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1. Ο Μαθηµατικός Προγραµµατισµός στον Αγροτικό τοµέα
1.1 Εισαγωγή
Ο µαθηµατικός προγραµµατισµός έχει χρησιµοποιηθεί στον αγροτικό τοµέα
για περισσότερο από 30 έτη. Έχει γίνει ένα τέτοιο χρήσιµο εργαλείο ανάλυσης µε
αποτέλεσµα οι βασικές αρχές του να διδάσκονται σε όλες τις γεωπονικές σχολές,
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Τα µοντέλα προγραµµατισµού στην γεωργία έχουν
χρησιµοποιηθεί σε έναν µεγάλο αριθµό αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών.
Επίσης, τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια έχουν υπάρξει διάφορες µεθοδολογικές
πρόοδοι σε αυτόν τον τοµέα. Οι βελτιώσεις ήταν περισσότερο στην κατεύθυνση της
ενσωµάτωσης της οικονοµικής θεωρίας και οικονοµικής

πραγµατικότητας στα

µοντέλα. Οι πιό αξιοσηµείωτες πρόοδοι έχουν εµφανιστεί στους τοµείς της
διαµόρφωσης της καταναλωτικής ζήτησης, της ισορροπίας αγοράς µεταξύ των
προϊόντων και του παράγοντα αγοράς, και του ρόλου των οργάνων της οικονοµικής
πολιτικής.
Τα µοντέλα παρέχουν τη σύνδεση µεταξύ της οικονοµικής θεωρίας και των
στοιχείων, αφ' ενός, και τις πρακτικές εκτιµήσεις των προβληµάτων και των πολιτικών
προσανατολισµών, αφ' ετέρου. Εντούτοις, η εµπειρία έχει δείξει ότι η δηµιουργία ενός
µοντέλου απαιτεί όχι µόνο έναν έλεγχο των σχετικών οικονοµικών, και της κατανόησης
των ζητηµάτων που αντιµετωπίζονται, αλλά και µια οικειότητα µε τις κατάλληλες
τεχνικές και την εφαρµογή µοντέλων.
1.2 Το µοντέλο του αγροτικού προγραµµατισµού
Η ανάγκη του µαθηµατικού προγραµµατισµού στον αγροτικό τοµέα προήλθε
λόγω, τις προσπάθειας να διαµορφωθούν τα οικονοµικά της αγροτικής παραγωγής. Το
µαθηµατικό σχήµα προγραµµατισµού — γνωστό µερικές φορές ως ανάλυση διαδικασίας
ή ανάλυση δραστηριότητας — είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τη γεωργία. Οι αγρότες, οι
γεωπόνοι, και άλλοι γεωργικοί ειδικοί µοιράζονται έναν κοινό τρόπο σκέψεις για τις
γεωργικές εισαγωγές και εξαγωγές, για τον ετήσιο κύκλο παραγωγής, και για τους
συντελεστές εισόδου-εξόδου ανά στρέµµα ή εκτάριο ή άλλη µονάδα του εδάφους. Οι
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παραγωγές εκφράζονται σε τόνους ή σε µεγάλες ποσότητες ανά µονάδα εδάφους, οι
λιπάνσεις του εδάφους σε χιλιόγραµµα ανά εκτάριο κλπ. Στις µελέτες παραγωγής, για τον
υπολογισµό του κόστους παραγωγής σε ένα αγρόκτηµα, πρέπει να διευκρινιστούν οι
δαπάνες εισαγωγής, οι υπηρεσίες µηχανηµάτων, οι ζωικές υπηρεσίες, οι δαπάνες
λιπάσµατος, δαπάνες για φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα, πιστωτικές δαπάνες, κ.λπ.,
ανά µονάδα εδάφους.
Τα µοντέλα προγραµµατισµού περιλαµβάνουν συχνά διαφορετικά είδη ανάλυσης
ευαισθησίας. Σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, το µοντέλο µπορεί να είναι
χρήσιµο στον υπολογισµό των επιπτώσεων των διαφορετικών χρηµατοδοτήσεων των
πόρων, των διαφορετικών συνθηκών στην αγορά, των βελτιωµένων ή νέων τεχνολογιών,
κ.λπ.
Στον αγροτικό τοµέα, η λύση του µοντέλου ορίζει τις αξιολογήσεις των σταθερών
πόρων, όπως το έδαφος, οι παροχές νερού, κ.λ.π., των οποίων οι αξίες δεν µπορούν να
εκφραστούν µε τις οικονοµικές τιµές τους.
Μπορεί να ερωτηθεί, γιατί οι συναρτήσεις προσφοράς δεν λαµβάνονται από τις
οικονοµετρικές µελέτες. Στον αγροτικό τοµέα, ένα σύνολο κατ' εκτίµηση συναρτήσεων
προσφοράς και ζήτησης µπορεί να δείξει τα επίπεδα ισορροπίας παραγωγής και τιµών,
προς τα οποία ο αγροτικός τοµέας θα έτεινε να κινηθεί. Στη γεωργία οι συναρτήσεις
προσφοράς υπολογίζονται, και φυσικά µπορούν να είναι αρκετά χρήσιµες στην
κατανόηση της συµπεριφοράς του αγροτικού τοµέα. Το κύριο πρόβληµα µε τη στήριξη
µόνο στην οικονοµετρία είναι οι αλλαγές στοιχείων στην ελλοχεύουσα οικονοµική δοµή.
Το πρόβληµα των στοιχείων προκύπτει επειδή, σε πολλές περιπτώσεις, ο µεγάλος όγκος
παραγωγής ανταγωνίζεται µε τους διαθέσιµους σταθερούς πόρους, τα αποτελέσµατα
των οποίων είναι σηµαντικά στοιχεία των συναρτήσεων προσφοράς.
Το θέµα των αλλαγών στην οικονοµική δοµή ισχύει ειδικά για τις τεχνολογίες της
παραγωγής, τις ευκαιρίες αγοράς, και τις τιµές. Επίσης, τα µοντέλα προγραµµατισµού
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναλύσουν τις συνέπειες των άµεσων αλλαγών
στην οικονοµική δοµή, όπως για παράδειγµα οι συνέπειες που θα προέκυπταν από την
εισαγωγή νέας παραγωγής ή από τη µεταρρύθµιση εδάφους που αλλάζει την
κατανοµή του µεγέθους των αγροκτηµάτων. Οι συνέπειες αυτού του είδους των
αλλαγών είναι δύσκολο να συλληφθούν στα οικονοµετρικά µοντέλα προσφοράς.
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Εκτός από αυτές τις εκτιµήσεις, τα µοντέλα προγραµµατισµού συναρτήσεων
προσφοράς παρέχουν πληροφορίες για τις σχετικές ανταποκρίσεις των εισαγωγών, όπως
η εργασία, τα φυτοφάρµακα, και οµοίως. Επίσης η εποχικότητα των ανταποκρίσεων
λαµβάνεται υπόψη. Άλλα παραδείγµατα των πολιτικών εφαρµογών µπορούν να
συµπεριλάβουν τις αξιολογήσεις του σχετικού πλεονεκτήµατος, αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων απασχόλησης των διαφορετικών πολιτικών, παραγωγή των συναρτήσεων
ζήτησης εισαγωγής, και η κοινή αξιολόγηση των συνολικών επενδύσεων.
Στο επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, το µοντέλο προγραµµατισµού είναι ρητά
ένα κανονιστικό ή καθοδηγητικό εργαλείο. Ο ιθύνων, που µπορεί να είναι ο αγρότης ο
ίδιος, διευκρινίζει τον κανόνα απόφασής του (µεγιστοποίηση κέρδους, βελτίωση
ταµειακών ροών, µεγιστοποίηση κέρδους υποκείµενο στην αποφυγή κινδύνου, κ.λπ.),
και οι πρότυπες βοήθειες µιµούνται τις συνέπειες εκείνου του κανόνα απόφασης και τους
σχετικούς περιορισµούς στις επιλογές του αγρότη. Υπάρχουν βασικά δύο επίπεδα
υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων, των φορέων χάραξης πολιτικής και των αγροτών,
των οποίων τα ενδιαφέροντα δεν συµπίπτουν απαραιτήτως. Η λύση ενός µοντέλου, για
παράδειγµα, για να µεγιστοποιήσει τις γεωργικές αποδοχές εξαγωγής θα δώσει µία ένταση
- εξαγωγής (export-intensive) στο καλλιεργητικό σχέδιο αλλά δεν θα προσδιορίσει ποιες,
ενδεχοµένως, πολιτικές υπάρχουν που θα προτρέψουν τους αγρότες για να υιοθετήσουν
αυτό το καλλιεργητικό σχέδιο. Για να ασχοληθεί επαρκώς µε τη βελτιστοποίηση ενός
πολιτικού στόχου, το µοντέλο θα έπρεπε να περιέχει µια προδιαγραφή των πολιτικών
οργάνων και επίσης ένα σύνολο σχέσεων που περιγράφουν πώς οι παραγωγοί θα
αντιδράσουν στις πιθανές πολιτικές αλλαγές.
Από µαθηµατική άποψη, αυτό είναι δύσκολο να διευκρινιστεί και να λύθει αυτό το
δύο επιπέδων (bilevel) πολιτικό πρόβληµα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι παραγωγικότερο
να αναπτυχθεί ένα µοντέλο το οποίο θα βοηθήσει στην εξηγήση των παραγωγικών
ανταποκρίσεων στις εξωτερικές αλλαγές. Ενώ το πολιτικό µοντέλο είναι µόνο
κανονιστικό, αυτό το δεύτερο είδος µοντέλου είναι περιγραφικό ή θετικό. Μεταξύ
άλλων, το περιγραφικό µοντέλο µπορεί να λυθεί για τις πολιτικές παραµέτρους, και οι
αντίστοιχες λύσεις παρέχουν κάποιες πληροφορίες για τις συνέπειες των πολιτικών αλλαγών.
∆εδοµένου ότι οι πολιτικοί στόχοι δεν είναι απαραιτήτως στόχοι των αγροτών, το
περιγραφικό

µοντέλο πρέπει να τεθεί ως στόχος για να µεγιστοποιήθεί κάτι
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διαφορετικό από µια συνάρτηση πολιτικού στόχου. Αφ' ετέρου, εάν, παραδείγµατος
χάριν, όλοι οι παραγωγοί στόχευαν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, κατόπιν ένα
µοντέλο που θα µεγιστοποιούσε τα συνολικά κέρδη δεν θα ήταν σωστό, για το λόγο
ότι θα έδινε τη µονοπωλιακή έκβαση. Αυτό είναι γνωστό ως το παράδοξο της
ανταγωνιστικής αγοράς. Για το µοντέλο αυτό απαιτείται ένα διαφορετικό είδος
αντικειµενικής συνάρτησης.
Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνουµε οτι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο µε
τον οποίο συνδέται η οικονοµία στα γεωργικά µοντέλα. Κατάλληλα κατασκευασµένα,
τα µοντέλα προγράµµατισµού µπορούν να απεικονίσουν ένα ευρύ φάσµα της οικονοµικής
και θεσµικής συµπεριφοράς,

και µπορούν να είναι ισχυρά εργαλεία ανάλυσης.

