισμένα ιδρύματα του εξω

τερικού. 

Προβάλλεται το επιχείρημα δτι, επειδή τα 90 % - 95 % 

τών αποφοίτων απασχολούνται άπο το Ύπουργεΐον Γε

ωργίας καί τήν Άγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, ή 

ανάγκη δια τοιούτου είδους έκπαίδευσιν είναι περιωρι-

σμένη. Ή άποψις αΰτη δύναται άποτελεσματικώς να 

προσβληθή εις δύο τουλάχιστον τρωτά σημεία: 1) Ή δέουσα 

έκπαίδευσις εις τήν οίκονομικήν άνάλυσιν, ή έχουσα έπί-

κεντρον τήν άγροτικήν οίκονομικήν, θα προπαρασκευάση 

καλύτερον τα πρόσωπα δι' αύτοΰ του είδους τάς απασχο

λήσεις καί εξουσίας, πού λαμβάνουν εις τάς θέσεις ταύτας, 

παρά ή σημερινή έκπαίδευσις. 2) Έάν ή Ελλάς πρόκειται 

ν' ανάπτυξη τήν γεωργίαν καί βιομηχανίαν της εις μεγάλην 

κλίμακα εντός τών πλαισίων τών ιδιωτικών καί ήμιδημοσίων 

επιχειρήσεων, δχι μόνον θα είναι επιθυμητός εϊς νέος προι

κισμένος καί έφωδιασμένος με τα προαναφερθέντα εφόδια 

εις τήν οίκονομικήν άνάλυσιν, άλλα θα είναι καί απαραί

τητος. 

Θα άπετέλει παράλειψιν εάν δέν άνεφέροντο εις το ση-

μεΐον τούτο τα ληφθέντα ήδη μέτρα δια τήν βελτίωσιν τής 

εκπαιδεύσεως εις τήν οίκονομικήν. Τα μεγαλύτερα εμπόδια 

τα όποια πρέπει να υπερπηδηθούν είναι ή ελλειψις καταλλή

λων διδακτικών βιβλίων εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, ή 

ιστορική τοποθέτησις καί ή αδράνεια εντός τών διαφόρων 

ιδρυμάτων καί οι ανεπαρκείς προϋπολογισμοί δια τήν χρη-

ματοδότησιν ενός ισχυρού καί καλώς κατηρτισμένου εκπαι

δευτικού προγράμματος εις τους διαφόρους κλάδους τής οι

κονομικής επιστήμης. Τα εμπόδια ταΰτα δέν αίρονται εύκό-
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λως λόγω των περιορισμών τους οποίους θέτει ή ακαδημαϊκή 

παράδοσις, ή όποια διέπει τήν πολιτικήν των 'Ανωτάτων 

Σχολών και τών Πανεπιστημίων εν Ελλάδι. Άλλα και ή 

επαρκής οικονομική ένίσχυσις μόνη δεν είναι δυνατόν να 

βελτίωση τήν κατάστασιν, εφ' δσον εκείνοι, οι όποιοι ως 

εκ της θέσεως των δύνανται να επιφέρουν τάς αναγκαίας 

άλλαγάς, αρνούνται να πράξουν τοΰτο. 

Οι πλείστοι εκ τών καθηγητών τών ανωτάτων εκπαι

δευτικών ιδρυμάτων φαίνεται δτι έχουν έπίγνωσιν τών ελ

λείψεων τών παραδόσεων των και του προγράμματος μαθη

μάτων εις το όποιον μετέχουν. Έ ν τούτοις, είναι κατα

φανώς δύσκολον ν' αναθεωρήσουν τας παραδόσεις και το 

πρόγραμμα, να μεταφράσουν τήν κατάλληλον διδακτικήν 

ΰλην καΐ να επιχειρήσουν ερευναν εντός τών ορίων τών 

διατιθεμένων προς τούτο οικονομικών μέσων και του δια

θεσίμου χρόνου. Εμπόδια προβαλλόμενα εις το έσωτερικον 

υπό τών εχόντων ιδιαίτερα συμφέροντα τείνουν ν' αποθαρ

ρύνουν και τους πλέον αποφασιστικούς. 

Εις άμφοτέρας τάς άνωτάτας γεωπονικάς σχολάς υπάρ

χουν καθηγηταί οι όποιοι προσπαθούν να εισαγάγουν, συ-

χνάκις όμου με παραδόσεις άλλης φύσεως, στοιχεία οικο

νομικής και στατιστικής αναλύσεως. Μεταφράσεις μερών 

ώρισμένων ξένων οικονομικών κειμένων ήρχισαν να δημο-

σιεύωνται και ώρισμένοι καθηγηταί χρησιμοποιούν πρόσφατα 

ξένα συγγράμματα δια τήν άνάπτυξιν του μαθήματος των 

εις τάς τάξεις των. "Αλλοι ετοιμάζουν βιβλία προς χρήσιν 

τών σπουδαστών συχνάκις υπό μορφήν πολυγραφημένων 

εκδόσεων. 'Αλλ' ενώ δλαι αύται αϊ προσπάθειαι είναι λίαν 

αξιέπαινοι, δέν δύνανται να εξουδετερώσουν τάς ύφισταμέ-

νας βασικάς δυσκολίας. 

Είναι ήδη κατάλληλος ή στιγμή να έπιστρέψωμεν εις 

τήν τρίτην ομάδα προβλημάτων, τήν άναφερθεΐσαν εις τήν 

αρχήν του παρόντος κεφαλαίου,—ήτοι τήν ελλειψιν οικονομι

κών πληροφοριών, ευθύνης έρεύνης, προσωπικού έρεύνης και 
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διδασκαλίας — καΐ νά προτείνωμεν ώρισμένα μέτρα τα 