Παρέχουν µια αναλυτική και εµπειρική σύνδεση µεταξύ της οικονοµικής θεωρίας και
της παρατηρηθείσας συµπεριφοράς.
1.3 Πολιτική της Παραγωγής
Ο προγραµµατισµός της παραγωγής στον αγροτικό τοµέα, περιλαµβάνει τον
καθορισµό της παραγωγής που αυξάνεται, την καλλιεργούµενη περιοχή που
χρησιµοποιήται, την πολιτική εφαρµογής λιπάσµατος και την πολιτική αµειψισποράς.
∆ιάφορες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για να προγραµµατίσουν την παραγωγή, οι
οποίες

αποτελούν τους γνωστούς

επιχειρησιακούς περιορισµούς. Τα µαθηµατικά

µοντέλα προγραµµατισµού έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως σε αυτήν την περίπτωση
(πολιτική καλλιέργιας) δεδοµένου ότι ο Heady (1954) επεξήγησε τη χρήση ενός απλού
µοντέλου γραµµικού προγράµµατισµού (LP) για να καθορίσει την κατανοµή του
καλλιεργήσιµου εδάφους σε δύο καλλιέργειες (Nix 1979) McCarl και Nuthall (1982),
Bond, Carter και Crozier το 1970, και McCarl 1978, James 1972.
Τα περισσότερα µοντέλα γραµµικού προγραµµατισµού (LP) παραγωγής περιλαµβάνουν
µια συνάρτηση µεγιστοποίησης κέρδους υποκείµενη στους περιορισµούς των πόρων
και άλλες απαιτήσεις όπως η αµειψισπορά. Οι παράγοντες που παρακίνησαν τους
αγρότες θα µπορούσαν να αποτελέσουν

τους στόχους των αγροτών (goal

programming). Κάτι το οποίο µπορεί να είναι δύσκολο, επειδή τα βάρη που θα
αποφασιστούν πρέπει να συνδεθούν µε τους στόχους (Barnett, Blake και McCarl 1982).
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Ένα περαιτέρω µειονέκτηµα του προγραµµατισµού στόχου (goal programming) είναι οι
περιορισµοί που επιβάλλονται στην µετα-βέλτιστη (post – optimal) ανάλυση, αν και οι
Wheeler και Russell (1977) υποστηρίζουν

ότι ο προγραµµατισµός στόχου (goal

programming) θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να παραγάγει µια σειρά σχεδίων που
αξίζουν να ερευνηθούν σε µεγαλύτερο βάθος χρησιµοποιώντας LP.
Η θεωρία χαρτοφυλακίων

(Markowitz 1959) έχει χρησιµοποιηθεί επίσης στο να

προβάλει ένα πλαίσιο για τις γεωργικές αποφάσεις κάτω από την αβεβαιότητα. Η θεωρία
χαρτοφυλακίων

Markowitz

µαζί

µε

την

χρησιµοποίηση

του

τετραγωνικού

προγραµµατισµού καθορίζουν το σύνολο των αποδοτικών αποφάσεων E - V, δηλ., το
σύνολο των αποφάσεων που µεγιστοποιούν το περιθώριο κέρδους. Ο Hazell (1971)
πρότεινε την έννοια της ελαχιστοποίησης

της απόλυτης εισοδηµατικής απόκλισης

δεδοµένου ότι το µοντέλο γραµµικού πργραµµατισµού προσεγγίζεται σε µοντέλο
τετραγωνικού προγραµµατισµού. Άλλοι ερευνητές, (παραδείγµατος χάριν, McInerney
1969, Hazell 1970) έχουν χρησιµοποιήσει τα µοντέλα θεωρίας παιγνίων που λύνονται
από LP (παραδείγµατος χάριν, McInerney 1967) για να εξετάσουν την αβεβαιότητα στον
αγροτικό προγραµµατισµό.
Τα

περισσότερα

σχέδια

µοντέλου

γραµµικού

προγραµµατισµού

(LP)

παραγωγής, υποθέτουν ότι τα λιπάσµατα χρησιµοποιούνται µε κάποιο διευκρινισµένο
ποσοστό. ∆εν θεωρούν την παραγωγή ως συνάρτηση της ποσότητας λιπάσµατος και
των τύπων λιπασµάτων που εφαρµόζεται, και αγνοούν την επίδραση του λιπάσµατος
που έχει παραµείνει από τις προηγούµενες λιπάνσεις. Ο Kennedy (1973) ανέπτυξε ένα
µοντέλο δυναµικού προγραµµατισµού (DP) στο οποίο ερµηνεύει το λίπασµα που έχει
παραµείνει από τις προηγούµενες λιπάνσεις στην αξιολόγηση µιας πολιτικής λίπανσης.
Το µοντέλο λύνεται χρησιµοποιώντας µία επαγωγική διαδικασία για την περίπτωση στην
οποία το λίπασµα που έχει παραµείνει σε οποιοδήποτε περιόδο είναι ανάλογο αρχικά
προς το διαθέσιµο λιπάσµα. Σε µια εναλλακτική προσέγγιση ο Godden και ο Helyar
(1980) υπέθεσαν ότι η µεταφορά λιπάσµατος ήταν µια απλή συνάρτηση του χρόνου µέχρι
την κάθε λίπανση αλλά, όπως σηµειώνεται από τον Kennedy (1981 β) η αποκτηθείσα
λύση, γενικά , δεν θα ήταν βέλτιστη. Σε ένα µοντέλο DP για την αξιολόγηση της
πολιτικής λίπανσης, οι Stauber, Burt και Linse (1975) εξέτασαν και το κόστος της
λίπανσης και τον πιθανό τρόπο της µεταφοράς του λιπάσµατος.
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1.4 ∆ιαδικασίες παραγωγής
Αν και σχεδιασµός των διαδικασιών παραγωγής είναι µια σηµαντική πτυχή
του προγραµµατισµού της παραγωγής, τα περισσότερα µοντέλα προγραµµατισµού
παραγωγής αγνοούν την πολυπλοκότητα του σχεδιασµού του. ∆εδοµένου ότι η παραγωγή
ενός αγροκτήµατος είναι περιορισµένη, ολόκληρη η παραγωγή δεν µπορεί να συλλεχθεί
όταν ωριµάζει και ο σχεδιασµός των διαδικασιών παραγωγής πρέπει να θεωρήσει τις
δαπάνες επικαιρότητας, δηλ., τις απώλειες που υφίστανται εάν η συλλογη της παραγωγής
δεν πραγµατοποιείται όταν ωριµάζει. Η αβεβαιότητα στις καιρικές συνθήκες είναι µια
άλλη σηµαντική εκτίµηση στο σχεδιασµό παραγωγής,

δεδοµένου ότι οι καιρικές

συνθήκες έχουν επιπτώσεις και στην ωρίµανση της παραγωγής και στη δυνατότητα του
αγρότη να εκτελέσει τις διαδικασίες παραγωγής.
Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών της παραγωγής, ο αγροτικός τοµέας
έχει κάνει ευρεία χρήση των µοντέλων προσοµοίωσης για να αξιολογήσει τις πτυχές της
πολιτικής της παραγωγής, (π.χ., Donaldson 1968), των πολιτικών της χρήσης µηχανών (π.χ.,
Ryan 1973, Philips και O'Callaghan 1974), και του χρόνου έναρξης των διαδικασιών της
συλλογής της παραγωγής (π.χ., Chen και Chi- Chen Yang 1980). Εντούτοις, το πλαίσιο
LP έχει τη δυσκολία να ενσωµατώσει τη σχέση µεταξύ της αξίας της παραγωγής, των
καιρικών συνθηκών και του χρόνου της συλλογής της παραγωγής.
Οι Chen, Sowell και Humphries (1976) συµπεριέλαβαν την επίδραση του καιρού στη
παραγωγή, σε ένα πιθανολογικό µοντέλο προσοµοίωσης που χρησιµοποιήθηκε για να
αξιολογήσει πολυβάθµιες πολιτικές για την παραγωγή των αγγουριών. Εντούτοις,
κανένα µοντέλο δεν εµφανίζεται να εξηγεί την επίδραση του καιρού στην αύξηση της
παραγωγής.
1.5 Κύρια επένδυση για την παραγωγή
Η παραγωγή στον αναπτυγµένο αγροτικό κόσµο

εξαρτάται από την επένδυση

κεφαλαίου, ιδιαίτερα στον εξοπλισµό. Οι περισσότερες καλλιεργητικές διαδικασίες
απαιτούν σηµαντικό κεφάλαιο για τεχνικό εξοπλισµό. Ο καθορισµός της ζήτησης
εξοπλισµού είναι µια σηµαντική πτυχή του αγροτικού προγραµµατισµού, και δεδοµένου
ότι οι περισσότεροι τύποι εξοπλισµών έχουν µια περιορισµένη ζωή,
αντικατάστασης εξοπλισµού είναι επίσης σηµαντικές.

οι πολιτικές
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∆εδοµένου ότι πολλές διαδικασίες στην παραγωγή είναι εξαρτώµενες από τις µηχανές,
τα µοντέλα των καλλιεργητικών διαδικασιών µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να
αξιολογήσουν τις απαιτήσεις εξοπλισµού. Με

την αλλαγή της διαθεσιµότητας του

εξοπλισµού, µοντέλα προσοµοίωσης της παραγωγής (Donaldson, dalton 1971, Ryan 1973
και οι Philips, O'Callaghan) µπορούν να αξιολογήσουν ένα διευκρινισµένο σύνολο
εξοπλισµού, αλλά δεν µπορούν να εξετάσουν, είτε τη µέθοδο να επιτευχθεί ένα επιθυµητό
σύνολο εξοπλισµού, είτε τη δυνατότητα ενοικίασης του εξοπλισµού. Τα µοντέλα γραµµικού
προγραµµατισµού σχεδιασµού παραγωγής µπορούν επίσης να αξιολογήσουν τις
απαιτήσεις

εξοπλισµού

µε

την αλλαγή των περιορισµών διαθεσιµότητας

(παραδείγµατος χάριν, Krutz, Combs και Parsons 1980).
Ο γεωργικός εξοπλισµός φθειρεταί ανάλογα µε την ηλικία και

τη χρήση. Τα

µοντέλα για την αξιολόγηση των πολιτικών αντικατάστασης εξοπλισµού πρέπει να
υπολογίσουν όχι µόνο την απόδοση της µηχανής αλλά και τα φορολογικά επιδόµατα
(Chisholm 1974).
Άλλα µοντέλα αξιολογούν την κύρια επένδυση στις εγκαταστάσεις εκτός από τον
εξοπλισµό. Παραδείγµατος χάριν, ο Barry (1972) ανέπτυξε ένα πολυπεριοδικό µοντέλο
LP για τον προγραµµατισµό της

επέκτασης ενός αγροκτήµατος µέσω της αγοράς

επιπλέον εδάφους. Εντούτοις, ένα ανεπαρκές χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του
µοντέλου είναι ότι υποθέτει ότι το έδαφος διατίθεται σε περίπτωση ανάγκης.
Οι John T. Scott και Chester B. Baker θέλησαν να βρούν ένα πρακτικό τρόπο
έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν ένα αγροτικό σχέδιο υπό κίνδυνο (ρίσκο).
Σε αυτήν την περίπτωση ο τετραγωνικός προγραµµατισµός χρησιµοποιείται για
να υπολογίσει τη µέση διαφορά αποδοτικής εισοδηµατικής πορείας και τα σχετικά όρια
χαµηλότερου εισοδήµατος και προτείνει έναν τρόπο επιλογής βέλτιστου αγροτικού
σχεδίου υπό κίνδυνο (ρίσκο) βασισµένο στον ίδιο τον αγρότη.
Έχουν γραφτεί πολλά για τον κίνδυνο στην καλλιέργεια, συµπεριλαµβανοµένων
των σηµαντικότερων αιτιών του κινδύνου όπως οι ζωικές ασθένειες, των αλλαγών στον
καιρό και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές, διακυµάνσεις τιµών, αλλαγές στην ανθρώπινη
δυνατότητα και κρίση, κ.λπ.
Το µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού (QP) αποφυγής κινδύνου είναι
σηµαντικό επειδή ενσωµατώνει τις εισοδηµατικές διαφορές και τις συνδιακυµάνσεις των
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πιθανών επιχειρηµατικών συνδυασµών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει
τα (E-V) περιθώρια κέρδους . Επίσης, το µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού
περιέχει έναν "συντελεστή αποφυγής κινδύνου." Άλλα παρόµοια µοντέλα έχουν
αναπτυχθεί κυρίως για να µειώσουν το κόστος.
Ο γραµµικός προγραµµατισµός, υπολογισµού περιθώριου κέρδους µε την µέθοδο
µικρότερης απώλειας (focus-Loss) που αναπτύσσεται από τους Boussard και Petit
προσφέρει µια κάπως διαφορετική βάση για την αντίληψη του αγρότη για τον κίνδυνο
στο πλαίσιο ενός µοντέλου κατανοµής των πόρων.
Η ανάπτυξή και τα εµπειρικά αποτελέσµατά των µοντέλων δεν είχαν ως εδώ
µεγάλη πρακτική επίδραση στην αγροτική διαχείριση, κυρίως επειδή κανένας τρόπος δεν
έχει αναπτυχθεί για να καθορίσει την αξία ενός συντελεστή αποφυγής κινδύνου για έναν
µεµονωµένο αγρότη.
Σε αυτό το σηµείο θα δούµε πώς ενσωµατώνεται η θεωρία (που επεκτείνεται από
τον Baumol) και το µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού για να υπολογίσει τις
σηµαντικές εναλλακτικές λύσεις.
Τα αποτελέσµατα µπορούν να αναλυθούν στον αγρότη µε έναν απλό και εύκολα
κατανοητό τρόπο. Ο αγρότης καλείται να επιλέξει τον επιχειρηµατικό συνδυασµό και το
επίπεδο παραγωγής βάση της προτίµησής του και την ενδοσκοπική αποφυγή κινδύνου.
Το µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού αποφυγής κινδύνου δίνεται ως εξής:
maxZ=U'x-dx'Wx ,

Υπό τον περιορισµό

Ax ≤ B ,
c,x ∈ R n

b ∈ Rm
όπου το U είναι ένα διάνυσµα των µέσων εισοδηµάτων για τις δραστηριότητες, το Χ
είναι το διάνυσµα των δραστηριοτήτων, το d είναι ένας αριθµός που κάλειτε συντελεστής
αποφυγής κινδύνου, το W είναι η µήτρα διαφοράς - συνδιακύµανσης των εισοδηµάτων
δραστηριότητας, το Α είναι η µήτρα των εισόδου-εξόδου συντελεστών για τις
δραστηριότητες, και το Β είναι το διάνυσµα των περιορισµών των πόρων.
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Όταν το d είναι µεγάλο, µόνο ένα µικρό εισόδηµα παράγεται, τα χαµηλά επίπεδα
δραστηριοτήτων

ενεργοποιούνται,

και

οι

περισσότεροι

πόροι

είναι

αδρανής.

Παραµετροποιόντας το d στο πρόγραµµα θα δώσει τα (E-V) περιθώρια κέρδους. Ενώ
αυτό θα οδηγήσει στην ίδια έκβαση πέρα από τη σχετική σειρά των συνόρων (E-V) ως
διαδικασία που προτείνεται από τον Stovall. Η διαδικασία αυτή έχει την άµεση
αντιστοιχία µε το µοντέλο αποφυγής κινδύνου QP και είναι υπολογιστικά ευκολότερη.

2. Μοντέλα Γραµµικού Προγραµµατισµού στον Αγροτικό
Τοµέα
2.1 Γραµµικός Προγραµµατισµός

Για την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού χρησιµοποιείται ένα
µαθηµατικό µοντέλο το οποίο αποτελείται από µεταβλητές απόφασης, µία αντικειµενική
συνάρτηση, και ένα σύνολο περιορισµών. Μεταβλητές ενός προβλήµατος γραµµικού
προγραµµατισµού είναι οι δραστηριότητες που µπορούµε να αναπτύξουµε σε ποσότητες
που πρόκειται να προσδιοριστούν µε τη λύση του προβλήµατος. Η αντικειµενική
συνάρτηση εκφράζει το αντικείµενο το οποίο επιθυµούµε να βελτιστοποίησουµε. Οι
περιορισµοί είναι ένα σύνολο αλγεβρικών ανισοτήτων ή ισοτήτων οι οποίοι εκφράζουν
τους περιορισµούς του προβλήµατος.
Το µοντέλο αυτό ονοµάζεται µοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού διότι :
•

Η αντικειµενική συνάρτηση και οι περιορισµοί είναι γραµµικές
συναρτήσεις ως προς τις αγνωστες µεταβλητές.

•

Οι άγνωστες µεταβλητές είναι συνεχείς, δηλαδή µπορούν να πάρουν
οποιαδήποτε τιµή σε ένα διάστηµα πραγµατικών αριθµών.

Ο σκοπός του Peter B. R. Hazell ήταν η αναπτύξη ένα απλού µοντέλου
γραµµικού προγραµµατισµού.
Οι µεµονωµένοι αγρότες πρέπει επανειληµµένα να λάβουν αποφάσεις, για το ποιά
προϊόντα πρέπει να παραγάγουν, µε ποια µέθοδο, σε ποια εποχιακά χρονικά διαστήµατα,
και σε ποιές ποσότητες. Οι αποφάσεις επηρεάζονται από τους περιορισµούς οσο αναφορά
τα φυσικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του προβλήµατος. Η αβεβαιότητα µπορεί να
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προκύψει στις προβλεπόµενες παραγωγές, τις δαπάνες, τις αξίες των µεµονωµένων
αγροτικών επιχειρήσεων, και στις συνολικές προµήθειες των σταθερών διαθέσιµων πόρων.
Παραδοσιακά, οι αγρότες έχουν στηριχθεί στην εµπειρία, τη διαίσθηση, και τη
σύγκριση µε τους γείτονές τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Οι επίσηµες τεχνικές
προϋπολογισµού και συγκριτικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί από τους ειδικούς αγροτικής
διαχείρισης, και αυτές (οι τεχνικές) µπορούν να είναι χρήσιµες ενισχύσεις (βοηθήµατα) για
τη λήψη των αποφάσεων στις λιγότερο σύνθετες καταστάσεις ή για την ανάλυση των
επιλεγµένων αποφάσεων. Ικανοποιητικές διαδικασίες στον αγροτικό προγραµµατισµό σε πιο
σύνθετες καταστάσεις, αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της προόδου των
µαθηµατικών λογισµικών πακέτων προγραµµατισµού.
Ο αγροτικός προγραµµατισµός µπορεί να βοηθήσει τους αγρότες αποτελεσµατικά
στο να προσαρµοστούν σε ένα µεταβαλλόµενο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
Τα µοντέλα βελτιστοποίησης που αποτυπώνουν επαρκώς τους στόχους και περιορισµούς
των αγροτών µπορούν επίσης, να προβλέψουν µε αρκετή ακρίβεια για το τι πρέπει να
κάνουν αυτοί οι αγρότες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περισσότερες στάσιµες καταστάσεις
όπου οι αγρότες έχουν το χρόνο να προσαρµοστούν στο οικονοµικό και τεχνολογικό
περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτή των αγροτικών µοντέλων τα καθιστά χρήσιµα για το
συνυπολογισµό µοντέλων γεωργικού τοµέα.
Σε απλούστερη µορφή του, ο γραµµικός προγραµµατισµός είναι µια µέθοδος
καθορισµού συνδυασµών µεγιστοποίησης του κέρδους αγροτικών επιχειρήσεων και που
είναι εναρµονισµένος µε ένα σύνολο σταθερών αγροτικών περιορισµών. Εφαρµογές του
γραµµικού

προγραµµατισµού

στον

προγραµµατισµό

καλλιέργειας

υποθέτουν

µεγιστοποίηση του κέρδους, για µία µόνο χρονική περίοδο προγραµµατισµού (καµία
αύξηση), και ένα ορισµένο περιβάλλον (καµία αβεβαιότητα για τις τιµές, παραγωγές,
και ούτω καθ' εξής).