όποια θα ήδύναντο να ληφθούν δια να εξουδετερωθούν τα 

παρεμβαλλόμενα εμπόδια εις την οίκονομικήν άνάπτυξιν 

της Ελλάδος. Αϊ έλάχισται απαιτήσεις δια μίαν καλήν έξέτα-

σιν των τρεχόντων οικονομικών προβλημάτων εις τον το

μέα της παραγωγής της ελληνικής γεωργίας περιλαμβά

νουν: αξιόπιστα στοιχεία επί τής αξιοποιήσεως του εδάφους, 

τάς αποδόσεις και την παραγωγήν των καλλιεργειών και 

τής κτηνοτροφίας, μίαν σύντομον άπογραφήν του εδαφικού 

καί υδατικού πλούτου τών διαφόρων γεωγραφικών διαμε

ρισμάτων τής χώρας και μερικάς πληροφορίας σχετικώς 

μέ τάς έποχικάς άνάγκας εις παραγωγικά μέσα τών κυριω-

τέρων καλλιεργειών. Μέχρις δτου τοιαύτα αξιόπιστα στοι

χεία συγκεντρωθούν καί αξιολογηθούν επί ευρυτέρας βάσεως, 

αί αποφάσεις επί τής πολιτικής καί του προγράμματος ανα

πτύξεως τής γεωργίας θα βασίζωνται επί γνωμών, εντυπώ

σεων καί πολιτικών απόψεων μέ ανεπαρκή στοιχεία δια 

την έκτίμησιν τών επιδράσεων τών δημοσίων δαπανών εις 

την άγροτικήν άνάπτυξιν. 

Εις τον τομέα τής εμπορίας τών προϊόντων, είναι ουσιώ

δους σημασίας ή οπαρξις αξιόπιστων στοιχείων αναφερο

μένων εις την άξιοποίησιν τής παραγωγής, τους τρόπους 

διαθέσεως του προϊόντος καί τάς τιμάς παράγωγου καί χον

δρεμπόρου τών σπουδαιότερων γεωργικών προϊόντων, δταν 

θέλωμεν να χρησιμοποιηθούν κατά τον έπωφελέστερον τρόπον 

κεφάλαια του δημοσίου δια την άνάπτυξιν του εμπορίου 

καί τής επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. Αί πληροφο-

ρίαι αύται είναι επίσης άναγκαΐαι δια την διεξαγωγην ερευ

νών τής αγοράς, αί όποΐαι εϊναι υψίστης σημασίας δια την 

άνάπτυξιν ενός επικερδούς αγροτικού τομέως, ικανού να 

ανταγωνίζεται επιτυχώς εις την διεθνή άγοράν. Ή αξία, 

την οποίαν δύνανται να έχουν αί διάφοροι πληροφορίαι, απει

κονίζεται σαφώς εν τη παρούση έρεύνη. Ενταύθα γίνεται 

λόγος μόνον περί τών βασικών αναγκών, άλλα τα περιωρι-

284 



σμένα διαθέσιμα μέσα δια τήν συλλογήν στοιχείων θα 

έδει να συγκεντρωθούν αρχικώς δια τήν κάλυψιν των πλέον 

επιτακτικών αναγκών. 

Πλην του προβλήματος τών αξιόπιστων στοιχείων υπάρ

χει επίσης το πρόβλημα της απαιτουμένης έρεύνης επί οικο

νομικών θεμάτων σχετιζομένων μέ τήν άνάπτυξιν και έξέλιξιν 

της ελληνικής γεωργίας εντός τών πλαισίων του γενικού 

προγράμματος αναπτύξεως. Έ ν φ τα ανωτέρω σχετίζονται 

προς τήν συλλογήν στοιχείων, αντιθέτως, το Ιργον της 

έρεύνης θα έδει να συγκεντρωθή εις τήν άνάλυσιν και άξιολό-

γησιν της πολιτικής. Ή συγκέντρωσις ώρισμένων στοιχείων 

θα είναι πάντοτε αναγκαία, λόγω τών ειδικών απαιτήσεων 

τών επί μέρους μελετών, άλλα το έ'ργον τούτο τών ερευνητών 

δύναται να περιορίζεται εις το ελάχιστον εφ* δσον συν τω 

χρόνω αϊ άρμόδιαι ύπηρεσίαι θα θέτουν εις τήν διάθεσιν 

τών ερευνητών πρόσθετα και πλέον αξιόπιστα στοιχεία. 

Πρόοδος έ'χει σημειωθή εις τήν συλλογήν και δημοσίευσιν 

στοιχείων, άλλ' υπολείπονται ακόμη πολλά να γίνουν. Αί 

άναγκαΐαι ύπηρεσίαι δια τήν συγκέντρωσιν στοιχείων υφί

στανται, άλλ' εις τον άγροτικον τομέα ή άποτελεσματικότης 

των είναι περιωρισμένη λόγω ανεπαρκείας τών μέσων δια 

τήν συγκέντρωσιν τών στοιχείων εις τάς περιοχάς παραγω

γής και είς τάς αγοράς. Οΰτω, πλείστα εκ τών υπαρχόν

των, δημοσιευμένων και μή, στοιχείων είναι προσωπικαί εκ

τιμήσεις, άπο πρόσωπα θεωρούμενα Οτι είναι γνώσται του 

σχετικού θέματος. "Οπου χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο ν, 

τοΰτο συνήθως συμπληρουται άπο τον γεωπόνον της περιο

χής, δστις άπαντ^ί είς αυτό βασιζόμενος εν πολλοίς επί τών 

προσωπικών του αντιλήψεων και της πείρας του. Ζητείται 

επίσης άπο τους γραμματείς τών κοινοτήτων να δίδουν ώρι-

σμένας πληροφορίας επί γεωργικών ζητημάτων. Μικρά 

μόνον προσπάθεια καταβάλλεται να διαλευκανθούν και εξα

λειφθούν αί διαφοραί είς τα στατιστικά στοιχεία τα λαμβα

νόμενα άπο διαφορετικάς πηγάς και να χρησιμοποιηθούν αί 

285 



διαφοραί αύται προς βελτίωσιν των πηγών τών στοιχείων 

καΐ τών μεθόδων εκτιμήσεως. 