2.2 Μοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού πρωταρχικής σπουδαιότητας

Για µια δεδοµένη αγροτική κατάσταση το γραµµικό µοντέλο προγραµµατισµού απαιτεί
την συγκεκριµενοποίηση σε:
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1) Εναλλακτικές αγροτικές δραστηριότητες, µονάδα µέτρησής τους, απαιτήσεις
πόρων, και οποιοιδήποτε συγκεκριµένοι περιορισµοί στην παραγωγή τους
2) Σταθεροί περιορισµοί των πόρων του αγροκτήµατος
3) Επιστροφές δραστηριότητας πρόβλεψης εκτός των µεταβλητών δαπανών,
αποκαλούµενων εφεξής ακαθάριστα περιθώρια κέρδους.
Για να διατυπωθεί το πρόβληµα από µαθηµατική άποψη εισάγουµε την ακόλουθη
σηµείωση:
Xj= το επίπεδο της j αγροτικής δραστηριότητας.
Cj = το προβλεπόµενο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους µιας µονάδας της j
δραστηριότητας (π.χ., δολάρια ανά στρέµµα).
α ij = η ποσότητα των i

πόρων (π.χ., στρέµµατα του εδάφους ή ηµέρες της

εργασίας) που απαιτούνται για να παραγάγει µια µονάδα της j δραστηριότητας. Όπου
το m δείχνει τον αριθµό των πόρων µε i= 1 έως m.
bi = το ποσό των i διαθέσιµων πόρων (π.χ., στρέµµατα του εδάφους ή ηµέρες
εργασίας).
Ακολούθως, το γραµµικό µοντέλο προγραµµατισµού µπορεί να γραφτεί ως εξής:
n

max Z = ∑ c j * x j

(2.1)

j =1

έτσι ώστε
n

∑a
j =1

ij

* x j ≤ bi

i =1,….,m

(2.2)

και
xj ≥ 0

j = 1,…..,n

(2.3)
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Με άλλα λόγια, το πρόβληµα είναι να βρεθεί το αγροτικό σχέδιο (που καθορίζεται
από ένα σύνολο επιπέδων δραστηριότητας Xj , j=1 έως n) που έχει το µεγαλύτερο
πιθανό συνολικό ακαθάριστο περιθώριο Ζ, αλλά που δεν παραβιάζει οποιωνδήποτε από
τους σταθερούς περιορισµούς των πόρων (2.2), ή να περιλαµβάνει

οποιαδήποτε

αρνητικά επίπεδα δραστηριότητας (2.3). Αυτό το πρόβληµα είναι γνωστό ως πρωταρχικής
σπουδαιότητας γραµµικό πρόβληµα προγραµµατισµού.
Το πρόβληµα που καθορίζεται από (2.1) έως (2.3) απεικονίζεται στον πίνακα 2.1, µε
µορφή µητρών παρουσιάζοντας όλους τους συντελεστές της αλγεβρικής έκφρασης του
µοντέλου. Η εξίσωση που µεγιστοποιείται καλείται αντικειµενική συνάρτηση. Στο
τρέχον πρόβληµα η αντικειµενική συνάρτηση είναι το συνολικά ακαθάριστο περιθώριο
(2.1). Επίσης άλλες αντικειµενικές συναρτήσεις είναι πιθανές.Στον πίνακα (2.1), οι
περιορισµοί είναι οι σειρές και οι

δραστηριότητες είναι οι στήλες. Οι σταθερές

προµήθειες των πόρων, bi , είναι στη δεξιά πλευρά (RHS).
Οι µη θετικές απαιτήσεις (2.3) δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα 2.1, λαµβάνονται ως
δεδοµένα.
Πίνακας 2.1

Αντικειµενική
Συνάρτηση
Περιορισµοί
1
2
.
.
.
.
m

X1

X2

.

.

.

.

Xn

RHS

C1

C2

.

.

.

.

Cn

µεγιστοποιήση

A11
A21
.
.
.
.
Am1

A12
A22
.
.
.
.
Am2

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

A1n
A2n
.
.
.
.
Amn

<= b1
<= b2
.
.
.
.
<=bm

2.3 ∆υϊκότητα

Το πρωταρχικής σπουδαιότητας πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού από (2.1)
έως (2.3) µπορεί να βοηθήσει έναν αγρότη στην απόφαση,

ποιων αγροτικών
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δραστηριοτήτων να επιλέξει, και πόσο να παράγει εάν επιθυµεί να µεγιστοποιήσει το
συνολικό ακαθάριστο περιθώριό κέρδους. Οι περαιτέρω αυξήσεις στο συνολικό
ακαθάριστο περιθώριο κέρδους είναι δυνατές εάν ο αγρότης µπορεί να αποκτήσει πρόσθετες
µονάδες των παραγωγικού συντελεστή. Αυτό θέτει µια σηµαντική ερώτηση - πόσο πρέπει ο
αγρότης να είναι πρόθυµος να πληρώσει για να νοικιάσει µια πρόσθετη µονάδα κάθε
συντελεστή παραγωγής; Σαφώς θα επιθυµούσε να το αποφύγει, δεδοµένου ότι ο αγρότης το
βλέπει σαν απώλεια χρηµάτων και όχι ως µελλοντική επένδυση. Αφ' ετέρου όµως, εάν
υποτίµησε τον παραγωγικό συντελεστή, αυτό µπορεί να τον οδηγήσει στο να νοικιάσει
λιγότερους πόρους από ότι µπορεί επικερδώς να χρησιµοποιήσει. Εάν πρόσθετες µονάδες
του παραγωγικού συντελεστή χρησιµοποιούνται µε έναν τρόπο µεγιστοποίησης κέρδους,
τότε θα έπρεπε να υπάρξει µια µοναδική αξία ενοικίου που µπορεί να οριστεί σε κάθε
συντελεστή παραγωγής. Από την οικονοµική θεωρία ξέρουµε ότι αυτή η αξία είναι το
οριακό προϊόν αξίας. Στη βιβλιογραφία γραµµικού προγραµµατισµού αυτές οι τιµές
καλούνται σκιώδης τιµές.
Είναι δυνατό να διευκρινιστεί ένα γραµµικό µοντέλο προγραµµατισµού για να βρει
τις βέλτιστες σκιώδης αξίες του παραγωγικού συντελεστή. Αφήνοντας το λi να δείξει
την σκιώδη τιµή

του i πόρου, τότε το πρωταρχικής σπουδαιότητας πρόβληµα

γραµµικού προγραµµατισµού από (2.1) έως (2.3) µπορεί να οριστεί ως εξής:
m

min W = ∑ bi * λi

(2.4)

i =1

έτσι ώστε
m

∑a
i =1

ij

* λi ≥ c j

j = 1,……..,n

(2.5)

και
λi ≥ 0, για όλα τα i = 1 έως m

(2.6)

Αυτό το οποίο επιδιώκουµε είναι να ορίσουµε τις σκιώδης τιµές του συντελεστή
παραγωγής b, που παράγουν τη χαµηλότερη πιθανή αξία

W για τη συνολική

χρηµατοδότηση του σταθερού συντελεστή παραγωγής. Αυτή η ελαχιστοποίηση
αποφεύγει το πρόβληµα της υπερεκτίµησης (υπεραξία) του συντελεστή παραγωγής. Για
να µην οριστεί µια πάρα πολύ χαµηλή αξία ενοικίου στους αγροτικούς πόρους, (2.5)
απαιτείται η συνολική αξία των πόρων που χρησιµοποιούνται από µια µονάδα κάθε
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δραστηριότητας Xj, j = 1 έως n, να µην είναι περισσότερη από το ακαθάριστο περιθώριο
κέρδους cj που κερδίζεται από εκείνη την δραστηριότητα. Η ανισότητα (2.6) επιβάλλει
την αυτονόητη ζήτηση ότι οι επιλεγµένες σκιώδης τιµές δεν πρέπει να

είναι

αρνητικές.
Το µοντέλο (2.4) έως (2.6) συσχετίζεται από µαθηµατική άποψη πολύ µε το
πρωταρχικής σπουδαιότητας πρόβληµα (2.1) (2.3). Στην πραγµατικότητα, το (2.4) έως
(2.6) καλείται ως δυικό πρόβληµα του (2.1) έως (2.3).
Αυτές οι σχέσεις µεταξύ πρωταρχικών και δυϊκών προβληµάτων είναι σηµαντικές,
και στην πραγµατικότητα υπάρχει µια αυστηρή σύνδεση µεταξύ των δύο
προβληµάτων που είναι θεµελιώδη στη θεωρία γραµµικού προγραµµατισµού.

3. Μοντέλα Τετραγωνικού Προγραµµατισµού στον Αγροτικό
Τοµέα
3.1 Τετραγωνικός Προγραµµατισµός

Για την επίλυση προβληµάτων τετραγωνικού προγραµµατισµού χρησιµοποιείται
ένα µαθηµατικό µοντέλο το οποίο αποτελείται από µεταβλητές απόφασης, µία
αντικειµενική συνάρτηση, και ένα σύνολο περιορισµών. Η αντικειµενική συνάρτηση
εκφράζει το αντικείµενο το οποίο επιθυµούµε να βελτιστοποίησουµε. Οι περιορισµοί
είναι ένα σύνολο αλγεβρικών ανισοτήτων ή ισοτήτων οι οποίοι εκφράζουν τους
περιορισµούς του προβλήµατος.
Το µοντέλο αυτό ονοµάζεται µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού διότι :
•

Η αντικειµενική συνάρτηση είναι συνάρτηση δευτέρου βαθµού ως προς
τις αγνωστες µεταβλητές.