Τα κατάλληλα μέτρα, τα όποια δέον να ληφθούν δια την 

άπόκτησιν τών ελαχίστων απαιτουμένων πληροφοριών είναι 

1 ) μία βελτιωμένη απογραφή της ελληνικής γεωργίας (περι

λαμβάνουσα το έδαφος, τήν έργασίαν και τάς κυριωτέρας 

κατηγορίας διατιθεμένων κεφαλαίων) προς επακριβή προσ-

διορισμον τών υφισταμένων πλουτοπαραγωγικών πηγών 

του αγροτικού τομέως, τής χρήσεως του εδάφους, της παρα

γωγής και τής αξιοποιήσεως τών γεωργικών προϊόντων, 

2) ή διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών προς συγκέντρω-

σιν αξιόπιστων πληροφοριών σχετικών μέ το ΰψος τών φυ

τεύσεων και τής παραγωγής τών σπουδαιότερων γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων και μέ τάς τιμάς πωλήσεως 

αυτών τουλάχιστον εις τα επίπεδα αγροκτήματος (τιμάς εις 

τον παραγωγον ) και χονδρικού εμπορίου και 3) ή βελτίωσις 

του συντονισμού τών ήδη υφισταμένων υπηρεσιών συγκεν

τρώσεως πρωτογενούς στατιστικού υλικού προς τον σκοπον 

α) βελτιώσεως τής αξιοπιστίας τών στοιχείων μέχρι συγ

κεντρώσεως καλυτέρων πληροφοριών και β) αυξήσεως του 

δγκου τών πληροφοριών και τής προσιτότητος αυτών. 

Το πλέον δαπανηρον μέρος του προγράμματος θα είναι 

ή γεωργική απογραφή, ή οποία δέον να βελτιωθή και να 

διεξάγεται εις κανονικά χρονικά διαστήματα. Έκτος τής 

παρεχομένης άμεσου πληροφοριοδοτήσεως, ή γεωργική 

απογραφή θα εξυπηρέτηση και δύο προσθέτους σκοπούς: 

Πρώτον, θα παρασχεθούν αί άναγκαΐαι πληροφορίαι δια τον 

σχεδιασμό ν δειγματοληπτικών ερευνών, έξ ών θα λαμβάνων-

ται μεταγενεστέρως άλλα στοιχεία. Δεύτερον, θα χρησιμεύση 

ώς βάσις, μέ τήν οποίαν θα δύναται να γίνεται σύγκρισις 

τών στοιχείων τών λαμβανομένων εκ δειγματοληπτικών 

ερευνών και έξ άλλων πηγών περιοδικώς. Συνεχώς μεγαλύ

τερα προσοχή δέον να καταβάλλεται εις τήν συλλογήν αξιό

πιστων πληροφοριών αναγκαίων εις τήν άνάλυσιν τών οίκο-
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νομικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας. Ώ ς εκ 

τούτου, δέον δπως ζητείται ή συμβουλή των ασχολουμένων 

μέ τάς οίκονομικάς έρευνας άναφορικώς προς τα στοιχεία 

τα όποια θα πρέπει να συλλέγωνται καί τους τρόπους εμφα

νίσεως αυτών. 

Ή επιτυχία ενός προγράμματος δια την βελτίωσιν των 

στατιστικών δεδομένων τών γεωργικών απογραφών καί 

τον συντονισμον τών στοιχείων τών παρεχομένων ύπό τών 

διαφόρων υπηρεσιών, εξαρτάται εις μέγαν βαθμον εκ της 

ικανότητος τών υπευθύνων να υπερνικήσουν τα ιδιαίτερα 

συμφέροντα ατόμων καί ομάδων, τα όποια παρεμποδίζουν 

επί του παρόντος τήν συγκέντρωσιν, βελτίωσιν καί μετά-

δοσιν τών πληροφοριών. Τούτο δέον να θεωρηθή Οτι αποτελεί 

εν εκ τών δυσκολωτέρων έ'ργων, εάν ληφθη υπ' Οψιν Οτι οι 

έχοντες τα ιδιαίτερα ταΰτα συμφέροντα κατέχουν συνήθως 

σημαίνουσας θέσεις. Μία άλλη επίσης δυσκολία, ή οποία 

πρέπει να ύπερπηδηθη, εϊναι ή αδυναμία τών ομάδων, αϊ 

όποΐαι συλλέγουν τά στοιχεία, να διακρίνουν μεταξύ του 

ιδίου αυτών ρόλου καί εκείνου τών οικονομικών ερευνητών. 

Άμφότεραι αϊ ομάδες είναι εξ ϊσου σημαντικαί, άλλ' ή 

αποστολή καί ή απαιτουμένη έκπαίδευσις εκάστης διαφέρουν. 

Μέχρις δτου κατανοηθη τοΰτο επαρκώς καί μέχρις Οτου 

ληφθούν μέτρα δια τήν άρσιν της τοιαύτης νοοτροπίας με

ρικών υπηρεσιών, (ευτυχώς βχι Ολων), ή πρόοδος εις τήν 

βελτίωσιν τών γεωργικών στατιστικών στοιχείων καί τών 

ερευνών θα είναι περιωρισμένη. 

"Οσον άφορφ το θέμα της ευθύνης δι' έρευναν καί του προ

σωπικού έρεύνης, το πρώτον μέτρον τό όποιον πρέπει να λη

φθη εϊναι ό ακριβής καθορισμός τών υπηρεσιών έκείνων,τόσον 

του Κράτους Οσον καί τών Πανεπιστημίων καί τών λοιπών 

'Ανωτάτων Σχολών, αϊ όποΐαι θα είναι υπεύθυνοι προς διεξα-

γωγήν οικονομικών ερευνών αναφερομένων εις τον γεωργι-

κον τομέα. Αι ύπηρεσίαι αύται πρέπει ακολούθως ν' ανα

λάβουν τον σχεδιασμον (ή έπέκτασιν )προγραμμάτων έρεύνης, 
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τα όποια αρχικώς θα έ*χουν ώς άντικείμενον την διερεύνησαν 

των κάτωθι γενικών προβλημάτων: 

1) Της οργανώσεως τών επί μέρους αγροτικών μονάδων 

καί του τρόπου χρησιμοποιήσεως τών παραγωγικών μέσων 

τών αγροκτημάτων εις τάς κυριωτέρας άγροτικάς περιοχάς 

της Ελλάδος. Αι Ιρευναι αύται αποτελούν το βασικον πλαί-

σιον δια την άξιολόγησιν τών διαφόρων προτάσεων περί 

βελτιώσεως του αγροτικού εισοδήματος καί δια τήν έκτί-

μησιν τών επιδράσεων τών ληφθέντων ποικίλων μέτρων 

αναπτύξεως επί τών διαφόρου μεγέθους καί τύπου αγρο

κτημάτων καί επί της παραγωγής τών σπουδαιότερων γεωρ

γικών προϊόντων. Μία λογική έπέκτασις τών ερευνών τού

των, εφ' δσον καί άλλα στοιχεία θα καθίστανται διαθέσιμα, 

είναι ή άνάλυσις τών αντιδράσεων της προσφοράς αγροτικών 

προϊόντων. 