•

Οι περιορισµοί είναι γραµµικές συναρτήσεις ως προς τις αγνωστες
µεταβλητές.

•

Οι άγνωστες µεταβλητές είναι συνεχείς, δηλαδή µπορούν να πάρουν
οποιαδήποτε τιµή σε ένα διάστηµα πραγµατικών αριθµών.

Ο τετραγωνικός προγραµµατισµός ενασχολείται µε την επίλυση µίας υπο –
οµάδας µη γραµµικών προβληµάτων, αυτών των οποίων η αντικειµενική συνάρτηση
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είναι τετραγωνική και οι περιορισµοί είναι γραµµικοί. Το ακόλουθο είναι ένα
χαρακτηριστικό πρόβληµα τετραγωνικού προγραµµατισµού.
min Z = cT * x + (1/ 2) * xT * Q * x
υπό
A* x ≤ b
x≥0

Για την συνέχεια υποθέτουµε ότι c, x ∈ R n , b ∈ R m , Q (n*n) και Α (m*n). Προβλήµατα
τετραγωνικού προγραµµατισµού εµφανίζονται είτε αυτόνοµα, είτε σαν προσεγγίσεις πιο
περίπλοκων µη γραµµικών προβληµάτων.
3.2 Μια µεθοδολογική επισκόπηση

Οι Day και Sparkling, (1977) πρότειναν την ταξινόµηση του γραµµικού
προγραµµατισµού στα γεωργικά οικονοµικά σε έξι κατηγορίες: (1) τρόφιµα και
διατροφή, (2) διαχείριση αγροκτηµάτων και αγροτοβιοµηχανίας, (3) αγροτική ανάπτυξη,
(4) όγκος παραγωγής, (5) διαπεριφερειακό εµπόριο και χωρικά οικονοµικά, και (6)
φυσικοί πόροι. Οι πρόοδοι που γίνονται στους αλγορίθµους έχουν καταστήσει το µη
γραµµικό προγραµµατισµό εφικτό για ένα ευρύτερο φάσµα των προβληµάτων. Ως
αποτέλεσµα της αυξανόµενης δυνατότητας πραγµατοποίησης του µη γραµµικού
προγραµµατισµού, τρεις πρόσθετες κατηγορίες έχουν προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο:
(7) οικονοµετρική και στατιστική εφαρµογή, (8) πολιτική ανάλυση, και (9) µη
παραµετρική ανάλυση αποδοτικότητας.
Ο Samuelson, (1947) ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι η συλλογική
συµπεριφορά των οµάδων παραγωγών και καταναλωτών που αποτελούν την αγορά θα
µπορούσε να εκφραστεί ως περιορισµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης. Αργότερα, οι
Takayama και Judge, (1964) επέκτειναν τη διατύπωση του Samuelson και ανέπτυξαν
ένα τετραγωνικό µοντέλο προγραµµατισµού. Μέσω της χρήσης του ευδιαχώριστου
προγραµµατισµού, οι Duloy και

Norton, (1975) προσέγγισαν την τετραγωνική

αντικειµενική συνάρτηση ως γραµµική συνάρτηση, επιτρέποντας στη µέθοδο simplex να
χρησιµοποιηθεί παρέχοντας µια βέλτιστη λύση.
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Μοντέλα, µεγάλης κλίµακας, εξωγενών τιµών και γραµµικού προγραµµατισµού
έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για να παρατηρήσουν τον αντίκτυπο του µαθηµατικού
προγραµµατισµού στο γεωργικό τοµέα. Αυτά τα µεγάλης κλίµακας µοντέλα γραµµικού
προγραµµατισµού έχουν συµπεριλάβει την περιοριστική υπόθεση των σταθερών τιµών
αγοράς ή των ποσοτήτων ([Heady and Strivistava, (1975)). Σύµφωνα µε τους Takayama
and Judge, (1964) η προσφορά διατίθεται µεταξύ των διάφορων περιοχών ζήτησης στην
εκτίµηση του κόστους µεταφορών. Οι Takayama and Judge, (1964), χρησιµοποιώντας
γραµµικές συναρτήσεις

τιµής-εξάρτησης, προσφοράς και ζήτησης, επέκτειναν τη

διατύπωση του Samuelson έτσι ώστε η δοµή των τιµών, η παραγωγή, η χρήση
παραγωγικών συντελεστών και η κατανάλωση να καθοριστούν µε τον τετραγωνικό
προγραµµατισµό. Οι διατυπώσεις τετραγωνικού προγραµµατισµού έχουν χρησιµοποιηθεί
εκτενώς ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη των µη γραµµικών αλγορίθµων ( Duloy and Norton,
(1975)).
3.3 Μοντελοποίηση πρόβλεψης και αξιολόγησης κρητικού ελαιολάδου

Οι A. Migdalas, G. Baourakis, N. Kalogeras, και H. B. Meriem, 2001
µοντελοποιήσαν για την πρόβλεψη και την αξιολόγηση του ελαιολάδου στην Κρήτη.
Στοιχεία και µοντέλο

Από την άποψη της βελτιστοποίησης και του µαθηµατικού προγραµµατισµού, το
µοντέλο συνεπάγεται τη µεγιστοποίηση µιας κοίλης τετραγωνικής αντικειµενικής
συνάρτησης, υπό τον περιορισµό ενός συνόλου γραµµικών περιορισµών ανισότητας και
όρων µη-αρνητικότητας. Υπό την οικονοµική έννοια, το µοντέλο αποτελείται από τη
µεγιστοποίηση της συνολικής κοινωνικής ευηµερίας. ∆ιευκρινίστηκε ως τετραγωνικό
µοντέλο όσον αφορά τη µη γραµµική αντικειµενική συνάρτηση.
Η αντικειµενική συνάρτηση του µοντέλου αποτελείται από το ολοκλήρωµα της
γραµµικής τιµής ζήτησης προϊόντων της εξαρτώµενης συνάρτησης µείον το συνολικό
κόστος παραγωγής, µεταφοράς και επεξεργασίας - µάρκετινγκ, συν τις αποδοχές από
την ενίσχυση στην παραγωγή και στις εξαγωγές. Η αντικειµενική συνάρτηση αποτελεί
ένα µέτρο του καταναλωτικού πλεονάσµατος, και του πλεονάσµατος του παραγωγού.
(Samuelson, (1952), Takayama and Judge, (1971)).
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Εποµένως, η λύση στο τετραγωνικό πρόβληµα προγραµµατισµού θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως µια προσοµοίωση της συµπεριφοράς της βιοµηχανίας στις περιπτώσεις
του ανταγωνισµού (Samuelson, (1952)).
Η αντικειµενική συνάρτηση του µοντέλου από µαθηµατική άποψη παρουσιάζεται
ως εξής:
r

r

r

r

r

g =1

g =1

g =1

g =1

f (Qg , X g , M g , Eg , Pg ) = ∑ ∫ ( Pg )∂Qg − ∑ cg X g −∑ mg M g − ∑ t g (QRg ) + ∑ Px Eg +
g =1

Qg

0

r

r

r

g =1

g =1

g =1

+ (1 − θ g )∑ a1 X g + θ g ∑ a2 X g + ∑ ∫

QRg

0

( PRg )∂QRg

όπου:
• Qg είναι η καταναλωµένη ποσότητα των προϊόντων,
• (Pg) είναι η γραµµική συνάρτηση ζήτησης για τα προϊόντα,
• Xg είναι τα αρχικά προϊόντα προσφοράς,
• cg είναι το κόστος παραγωγής,
• mg είναι το κόστος µονάδων µάρκετινγκ,
• Mg είναι το ποσό των προϊόντων που πωλούνται,
• tg είναι το κόστος ανα µονάδα της εξαγώµενης ποσότητας προϊόντος,
• Eg είναι η ποσότητα εξαγωγής,
• px είναι η τιµή εξαγωγής,
• (1− g) και

g

είναι τα ποσοστά των προϊόντων σε σχέση µε την ποιότητα,

• a1 and a2 είναι η ενίσχυση ανά µονάδα για τα προϊόντα σε σχέση µε την ποιότητα,
• (PRg) είναι η γραµµική συνάρτηση ζήτησης για τα προϊόντα ελαιολάδου εκτός Κρήτης,
και
• QRg είναι το υπόλοιπο της Ελλάδας της ζητούµενης ποσότητας των προϊόντων.
Οι περιορισµοί διευκρινίζονται στις ανισότητες ως εξής:
• Ισορροπία προϊόντων
−Mg+Qg 0 [ g]
το οποίο εξασφαλίζει ότι η κατανάλωση ελαιολάδου δεν υπερβαίνει τη συνολική
ποσότητα που πωλείται.
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• Ισορροπίες παραγωγής
Xg+Mg+Eg+QRg <=0 [ g]
Οι εξισώσεις ισορροπίας παραγωγής εξασφαλίζουν ότι η ποσότητα που πωλείται,
και η εξαγωγή να µην υπερβαίνει τον αρχικό απόθεµα, και την παραγωγή.
• Περιορισµοί των πόρων
fgXg−YLg 0 [ g]
όπου 1/fg είναι ο τεχνικός συντελεστής περιγράφοντας το ποσό ελιάς που απαιτείται για
να παραγάγει µια µονάδα ελαιολάδου. Οι περιορισµοί των πόρων εξασφαλίζουν ότι το
παρεχόµενο ποσό δεν υπερβαίνει το χρηµατοδοτηµένο επίπεδο σε κάθε περιοχή.
• Όριο εξαγωγής
Eg−ELg 0 [ g]
Η ποσότητα του ελαιολάδου που εξάγεται από κάθε περιοχή δεν υπερβαίνει το
ανώτερο όριο ELg .
• Μη-αρνητικοί όροι
Qg,Xg,Mg,Eg,QRg 0.
Αυτοί οι όροι δηλώνουν ότι οι µεταβλητές απόφασης δεν είναι σε αρνητικό
επίπεδο. Οι όροι εντός παρενθέσεως στη δεξιά πλευρά είναι οι διπλές µεταβλητές
(σκιώδης τιµές) που αντιστοιχούν σε κάθε πρωταρχικής σπουδαιότητας εξίσωση.
Το µοντέλο είναι βασισµένο στις υποθέσεις µη ύπαρξη δαπάνης στην
ενδοπεριφερειακή

αποστολή

εµπορευµάτων.