2) Της οργανώσεως καί διαρθρώσεως τών αγορών καί 

τών μεθόδων εμπορίας τών σπουδαιότερων γεωργικών προϊόν-

των.Αί έρευναι αύται παρέχουν τα θεσμολογικά πλαίσια,εντός 

τών οποίων δέον να γίνεται ή άξιολόγησις τών επιδράσεων τών 

διαφόρων προγραμμάτων τών αποβλεπόντων εις βελτίωσιν 

τών αγροτικών εισοδημάτων, καί υποδεικνύουν τους τρόπους 

καί τα μέσα αυξήσεως της αποτελεσματικότητος του συ

στήματος εμπορίας τών γεωργικών προϊόντων. 

3) Της διαμορφώσεως του ενδοπεριφερειακού καί διαπε

ριφερειακού εμπορίου τών ελληνικών γεωργικών προϊόντων. 

Ή σύνδεσις με τήν Εύρωπαϊκήν Κοινήν Άγοράν ενθαρρύνει 

τάς έρευνας αύτοΰ του ε'ίδους. "Ανευ αυτών είναι δυνατόν 

να ληφθούν αποφάσεις, αί όποΐαι να είναι επιζήμιοι δια τήν 

έλληνικήν οίκονομίαν κατά τα προσεχή ετη. Μέρος αύτοΰ 

του ε'ργου είναι ή συγκέντρωσις τών καταλλήλων στοιχείων 

επί της κινήσεως τών προϊόντων, τών τιμών αυτών εις τάς 

διαφόρους αγοράς καί τών εξόδων μεταφοράς καί μεταβι

βάσεως. Αί έρευναι, αί άναφερόμεναι εις προβλήματα της 

τελευταίας αυτής κατηγορίας, απαιτούν στενήν συνεργασίαν 
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μεταξύ των ερευνητών και τών υπηρεσιών συλλογής του 

στατιστικού υλικού. 

4) Της φύσεως της εγχωρίου καί της ξένης ζητήσεως 

ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Ώ ς κατεδείχθη εις τήν 

παροΰσαν μελέτην, τα υφιστάμενα πληροφοριακά στοιχεία 

περιορίζουν τον έρευνητήν εις μάλλον στοιχειώδεις μεθό

δους, άλλ' εν καιρώ θα δοθή ευκαιρία δια πλέον έκλεπτυ-

σμένας αναλύσεις. Τοΰτο δεν θα πρέπει ν' άποτρέψη την διε-

ξαγωγήν έρεύνης της μορφής αυτής καί εις άλλα αγαθά. 

Μελέται έπί του σχηματισμού τών τιμών δια τα σπουδαιό

τερα γεωργικά προϊόντα δύνανται λογικώς να επακολουθή

σουν εκ της έρεύνης ταύτης ως καί έξ άλλων ερευνών ανα

φερομένων κατωτέρω. 

Μέ τα υφιστάμενα χρηματικά μέσα προς διεξαγωγή ν 

ερευνών, είναι άναγκαΐον δπως, εις πρόσωπα τα όποια έχουν 

είδικευθή δια μετεκπαιδεύσεως (μεταπτυχιακαί σπουδαί εις 

τήν άγροτικήν οικονομικήν, κατά προτίμησιν εις τας Ή ν ω -

μένας Πολιτείας της Αμερικής) καί έχουν πειραν διεξα

γωγής οικονομικής έρεύνης, άνατεθή ή ευθύνη τής καταρτί

σεως προγραμμάτων γεωργοοικονομικών ερευνών. Το γεγο

νός δτι τα έν λόγω ειδικευμένα πρόσωπα εϊναι σήμερον διε

σπαρμένα εις διάφορα δημόσια ή καί ιδιωτικά Ιδρύματα καί 

Σχολάς επαυξάνει τήν ανάγκην δια περισσότερον προσεκτι-

κόν σχεδιασμον καί κατανομήν τών μελετών. Το γεγονός 

τοΰτο τονίζει επίσης, πράγμα το όποιον είναι ακόμη σπου-

δαιότερον, τήν ανάγκην τής εντός μιας ομάδος συνεργασίας 

Ολου του ειδικευμένου εις τήν Ιρευναν προσωπικού εις τον 

τομέα τής αγροτικής οικονομίας, δπου θα εϊναι δυνατόν να 

συντονίζονται τα προγράμματα ερευνών, να καθορίζωνται 

αϊ αρμοδιότητες καί εύθυναι εκάστου ερευνητού καί να πε-

ριορίζωνται τα έξοδα διοικήσεως. Το ειδικευμένον προσωπι-

κον τών Ανωτάτων Σχολών καί τών Πανεπιστημίων δέον 

ν' άποτελή τμήμα αυτής τής ομάδος προς τον σκοπον αυξή

σεως τής αποδόσεως τής έρεύνης καί διευρύνσεως τής εις 
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έπιστημονικδν προσωπικον βάσεως του οργανισμού έρεύνης. 

Ποίος θα είναι è τρόπος συστάσεως και που ή έδρα μιας 

τοιαύτης οργανώσεως είναι εξ ϊσου σπουδαΐον δια την έξα-

σφάλισιν της επιτυχίας της. Λογικώς, ό συντονισμός, ή κα-

θοδήγησις καΐ ο έλεγχος του προϋπολογισμού της θα ήδύνατο 

εύκολώτερον να πραγματοποιηθη εντός των κόλπων του 

Υπουργείου Γεωργίας. 'Αλλά, δυστυχώς, αϊ πολιτικαί πιέ-

"σεις, κυρίως δσον άφορα τον διορισμον του προσωπικού και 

τήν επιλογήν τών εργασιών έρεύνης, θα ώδήγουν εις πλήρη 

άποτυχίαν του αντικειμενικού σκοπού της μονάδος έρεύνης. 

Ώ ς εκ τούτου, εκείνο το όποιον συνίσταται είναι ή ίδρυ-

σις υπό μορφήν 'Ινστιτούτου ή Κέντρου μιας ανεξαρτήτου 

μονάδος γεωργοοικονομικής έρεύνης, ^νθα το διοικητικον 

καΐ τεχνικον προσωπικον θα επιλέγεται βάσει αποδεδειγμέ

νης επαγγελματικής αρμοδιότητος και ικανότητος προς ί-

ρευναν. Υπεράνω δλων, ή διεύθυνσις δέον να εϊναι τελείως 

ελευθέρα άπο τάς ύφισταμένας ομάδας με ειδικά συμφέροντα. 

Έ ξ ϊσου ουσιώδης είναι ή ΰπαρξις εντός της ομάδος μιας 

ατμοσφαίρας εύνοούσης τήν άνάπτυξιν πνευματικής πρωτο

βουλίας. Ό καλύτερος τρόπος προς έπίτευξιν τούτου είναι 

να έπιτραπη εις έκαστον έρευνητήν ν' ακόλουθη το 'ίδιον 

αύτοΰ πρόγραμμα έρεύνης, εντός τών ορίων βεβαίως τών 

γενικών κατευθύνσεων της έρεύνης, τών θεωρουμένων ύπο 

της ομάδος, ως συνόλου, ώς έχουσών μεγάλην σημασίαν, και 

έν επαγγελματική επαφή καΐ συνεργασία: μέ τήν ομάδα. Θα 

επρεπεν επίσης να τυγχάνη ό ερευνητής ιδιαιτέρας αναγνω

ρίσεως τών ερευνητικών του προσπαθειών. Πάντως, έν ου

δεμία περιπτώσει θα έπρεπε νά ύπάρχη διοικητική πίεσις 

επί της έρεύνης δια πολιτικούς λόγους ή δια τήν προσωπι-

κήν προβολήν του διευθυντού του οργανισμού. 

Tè γεγονός 6τι τοιούτος οργανισμός θα έλειτούργει περισ-

σότερον άποτελεσματικώς έκτος της επιρροής του Υπουρ

γείου δεν αποκλείει το προσωπικον αύτοΰ (του Υπουργείου) 

άπο τάς δραστηριότητας του ή άπο τήν συμμετοχήν του εις 
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το πρόγραμμα έρεύνης. 'Αντιθέτως, οι εξειδικευμένοι έρευ-

νηταί θα ένεθαρρύνοντο πάρα πολύ βπως συμμετέχουν ενερ

γώς, τουλάχιστον υπό μερικήν άπασχόλησιν. 

'Αναπόφευκτος θ' αναφύουν αντιθέσεις. Ή ελλειψις κα

τανοήσεως ώς προς το τι είναι ή οικονομική έρευνα και τΐ 

δύναται να κάμνη αποτελεί τήν κυριωτέραν πηγήν τών αντι

θέσεων. Έγένοντο κατά το παρελθόν προσπάθειαι προς òp-
γάνωσιν μιας τοιαύτης μονάδος έρεύνης, άλλ' άπέτυχον. Δυ

στυχώς, ό φόβος μήπως έκτεθη τις φαίνεται δτι αποτελεί 

μίαν αίτίαν αποφυγής βελτιώσεως του κλίματος έρεύνης εν 

Ελλάδι. Θα παρατηρηθούν ασφαλώς αμφότερα, ήτοι καΐ ό 

φόβος ενδεχομένης αποτυχίας επιτεύξεως τών προκαθορι-

σθέντων αντικειμενικών σκοπών και ό φόβος μήπως τα εκ 

της έρεύνης προκύπτοντα αποτελέσματα εκθέτουν εις κριτι-

κήν τήν κυβερνητικήν θέσιν, δσον άφορα τήν άνάπτυξιν της 

γεωργίας. 

"Οταν Ιδρύεται μία τοιαύτη μονάς έρεύνης, πάντοτε σχε

δόν διάφοροι <3ίλλαι ομάδες με ιδιαίτερα συμφέροντα κατα

δικάζουν τήν συγκέντρωσιν τών οικονομικών ερευνών. "Οπου 

οι προϋπολογισμοί της έρεύνης είναι μεγάλοι, ό χωρισμός 

της έρεύνης εις πλέον της μιας μονάδας είναι ανεκτός καΐ 

συχνάκις πλεονεκτικός. *Η Ελλάς μέ δυσκολίαν δύναται 

να έπενδύη περιορισμένα χρηματικά μέσα δι' έρευνας διε-

ξαγομένας εις διεσπαρμένας μονάδας έρεύνης, συχνάκις διευ-

θυνομένας άπο πρόσωπα μή έχοντα ή έχοντα ελάχιστα προ

σόντα, και πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα μόνον εντός τών 

οργανισμών, εντός τών οποίων γίνεται ή έρευνα. 

Οικονομολόγοι, γνώσται τών αγροτικών προβλημάτων, 

και άλλοι, οι όποιοι θα ένδιεφέροντο να υπηρετήσουν εις μίαν 

μονάδα έρεύνης εάν τους έδίδετο ή ευκαιρία, υπάρχουν διαθέ

σιμοι έν Ελλάδι, άλλ' 6χι ε'ις αριθμόν άνάλογον προς τήν 

^ρευναν, ή οποία χρειάζεται να γίνη. Έ π Ι πλέον, επειδή -ή 

αναγκαίουσα μέθοδος δια τάς έν λόγφ έρευνας είναι σχετι

κώς νέα έν Ελλάδι, εύκταΐον θα ήτο να ζητηθγ) βοήθεια έκ 
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του εξωτερικού, ήτις θα βοηθήση το έγχώριον προσωπικόν 

εις το να προγραμματίζη και διευθύνη έρευνας. 

Δέν εϊναι δύσκολον εις την Ελλάδα να προσέλκυση ίκα-

vòv και είδικευμένον εις τήν έρευναν προσωπικόν, δοθέντος 

δτι υπάρχουν δυνατότητες προσελκύσεως. Συγχρόνως, δέον 

να δοθη άμεσος βοήθεια εις προικισμένους νέους προς άπό-

κτησιν της αναγκαίας εκπαιδεύσεως ?να βαθμιαίως αύξηθή 

ό αριθμός των ερευνητών και βελτιωθή ή ποιότης της μονά

δος έρεύνης. Προκειμένου περί νέων οι όποιοι συγκεντρώ

νουν τα προσόντα οικονομικής των υποστηρίξεως υπό του 

Δημοσίου προς μετεκπαίδευσιν εις το έξωτερικον καΐ περαι

τέρω άπόκτησιν τεχνικών γνώσεων, δέν πρέπει να τίθεται 

ώς προϋπόθεσις της τοιαύτης υποστηρίξεως μακρά προϋπη

ρεσία εις δημοσίαν θέσιν, αν και μία περίοδος ενός ή δύο 

ετών προϋπηρεσίας και ή ύποχρέωσις επιστροφής και απα

σχολήσεως των επί ώρισμένον χρονικον διάστημα εν τη 

χώρα θεωρούνται απολύτως λογικαί απαιτήσεις. 