Αυτό

ελαχιστοποιεί

το

συνολικό

λογαριασµό µεταφορών και, εποµένως, το πρόβληµα µεταφορών δεν λαµβάνεται
υπόψη.Το µοντέλο θεωρείται µια απλουστευµένη αντανάκλαση του αγροτικού τοµέα.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο έρευνας ή πολιτικής για να εξακριβώσει τον
ποσοτικό αντίκτυπο των αλλαγών στους παράγοντες όπως οι όροι προσφοράς, η
καταναλωτική ζήτηση, η ενίσχυση παραγωγής και το περιθώριο κέρδους από το
µάρκετινγκ στα εισοδήµατα των παραγωγών, τις ροές προϊόντων, τα σχέδια
κατανάλωσης και τα επίπεδα τιµών.
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4. Μοντέλα Χαρτοφυλακίων στον Αγροτικό Τοµέα

4.1 Θεωρία Χαρτοφυλακίων

Στόχος κάθε παραγωγού αγροτικών προϊόντων είναι η υψηλή προσδοκώµενη
απόδοση. Θέλει να αποφασίσει πως θα κατανέµει το κεφάλαιο που έχει στην διάθεση
του, µεταξύ n καλλιεργειών έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο που προκύπτει να έχει την
µέγιστη προσδοκώµενη χρησιµότητα.
Ο αγρότης θεωρεί την απόδοση ri της καλλιέργειας i, (i=1,…..,n), σαν στοχαστική
µεταβλητή µε διακύµανση σii2 και µέσο όρο µi. Γνωρίζει επίσης την συνδιακύµανση σij2
για τις αποδόσεις κάθε ζεύγους (i,j) καλλιέργειας.
Σύµφωνα µε τον Markowitz ένα αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο είναι αυτό που,
µεταξύ όλων των χαρτοφυλακίων που έχουν την ίδια προσδοκώµενη απόδοση, έχει τον
µικρότερο κίνδυνο, και που, µεταξυ όλων των χαρτοφυλακίων µε τον ίδιο κίνδυνο, έχει
την

µεγλύτερη

προσδοκώµενη

απόδοση.

Το

πιό

κατάλληλο

αποτελεσµατικό

χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το οποίο προσφέρει τον πιό κατάλληλο συνδιασµό κινδύνου
και απόδοσης.
4.2 Υπολογισµός κέρδους υπό ρίσκο χρησιµοποιόντας την ισοδυναµία βεβαιότητας
µε ένα µοντέλο µέσης-διαφοράς
Μοντέλο εφαρµογής στα εσπεριδοειδή της Florida
Α. Η διατύπωση των κανόνων µέσης διαφοράς αρχίζει µε την αρνητική

εκθετική συνάρτηση χρησιµότητας:
U [W ( x)] = −e − ρW ( x )
Ο Bussey µας έδειξε ότι αυτή η αναµενόµενη χρησιµότητα µπορεί να ξαναγραφτεί υπό
την κανονικότητα ως εξής:
E[U (W {x})] = −e − ρ ( µ ( χ ) − ρ / 2σ

Ως εκ τούτου, πρέπει να µεγιστοποιηθεί η z
Ζ = µ ( χ ) − ( ρ / 2)σ 2 ( χ )

2

( χ ))
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Β. Εντούτοις οι επιπτώσεις αυτής της αντικειµενικής συνάρτησης είναι πραγµατικά πολύ
ευρύτερες. Επίλυση της αρνητικής εκθετικής συνάρτησης χρησιµότητας για τους πόρους
είναι :
U [W * ( x)] = −e − ρW

*

( x)

l n[−U [W * ( x)]] = − ρW * ( x)
W * ( x) = −(1/ ρ ) ln[−U [W * ( x)]]

Η αντικατάσταση της αρχικής ένταξης σε αυτό το αποτέλεσµα παράγει
W * ( x) = µ ( χ ) − ( ρ / 2)σ 2 ( χ )

Κατά συνέπεια, η αντικειµενική συνάρτηση της διατύπωσης µέσης-διαφοράς
είναι πραγµατικά ισοδυναµία βεβαιότητας.
Γ. Άλλες επιπτώσεις της ισοδυναµίας µεταξύ της αντικειµενικής συνάρτησης και
ισοδυναµίας βεβαιότητας είναι η ερµηνεία των σκιωδών τιµών. Ο περιορισµός αλλάζει
στην ισοδυναµία βεβαιότητας. Παραδείγµατος χάριν, λαµβάνοντας υπόψη την αρχική
προδιαγραφή της αντικειµενικής συνάρτησης, οι σκιώδης τιµές του δεύτερου εδάφους. Ο
περιορισµός είναι 34,73 και η σκιώδης αξία του πρώτου κύριου περιορισµού είναι 93.98.
Αυτές οι τιµές είναι µετά την τιµή κάθε εισαγωγής κάτω από την αβεβαιότητα.
Σύµφωνα µε την παρακάτω µελέτη θα δούµε εάν η αυτοσυσχέτιση στις
επιστροφές στα αγροτικά κεφάλαια σε σχέση µε άλλα κεφάλαια µπορούν να εξηγήσουν
την απόκλιση.
1) Η αυτοσυσχέτιση στις αγροτικές επιστροφές αναφέρεται στην τάση των αυξανόµενων
επιστροφών να συνεχειστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Από µαθηµατική άποψη:

ε t = Pε t −1 + µt
όπου εt είναι ένα n*1 διάνυσµα απόδοσης ενεργητικού , το P είναι µια µήτρα n*n
συντελεστών αυτοσυσχέτισης που συνδέουν τις αποδόσεις αυτής της περιόδου µε τις
αποδόσεις της προηγούµενης περιόδου, και µt είναι το διάνυσµα των διαταρακτικών
όρων.
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2) Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το διάνυσµα απόδοσης, το πρόβληµα είναι να σχεδιαστεί το
αναµενόµενο πρόβληµα περιθώριου κέρδους για ένα δεδοµένο χαρτοφυλάκιο απόδοσης
µετά από αρκετές περιόδους. Από µαθηµατική άποψη, αυτό παράγει δύο προβλήµατα:
α. Ποιά είναι η αναµενόµενη απόδοση;
Ι. Η αναµενόµενη απόδοση για την περίοδο εκµετάλλευσης είναι :

ε t = kε t
όπου το Κ είναι ο αριθµός περιόδων που έχουµε κρατήσεις.
ΙΙ. Εντούτοις, ένα µεγαλύτερο πρόβληµα είναι: Τι είναι το µέσο εισόδηµα.
Σε αυτήν την µελέτη το µέσο εισόδηµα ορίζεται ως το στήριγµα κρατικού εισοδήµατος:
(Ι − AL)ε t = α 0

ε t = (Ι − AL) −1α 0
β. Ένα παρόµοιο πρόβληµα περιλαµβάνει τη µήτρα διαφοράς.
Ι. Χρησιµοποιώντας την ανωτέρω αναδροµική εκτίµηση, η µήτρα διαφοράς για την
επένδυση µπορεί να γραφτεί όπως:

4.3 MOTAD (Minimize Total Absolute Deviation)

Σύµφωνα µε τον Hazell θα δούµε ένα άλλο µοντέλο αγροτικού χαρτοφυλακίου
µε βάση την εφαρµογή MOTAD (Minimize Total Absolute Deviation -Απόλυτη
συνολική ελαχιστοποίση απόκλισης) στη γεωργία.
Η προσέγγιση του Hazell έχει δύο πτυχές. Αρχικά καθορίζει την αναπτύξη του
αναµενόµενου περιθώριου κέρδους ως µία καλή µεθοδολογία σε ορισµένες περιπτώσεις.
Έπειτα θέτονται δύο δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία είναι η διαθεσιµότητα του κώδικα
για να λύσει το πρόβληµα προγραµµατισµού δευτέρου βαθµού. Η δεύτερη δυσκολία
είναι το πρόβληµα της εκτίµησης. Συγκεκριµένα, τα στοιχεία που απαιτούνται για το
(EV) περιθώριο κέρδους είναι ο µέσος όρος και η µήτρα διαφοράς.
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Στο προβλήµα της εκτίµησης γνωρίζουµε ότι οι όροι συνδιακύµανσης στην EV
δόµηση υπολογίζεται από:
⎡ 1 s
⎤
(chj − g j )(chk − g k ) ⎥
x
x
∑∑
∑
j k ⎢
j =1 k =1
⎣ s − 1 h =1
⎦
n

n

όπου το Χj είναι το επίπεδο δραστηριότητας j στο χαρτοφυλάκιο, το chj

είναι η

παρατηρηθείσα απόδοση της δραστηριότητας j στο χρόνο h, το gj είναι η αναµενόµενη
απόδοση της δραστηριότητας j, το s είναι ο αριθµός παρατηρήσεων, και n είναι ο
αριθµός των κεφαλαίων. Αυτή η ισότητα µπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής:
n
⎤
1 s ⎡ n
σ =
∑
⎢ ∑ chj x j − ∑ g j x j ⎥
s − 1 h =1 ⎣ j =1
j =1
⎦

2

2

Ο Hazell προτείνει την αντικατάσταση αυτής της αντικειµενικής συνάρτησης µε
τη µέση απόλυτη απόκλιση
A=