Είναι φανερον δτι ή λύσις αυτή θα παρέβλαπτεν υφιστά

μενα ισχυρά ιδιαίτερα συμφέροντα διαφόρων ομάδων εις 

τάς δημοσίας υπηρεσίας, τα Πανεπιστήμια και τάς Σχολάς, 

άλλ' αυτό θα ήτο Ιν μικρόν τίμημα, το όποιον θα έπρεπε να 

καταβληθή δια τήν δημιουργίαν ενός άκρως αναγκαίου προ

γράμματος ερευνών. 

Εις πολλά σημεία άνεφέρθημεν εις τον ρόλον του προσω

πικού τών Σχολών και Πανεπιστημίων έν σχέσει μέ τήν ί-

κανοποίησιν τών αναγκών έρεύνης και διδασκαλίας εις τήν 

άγροτικήν οικονομικήν έν Ελλάδι. Προς το παρόν, οι προϋ

πολογισμοί τών ιδρυμάτων τούτων δι' εργασίας έρεύνης είναι 

πολύ περιωρισμένοι δια να επιτρέψουν τήν έναρξιν της απαι

τουμένης οικονομικής έρεύνης επί του προσήκοντος επιπέ

δου. Συχνάκις το διδακτικον προσωπικόν τών Σχολών και 

τών Πανεπιστημίων είναι ύποχρεωμένον να διαθέτη το με-

γαλύτερον μέρος του χρόνου έρεύνης του δια γραφειοκρατι

κά καθήκοντα, ένω θα ήδύνατο να διεξαγάγη τήν £ρευναν 
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άποδοτικώτερον και μ,ϊ περιωρισμένον αριθμόν βοηθών. Ai 

ικανότητες και ή πείρα των μελών της ομάδος αυτής θα έ

πρεπε να είναι προσιταί εις την μονάδα έρεύνης καί ταυτο

χρόνως ή ερευνητική δραστηριότης των θα ήδύνατο ν* άνα-

πτυχθή εντός της μονάδος ταύτης. Ή Ελλάς είναι πολύ 

πτωχή χώρα δια να έχη τήν πολυτέλειαν της ζηλοτυπίας 

καί του ανταγωνισμού μεταξύ πολλών υπηρεσιών έρεύνης. 

"Εν πρόσθετον δφελος εκ της τοιαύτης λύσεως θα ήτο ή 

βελτίωσις καί ό εμπλουτισμός της διδασκαλίας εις τάς Σχο-

λάς, ήτις συνήθως συνοδεύει εν ίσχυρον πρόγραμμα έρεύνης. 

Οί καθηγηταί αποκτούν νέας γνώσεις καί εμπνεύσεις. Οι 

σπουδασταί δεικνύουν μεγαλύτερον ενδιαφέρον καί αυξάνουν 

τάς προσπάθειας των. Δημιουργείται εν συνεχεία ενδιαφέρον 

προς περαιτέρω μελέτην καί προπαρασκευήν εκ μέρους αμφο

τέρων τών μερών, δηλαδή τών καθηγητών καί τών σπουδα

στών. Ή έπίτευξις μιας τοιαύτης προόδου θα έχη ως έπα-

κόλουθον τήν άλληλοσυμπλήρωσιν τών προγραμμάτων δι

δασκαλίας καί έρεύνης. 

Δέν ανεφέρθη εισέτι ό ρόλος της 'Υπηρεσίας Γεωργικών 

Εφαρμογών εις τον τομέα της αγροτικής οικονομικής. Φαί

νεται δτι ή 'Υπηρεσία Γεωργικών 'Εφαρμογών έχει οργα-

νωθή σχετικώς καλώς δσον άφορ$ τήν διάδοσιν εις τους έλ

ληνας άγρότας τών γνώσεων επί τών νέων ανακαλύψεων καί 

εφευρέσεων εις τήν γεωργίαν. Αϊ περισσότεραι εκ τών δια-

διδομένων πληροφοριών προέρχονται εκ πηγών του εξωτε

ρικού. Αί προσπάθειαι διαδόσεως τεχνικών πληροφοριών προς 

τους άγρότας είναι καταφανείς εις τήν Ελλάδα. Είς τήν 

σφαΐραν δμως τών οικονομικών της γεωργίας ελάχιστα έ

χουν γίνει. Τούτο είναι φυσικον έφ' δσον δέν υφίστανται έρ-

γασίαι έρεύνης επί τών οποίων να στηριχθούν προς διάδοσιν 

τοιαύτης φύσεως πληροφοριών. Ή άποτελεσματικότης του 

Ιργου της 'Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών μειουται ση-

μαντικώς εάν δέν στηρίζεται έπί υφισταμένων ερευνών. "Οταν 

ύπάρχη καλή γεωργοοικονομική έρευνα, μικράν δυσκολίαν 
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δύναται τις ν' αναμένη κατά τήν μετάδοσιν των πορισμάτων 

της ερεύνης προς εκείνους οι όποιοι δύνανται να κάμνουν χρή-

σιν αυτών, αν καΐ εΤναι άπαραίτητον βπως ή ομάς έρεύνης 

μή άποχωρίζηται από τα διάφορα τμήματα της ελληνικής 

οικονομίας τα δποΐα προώρισται να εξυπηρέτηση. 

"Οσον ή έρευνα των οικονομικών προβλημάτων της ελλη

νικής γεωργίας θά προχωρή, τόσον το έργον τής 'Υπηρεσίας 

Γεωργικών Εφαρμογών θα καθίσταται εύκολώτερον και ή 

άποτελεσματικότης του μεγαλύτερα, ύπο τήν προϋπόθεσιν 

βεβαίως 6τι θα ληφθούν μέτρα προς ένημέρωσιν ενός άριθμοΰ 

υπαλλήλων τής εν λόγω υπηρεσίας με τήν οίκονομικήν όρο-

λογίαν καΐ τάς βασικάς οίκονομικάς αρχάς. Προς τοΰτο 

είναι απαραίτητος ή όργάνωσις ειδικών σεμιναρίων δια τους 

υπαλλήλους αυτούς καΐ δ εφοδιασμός αυτών δια καταλλή

λων εντύπων ή πολυγραφημένων βοηθημάτων προς μελέτην, 

τα όποια θα γράφουν από το είδικευμένον εις τήν άγροτικήν 

οίκονομικήν άκαδημαϊκον προσωπικόν. Ώ ς είδικον παρά

δειγμα του είδους τών απαιτουμένων πληροφοριών, μία 

απλή περιγραφική άνάλυσις τών στοιχείων του κόστους πα

ραγωγής καί ή σημασία των δια τήν λήψιν αποφάσεων ύπο 

τών γεωργικών μονάδων θα ήτο λίαν εξυπηρετική. Ή επι

τυχία του προγράμματος διαφωτίσεως εις τον τομέα τής 

αγροτικής οικονομικής θα έξαρτηθή κατά μέγα μέρος άπο 

το κατά πόσον οι υπάλληλοι τής υπηρεσίας αυτής έχουν απο

τελεσματικούς έκπαιδευθή εις το να ερμηνεύουν δημοσιεύ

ματα ή ύλικον οικονομικού περιεχομένου. 

Ή επιτυχία του τρόπου τούτου ενεργείας δια τήν έξασφά-

λισιν τής αναγκαίας οικονομικής αναλύσεως τών γεωργικών 

προβλημάτων εν Ελλάδι θά έξαρτηθή μεγάλως εκ τών διευ

θυνόντων τήν έρευναν, εκ τής επαγγελματικής των ικανό

τητος καί έκ του τρόπου καθ' δν βλέπουν τήν συμβολήν των. 

Δημοσία άναγνώρισις τών ατομικών προσπαθειών καί άμοι-

βαί ανάλογοι προς τήν συμβολήν των θά συντείνουν πολύ εις 

το νά προσελκύσουν κατάλληλα πρόσωπα καί νά ενθαρρύ

νουν τήν συνεχή δημιουργικότητα καί παραγωγικότητα των. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





ΠΙΝΑΞ 1. Έλληνικαί έξαγωγαΐ ροδακίνων κατά χώραν 
προορισμού κατά τα έτη 1956-1961 

(μετρικοί τόννοι) 

Χώρα προορισμού 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Δυτ. Γερμανίας . 3,208 7,101 14,836 23,717 11,599 28,487 
'Ανατ. Γερμανία — — — — 1,175 — 
Ήνωμ. Βασίλειον 128 375 506 401 1,279 954 
Αυστρία 147 28 190 24 50 — 
Τσεχοσλοβακία.. 252 355 389 452 — — 
Δανία 20 7 50 134 69 26 
Ερυθραία — — — - — 30 
Κύπρος 34 76 — 75 68 73 
Σαουδαραβία . . — — — — — 22 
Συρία 1 — — — — — 
Σουηδία — 17 39 143 218 146 
'Ιταλία 7 — . - — — - . - — — 
Ελβετία - - 113 - 20 — 
Νορβηγία — - 21 - 5 7 
'Ολλανδία - - - 8 16 732 
Φινλανδία — - — 28 56 95 
"Αντεν — — — — — 10 
Βέλγιον — 29 — — — — 

Σ ύ ν ο λ ο ν . 3,797 7,988 16,144 24,983 14,555 30,582 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καΐ λαχανι
κών, Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, 'Τπουργεΐον Γεωργίας, 
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ΠΙΝΑΞ 2. Έλληνικαί έξαγωγαΐ σταφυλών κατά χο^ραν 
προορισμού κατά τα έτη 1958 -1961 

(μετρικοί τόννοι) 

χωρά προορισμού 1958 1959 1960 1961 

Δυτ. Γερμανία 4,864 
Ήνωμ. Βασίλειον 3,204 
Δανία 270 
Αυστρία 473 
Νορβηγία 2,755 
Σαουδαραβία 156 
'Ιαπωνία 95 
Φινλανδία 1,435 
'Ερυθραία 98 
Ελβετία 100 
Σουηδία 341 
Κένυα 20 
Βενεζουέλα .· 330 
Βραζιλία — 
Αυστραλία — 
Νιγηρία — 
Ιρλανδία — 
Κάτω Χωραι — 
Σομαλία — 
"Αντεν — 
Καναδάς — 
Διάφοροι — 

Σ ύ ν ο λ ο ν 13,961 

7,885 

3,240 

50 

1,155 

2,636 

215 

— 

75 

284 

— 

293 

130 

6 

183 

2,853 

10,000 

— 

— 

— 

2,646 

359 

140 

527 

1,033 

90 

2,120 

130 

107 

20 

— 

100 

— 

— 

30 

5 

— 

— 

12,586 

4,206 

39 

1,104 

2,814 

247 

4,093 

147 

436 

50 

220 

— 

4 

184 

— 

— 

30 

24 

147 

19,015 7,307 26,331 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καΐ λαχανι
κών, Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, 'Τπουργειον Γεωργίας. 
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ΠΙΝΑΞ 3, Έλληνικαί έξαγωγαΐ πορτοκαλλίων, λεμονίων καΐ 
μανδαρινίων κατά χώραν προορισμού κατά το έτος 1957 - 58 

(χιλιόγραμμα) 

Χώρα προορισμού Πορτοκάλλια Λεμόνια Μανδαρίνια Σύνολον 

Τσεχοσλοβακία. . 

Δυτ. Γερμανία... 
Ελβετία 
Γιουγκοσλαβία . 

'Ανατ. Γερμανία. 