1 s
∑
s h =1

n

∑ (c
j =1

hj

− g j )x j

Κατά συνέπεια, αντί της ελαχιστοποίησης της διαφοράς του αγροτικού µοντέλου
υπο τον περιορισµό ενός εισοδήµατος, εκείνο το οποίο µπορούµε να κάνουµε είναι να
ελαχιστοποιήσουµε την απόλυτη απόκλιση υπο τον όρο ενός εισοδηµατικού
περιορισµού. Μια άλλη διατύπωση για αυτήν την αντικειµενική συνάρτηση είναι να
αφεθεί κάθε παρατήρηση h να απεικονιστεί από µια ενιαία σειρά
n

yh = ∑ (chj − g j ) x j
j =1

n

yh+ − yh− = ∑ (chj − g j ) x j
j =1

όπου το yh είναι η απόκλιση από το µέσο όρο. Αυτή η απόκλιση µπορεί να διαιρεθεί σε
θετικές αποκλίσεις από το µέσο όρο, y+h, και αρνητικές αποκλίσεις από το µέσο όρο, y-h.
Το πλήρες µαθηµατικό πρόβληµα προγραµµατισµού µπορεί έπειτα να γραφτεί ως εξής:
s

min sA = ∑ ( yh+ + yh− )
x

υπό

h =1
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n

∑ (c

hj

j =1

− g j ) x j − yh+ + yh− = 0

n

∑g x
j

j =1
n

∑α
j =1

ij

=λ

j

x j ≤ bi

Μια τελευταία τροποποίηση προέρχεται από την εκ νέου επικέντρωση στις αρνητικές
αποκλίσεις. Κατά συνέπεια, το πρόβληµα γίνεται:
s

min sA = ∑ yh−
x

h =1

υπό
n

∑ (c
j =1

hj

− g j ) x j + yh− ≥ 0
n

∑g x
j =1

j

n

∑α
j =1

ij

j

=λ

x j ≤ bi

4.4 Υπολογισµός περιθώριου κέρδους µε την µέθοδο µικρότερης απώλειας (FocusLoss)

Ένας παράγοντας που καθιστά την µικρότερη απώλεια αποδεκτή είναι ότι το
πρόβληµα

µικρότερης

απώλειας

είναι

επιλύσιµο

χρησιµοποιόντας

γραµµικό

προγραµµατισµό,( όπως το Hazell MOTAD ).
Το πρώτο βήµα στη µεθοδολογία εστίαση-απώλειας είναι να καθοριστεί η
µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια.
n

L = E ( z ) − zc = ∑ E (c j ) x j − E ( F ) − z c
j =1

L : Μέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια
E(z) : Αναµενόµενο εισόδηµα
zc : Απαραίτητο κεφάλαιο
E(cj) : Αναµενόµενο εισόδηµα από κάθε παραγωγή, j
xj : Επίπεδο j - ιοστής παραγωγής (δραστηριότητα)
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E(F) : Αναµενόµενο επίπεδο σταθερού κόστους
Λαµβάνοντας υπόψη αυτόν τον καθορισµό, το επόµενο βήµα είναι να καθοριστή
το µέγιστο κέρδος λόγω της δραστηριότητας j.
rj = E (c j ) − rj*

όπου rj * είναι η χειρότερη αναµενόµενη έκβαση. Παραδείγµατος χάριν, µια αποτυχία
στην παραγωγή µπορεί να δώσει rj -$100 που θα αντιπροσώπευε το κόστος φύτευσής.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την πιθανή απώλεια, το σενάριο µικρότερης απώλειας είναι
βασισµένο στον περιορισµό του µέγιστου κέρδους για να είναι κάποιο επιπλέον
δηλωµένο επίπεδο.

rj x j ≤

L
k

4.5 Μοντέλο Στόχων MOTAD

Το µοντέλο στόχων MOTAD είναι ένα, µοντέλο δύο-ιδιοτήτων, κινδύνου και
απόδοσης.Η επιστροφή µετριέται ως το ποσό της αναµενόµενης απόδοσης κάθε
δραστηριότητας πολλαπλασιασµένη µε το επίπεδο δραστηριότητας. Ο κίνδυνος µετριέται
ως το αναµενόµενο ποσό των αρνητικών αποκλίσεων των αποτελέσµατων λύσης από ένα
επίπεδο στόχου-απόδοσης.
Από µαθηµατική άποψη, το µοντέλο δηλώνεται ως εξής :
n

max E ( z ) = ∑ c j x j
x

j =1

υπό
n

∑a x
j =1

ij

j

≤ bi

n

T − ∑ crj x j − yr ≤ 0
j =1
n

∑p y
r =1

r

r

=λ

όπου:
xj είναι το επίπεδο δραστηριότητας για τη παραγωγή j.
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cj είναι η αναµενόµενη απόδοση της παραγωγή j.
aij είναι ο τεχνικός συντελεστής στη στήλη Ι της σειράς j.
bi είναι η δεξιά πλευρά εκείνης της τεχνικής σειράς.
crj είναι η r - ιοστή έκβαση για τη δραστηριότητα j
T : είναι η απώλεια στόχων
yr είναι η µεταφορά της αρνητικής απόκλισης
λ είναι η απώλεια στόχων.
Έπειτα, η διαδικασία απόφασης µπορεί να εκφραστεί ως ο γεωµετρικός τόπος
των σηµείων όπου το σύνολο του αγροτικού µοντέλου µεγιστοποιεί το αναµενόµενο
εισόδηµα υπο τον όρο ενός επιπέδου στόχου αρνητικής απόκλισης.
4.6 Ειδικός διαδοχικός στοχαστικός προγραµµατισµός

Ο στόχος MOTAD, κατευθύνει την αναµενόµενη χρησιµότητα, και κάθε στόχος
MOTAD αναπτύσσει την έννοια των περιορισµών που µπορεί να είναι στοχαστικοί ή
συσχετιζόµενοι µε κάποιο επίπεδο πιθανότητας.
Στο στόχο MOTAD, εκείνο το οποίο συµβαίνει είναι ότι το εισόδηµα κάτω από
ένα ορισµένο επίπεδο υπερβαίνει το επίπεδο στόχων εισόδηµατος µε κάποια πιθανότητα.
Επίσης, στην άµεση αναµενόµενη µεγιστοποίηση χρησιµότητας το επίπεδο της αξίας που
µεταφέρεται στην αντικειµενική συνάρτηση, αντιπροσωπεύθηκε από έναν περιορισµό
που είχε πιθανότητα κάποιου επίπεδου. Στη MOTAD, ελαχιστοποιηούµε τις
αναµενόµενες αρνητικές αποκλίσεις. Εντούτοις, σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις, ο
αρχικός αντίκτυπος των στοχαστικών περιορισµών ήταν στην αντικειµενική συνάρτηση
ή σε κάποιο επίπεδο κατώτατων ορίων κινδύνου (όπως συνέβη στο στόχο MOTAD).
Η αλλαγή του µοντέλου που θέλουµε να αναπτύξουµε αναφέρεται ως ιδιαίτερος
διαδοχικός στοχαστικός προγραµµατισµός (DSSP).
Το πρόβληµα απόφασης απεικονίζετε στο παρακάτω διάγραµµα :
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Σε ένα ιδιαίτερο σηµείο στο µέλλον, ο αγρότης πρέπει να λάβει µια απόφαση,
παραδείγµατος χάριν ενός χώρου βόσκησης στα βοοειδή. Κάθε επίπεδο εµφανίζεται
µε ένα δεδοµένο επίπεδο πιθανότητας και κάθε "κόµβος" µπορεί να συµβάλει στην
αντικειµενική συνάρτηση.
Μια µαθηµατική διατύπωση:

max − c1 x1 − c2 x2 − c3 x3 − c4 x4 − c5 x5 − c6 x6 − c7 x7 − c8 x8 − c9 x9
x

− s11 x1 + u11 x2 − f11 x3
− s21 x1 + u11 x2
− x2

− f 21 x4
+ x5

− x6

+ x7

− s12 x1

+ u21 x7 − f12 x8

− s22 x1

+ u22 x7

− f 22 x9

Σε αυτό το µοντέλο το x1 αντιπροσωπεύει τα στρέµµατα του σίτου που φυτεύεται, το
x2 είναι ο αριθµός των ζώων προς εκτροφή που αγοράζονται, το x3 οι τόνοι που
αγοράζονται κάτω από την έκβαση 1, και το x4 οι τόνοι της τροφής κάτω από την έκβαση
2.
Οι πρώτες δύο εξισώσεις απλά ισορροπούν τη ζήτηση των τροφών. Παραδείγµατος
χάριν, εάν υπάρχουν καλές βροχοπτώσεις στο επίπεδο 1, τότε περισσότερη βοσκή θα
γίνει από το σίτο x2, και θα πρέπει να αγοραστεί λιγότερη τροφή απ' ό,τι στο επίπεδο 2.
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To c1 και το c2 είναι το κόστος της τροφής σε κάθε επίπεδο που σταθµίζεται από την
πιθανότητα εκείνου του επιπέδου.
Η τρίτη εξίσωση µεταφέρει έπειτα τα βοοειδή που αγοράζονται στην επόµενη
περίοδο απόφασης. Tο X5 είναι µια µεταβλητή η οποία εκφράζει την πώληση των ζώων
προς εκτροφή, ενώ το x6 εκφράζει την επιπρόσθετη αγορά ζώων προς εκτροφή. Ο
συνολικός αριθµός αποθεµάτων στην επόµενη περίοδο παραγωγής είναι x7.
Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό βοοειδών που µεταφέρεται στην επόµενη περίοδο οι
σχέσεις ισορροπίας τροφών καθορίζουν το επίπεδο τροφής που πρέπει να αγοραστεί.

4.7 Περιορισµένη πιθανότητα προγραµµατισµού.