Ήνωμ. Βασίλειον 

Ε.Σ.Σ.Δ 
Όλλανδία 

Γαλλία 

205,510 
1,868,219 

607,976 
2,556,701 

29,010 
3,226,577 

413 
1,293,562 

46,157 
231,810 
30,100 

172,152 
16,725 

1,595,191 
4,606,291 

253,588 
2,108 

— 

13,300 
2,588,376 

416,490 
1,874,692 

— 
1,850,763 

1,664 
708,909 

17,000 
688,257 

1,633,803 

— 
— 

2,657,037 
3,767,900 

— 
210,465 

10,800 

458,533 
566,935 

— 
2,490,731 

511,280 
695,237 

— 
32,100 

1,000 
42,883 

— 
303,195 

— 
500,000 

— 
— 
— 
— 

677,343 
5,023,530 
1,024,466 
6,922,124 

540,290 
5,772,577 

2,077 
2,034,571 

64,157 
962,950 

1,663,903 
475,347 

16,725 
4,752,228 
8,374,191 

253,588 
212,573 

10,800 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . 16,742,090 16,439,456 5,601,894 38,783,440 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καί έλεγχου φρούτων και λαχανικών, 
Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, 'ϊπουργεϊον Γεωργίας. 
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ΠΙΝΑΞ 4. ΈλληνικαΙ έξαγωγαΐ πορτοκαλλίων, λεμονίων και 
μανδαρινίων κατά χώραν προορισμού κατά το Ιτος 1958-59 

(χιλιόγραμμα) 

Χώρα προορισμού Πορτοκάλλια Λεμόνια Μανδαρίνια Σύνολον 

Ανατ. Γερμανία . . . 5,413,580 2,863,880 1,081,760 9,359,220 
Τσεχοσλοβακία 751,750 6,009,478 843,990 7,605,218 
Πολωνία 362,130 5,329,355 715,000 6,406,485 
Γιουγκοσλαβία . . . . 2,243,634 860,725 483,320 3,587,679 
Ε.Σ.Σ.Δ 3,401,553 — — 3,401,553 
Δυτ. Γερμανία 213,493 382,173 1,976,745 2,572,411 
Ρουμανία 461,390 1,917,583 500,000 2,878,973 
Βουλγαρία 239,683 807,21θ' 100,000 1,146,893 
Ουγγαρία 304,653 503,966 — 808,619 
Αυστρία 270,421 — 388,706 659,127 
Ήνωμ. Βασίλειον . — — 419,300 419,300 
Ελβετία — — 297,150 297,150 
Σουηδία 177,150 1,524 20,050 198,724 
Φινλανδία 10,650 43,255 — 53,905 

Σ ύ ν ο λ ο ν 13,850,087 18,719,149 6,826,021 39,395,257 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καΐ λαχανι
κών, Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, 'Χπουργεΐον Γεωργίας. 
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ΠΙΝΑΞ 5. Ελληνικά! έξαγωγαΐ πορτοκαλλίων, λεμονιών καί 
μανδαρινίων κατά χώραν προορισμού κατά το έτος 1959 - 60 

(χιλιόγραμμα) 

Χώρα προορισμού Πορτοκάλλια Λεμόνια Μανδαρίνια Σύνολον 

Βουλγαρία 250,840 
Ε.Σ.Σ.Δ 4,696,720 
Ήνωμ. Βασίλειον . 375,604 
Γιουγκοσλαβία 5,490,177 
Σουηδία 282,363 
Πολωνία 3,415,950 
Δυτ. Γερμανία 1,974,233 
Δανία — 
Τσεχοσλοβακία 770,160 
Γαλλία — 
Ουγγαρία 338,490 
Φινλανδία 13,868 
Αυστρία 1,813,842 
Ρουμανία 901,635 
'Ολλανδία 50,000 
'Ανατ. Γερμανία . . . 5,382,930 
Συρία 11,925 

Σ ύ ν ο λ ο ν 25,768,737 32,748,780 4,687,959 63,176,476 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καΐ λαχανι
κών, Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, Ύπουργεΐον Γεωργίας. 

385,601 

9,377,284 

467,943 

195,687 

— 

319,780 

3,673,039 1,933,974 

16,000 

8,059,323 

338,821 

5,100 

. — 

.— 

641,217 

— 

4,257,791 1,150,390 

286,530 

1,047,000 

64,282 

75,255 

2,870,431 

1,700 

1,822,680 

— 

— 

128,310 

— . 

318,601 

— 

— . . . 

• -τ-, 

. — . 

832,128 

14,074,004 

1,163,327 

11,097,190 

298,363 

11,475,273 

2,954,271 

. :-• 5,100 

6,178,341 

286,530 

1,513,800 

78,150 

2,178,698 

. 3,772,066 

51,700 

7,205,610 

11,925 
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ΠΙΝΑΞ 6. Έλληνικαΐ έξαγωγαΐ πορτοκαλλίων λεμονίων καΐ 
μανδοφινίων κατά χώραν προορισμού κατά το έτος 1960 - 61 

(χιλιόγραμμα) 

Χώρα προορισμού Πορτοκάλλια Λεμόνια Μανδαρίνια Σύνολον 

Τσεχοσλοβακία 1,504,123 
'Ανατ. Γερμανία . . . 4,383,353 
Ε.Σ.Σ.Δ 5,680,682 
Πολωνία 896,090 
Ουγγαρία 482,678 
Γιουγκοσλαβία 7,923,699 
Δυτ. Γερμανία 1,844,557 
Φινλανδία 76,780 
Γαλλία 126,380 
Βουλγαρία 207,835 
Ήνωμ. Βασίλειον . . — 
Σουηδία — 
Ρουμανία — 
Ελβετία — 
Αυστρία 1,905,234 
Αίγυπτος 16,000 
Σαουδαραβία 333,800 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . 25,381,211 31,896,622 5,632,845 62,910,678 

Π η γ ή : Τμήμα τυποποιήσεως καΐ έλεγχου φρούτων καΐ λαχανι
κών, Α' Διεύθυνσις Γεωργίας, Ύπουργεΐον Γεωργίας. 

4,000,689 

2,624,794 

9,903,258 

8,764,143 

224,620 

909,250 

209,770 

— 

669,940 

700,000 

3,143,628 1,493,940 

363,641 

277,352 

929,320 

967,822 

49,940 

37,270 

600,145 

10,000 

•— 

— 

887,494 

378,712 

— 

— 

— 

15,000 

— 

— 

368,739 

— 

6,414,062 

7,217,917 

15,583,940 

10,330,173 

1,407,298 

12,561,267 

3,095,692 

732,844 

1,055,700 

1,175,657 

49,940 

52,270 

600,145 

10,000 

2,273,973 

16,000 

333,800 
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