Το ανωτέρω πρόβληµα DSSP υποθέτει ότι οι πιθανές εκβάσεις µπορούν να
αντιπροσωπευθούν σε έναν πεπερασµένο αριθµό επιπέδων, αν και διάφορα τµήµατα
έρευνας έχουν εξετάσει την αποδοτικότητα να προσεγγίσουν τις στιγµές µιας συνεχούς
διανοµής µε έναν πεπερασµένο αριθµό σηµείων.
Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να περιοριστεί η πιθανότητα. Παραδείγµατος χάριν,
ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να περιορίσουµε την πιθανότητα ότι το κέρδος θα είναι
µικρότερο από ένα σταθερό επίπεδο Τ.
Από µαθηµατική άποψη, ο περιορισµός είναι:
P ⎣⎡ X < x* ⎦⎤ ≤ T

Υπο την κανονικότητα, µπορούµε να µετασχηµατίσουµε αυτόν τον περιορισµό µέσω
του διαστήµατος εµπιστοσύνης:
x ' µ − α .05 x 'Ωx ≥ T

α.05 ≥

x'µ
x 'Ωx

−

T
x 'Ωx

Ένας εναλλακτικός τρόπος να γραφτεί αυτός ο περιορισµός είναι
1/ 2
⎡⎛
⎤
2 2⎞
∑j xij µij + D ⎢⎢⎜ ∑j σ ij x j ⎟ ⎥⎥ ≤ bi
⎠ ⎦
⎣⎝
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4.8 Μια διατύπωση του προβλήµατος (EV) περιθώριου κέρδους

Το χαρακτηριστικό µοντέλο µέσης-διαφοράς εκφράζεται ως εξής :
max E ( p ) ' x −
x

ρ
2

x ' Σx

υπό
A* x ≤ b
x≥0

Μια επέκταση αυτού του µοντέλου περιλαµβάνει την επισύναψη ενός όρου στους
περιορισµούς. Συγκεκριµένα, διαµορφώνοντας εκ νέου τη συνάρτηση κέρδους ως εξής:

π = p ' x − s 'v = d ' z
d = [ p s]

T

z = [ x y]

T

Για το αναµενόµενο κέρδος έχουµε :

π ∼ N ( E (π ), z ' Σz ) ∼ N ( E ( p ) ' x − E ( s ) y ', x ' Σ p x + y ' Σ s y )
⎛Σp 0 ⎞
Σ=⎜
⎟
⎝ 0 Σs ⎠

Σε αυτήν την περίπτωση, το διάνυσµα s αντιπροσωπεύει τις σκιώδης τιµές του
περιορισµού του συντελεστή παραγωγής..Κατά συνέπεια, s'v είναι το "κόστος"
χρησιµοποιώντας τους πόρους.
Αυτή

η

προδιαγραφή

προκαλεί

ένα

ζευγάρι

προγραµµατισµού.
α. Ο πρωταρχικής σπουδαιότητας :
max E ( p) ' x −
x

ρ
2

x 'Σp x −

υπό
Ax − ρΣ s ≤ E ( s )

y ≥ 0, x ≥ 0

ρ
2

y ' Σs y

µαθηµατικών

µοντέλων
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β. ∆ευτερεύουσας σπουδαιότητας :
min E ( p ) ' y +
x

ρ
2

x 'Σ p x +

ρ
2

y ' Σs y

υπό
Ay + ρΣ s x ≥ E ( s )

y ≥ 0, x ≥ 0
Αυτή η προδιαγραφή είναι σύµφωνη µε την περιορισµένη

πιθανότητα

προγραµµατισµού. Συγκεκριµένα, η µεγιστοποίηση του µοντέλου πρωταρχικής
σπουδαιότητας µπορεί να αντιµετωπισθεί µεγιστοποιώντας το αντίτιµο βεβαιότητας ενός
εισοδήµατος υποκείµενου στον περιορισµό, ότι η πιθανότητα της οριακής αξίας των
περιορισµών είναι µικρότερη από ένα δεδοµένο κρίσιµο επίπεδο µε κάποια πιθανότητα.
Από µαθηµατική άποψη :
Pr [ y ' Ax − y ' s ≤ 0] ≥ α

Pr ⎡⎣(− s ' x + E ( s ) ' y ) /( y ' Σ s y )1/ 2 ≤ τ s ⎤⎦ = α
Pr ⎡⎣ E ( s ) ' y − τ s ( y ' Σ s y )1/ 2 ≤ s ' y ⎤⎦ = α
α. Κάποιο ποσοστό αυτής της παραγωγής εξαρτάται από τους όρους Kuhn-Tucker.
Συγκεκριµένα δίνοντας την επαυξηµένη αντικειµενική συνάρτηση έχουµε :
L = E ( p) ' x −

ρ
2

x 'Σ p x −

ρ
2

y ' Σ s y + y ' [ E ( s ) + ρΣ s y − Ax ]

Οι όροι Kuhn-Tucker για το µέγιστο γίνονται :
∂L
= E ( p) − ρΣ p x − A ' y ≤ 0
∂x
x'

∂L
= x ' E ( p) − ρ x ' Σ p x − x ' A ' y = 0
∂x
∂L
= E ( s ) − ρΣ s y − Ax ≥ 0
∂y

y'

∂L
= y ' E ( s ) − ρ y ' Σ s y − y ' Ax = 0
∂y
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Σύµφωνα µε τους Preckel, Featherstone, και Baker, υπάρχουν δύο παραλλαγές του
µαθηµατικού προγραµµατισµού που περιλαµβάνουν την άµεση βελτιστοποίηση της
αναµενόµενης χρησιµότητας. Ο πρώτος περιλαµβάνει την ερµηνεία των διπλών
µεταβλητών από τη διαδικασία βελτιστοποίησης και ο δεύτερος περιλαµβάνει την
παραµετροποίηση του διαστήµατος πιθανότητας.
Στις αναµενόµενες διαδικασίες µεγιστοποιήσης κέρδους (Featherstone και Moss) , η
διατύπωση ισοδυναµίας βεβαιότητας αυτού του αναµενόµενου προβλήµατος ερµηνεύει
τις σκιώδης τιµές. Εντούτοις, στο άµεσο πρόβληµα µεγιστοποίησης χρησιµότητας, εµείς
δεν έχουµε καµία τέτοια άµεση ισοδυναµία µε µια νοµισµατική αξία.
Οι Preckel, Featherstone, και Baker προτείνουν µια απλή διατύπωση κανόνα
αλυσίδων που µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε µια νοµισµατική αξία από τη σχέση
µεταξύ των σκιωδών τιµών. Συγκεκριµένα, εάν πάρουµε ένα απλό αναµενόµενο
πρόβληµα χρησιµότητας έχουµε :
1
2
max − exp(− ⎡⎣ x1.5 x2.5 − d ⎤⎦ ) − exp(− ⎡⎣ x1.5 x2.5 − d ⎤⎦ )
3
3
υπό
cx1 − d = 0
x2 ≤ 4
x1 , x2 ≥ 0

Σε αυτό το πρόβληµα, µεγιστοποιούµε την αναµενόµενη χρησιµότητα του κέρδους
για µια συνάρτηση παραγωγής Cobb-Daglas. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουµε µια
πιθανή τιµή παραγωγής, ένα σταθερό επίπεδο εισαγωγής, και ένα µεταβλητό επίπεδο
εισαγωγής. Η τιµή της εισαγωγής είναι c.
Γράφοντας το βέλτιστο επίπεδο του Χ και αντικατάσταση αυτού στη Lagrangian
σχέση, έχουµε:
m

L( x, π ) = f ( x(b)) − ∑ π i (b)[ gi ( x(b)) − bi ]
i =1

Συνολικά διαφοροποιώντας την αντικειµενική συνάρτηση όσον αφορά τους πόρους b
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m

dL(b) = ∑
j =1
m

∑
j =1

⎡ ∂f ( x(b)) m
∂g ( x(b)) ⎤ ∂xk (b)
db j +
− ∑ π ι (b)
∑
⎢
⎥
∂xk (b) ⎦ ∂b j
i =1 ⎣ ∂xk (b )
i =1
n
m
∂π i (b)
−
+
g
(
x
(
b
))
b
db
π j (b)db j
[ i
∑
∑
i]
j
∂b j
i =1
j =1
n

Μία πιο απλή µορφή της παραπάνω σχέσης φαίνεται παρακάτω :
m

dL(b) = ∑ π j (b)db j
j =1

Κρατόντας τις υπόλοιπες τιµές σταθερές, έχουµε :
0 = π i dbi + π j db j

−

dbi π j
=
db j π i

5.Μοντέλα Προγραµµατισµού ∆ύο Επιπέδων στον Αγροτικό
Τοµέα (Bilevel Programming)
5.1 Προγραµµατισµός ∆ύο Επιπέδων (Bilevel Programming)

Τα µοντέλα προγραµµατισµού δύο επιπέδων (Bilevel Programming) µπορεί να είναι
γραµµικού, τερτραγωνικού, είτε οποιουδήποτε άλλου είδους προγραµµατισµού. Η
ιδιαιτερότητα αυτών των µοντέλων είναι ότι δεν υπάρχει µόνο ένας αποφασίζων, αλλά
δύο, για αυτό τον λόγο ονοµάζονται και δύο επιπέδων. Σε αυτού του είδους τα µοντέλα ο
πρώτος αποφασίζων ορίζεται ως

ηγέτης (leader) και ο δεύτερος ως ακόλουθος

(follower). Οι αποφάσεις του ακόλουθου έρχονται αφότου εκφράσει ο ηγέτης το πλήρες
σύνολο των σχεδίων του. Τα συµφέροντα του ηγέτη και του ακόλουθου είτε µπορεί να
συµπίπτουν είτε να έρχονται σε σύγκρουση. Η γενική µαθηµατική µορφή του µοντέλου
δύο επιπέδων είναι η ακόλουθη :
max or min f ( x, y ) = c1 x + d1 y
x∈ X

A1 x + B1 y ≤ b1
max or min f ( x, y ) = c2 x + d 2 y
y∈Y

A2 x + B2 y ≤ b2
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5.2 Μοντέλο προγραµµατισµού παραγωγής

Ο Bard και ο Chatterjee (1985) διατυπώνουν το πρόβληµα προγραµµατισµού
παραγωγής. Πιο συγκεκριµένα, ανάλυσαν το πρόβληµα ενός κατασκευαστή ο οποίος
επιθυµεί να καθορίσει ένα πρόγραµµα παραγωγής που θα µεγιστοποιήσει τα κέρδη του
κατά τη διάρκεια µιας σταθερής χρονικής περιόδου υποκείµενης στους περιορισµούς των
πόρων και µια µη πρόβλεψη της ζήτησης. Επίσης, στο µοντέλο θα περιληφθούν η
υπεργολαβία (Subcontracting) και η χρήση της διαφήµισης στην επιλογή πελατών
επιρροής
Τα βασικά στοιχεία αυτού του σεναρίου καθορίζουν ένα δυναµικό µοντέλο.
Στην αναδιατύπωση του µοντέλου για να λάβουµε υπόψη τη διαφήµιση, παίρνουµε
ένα διαδοχικό παίγνιο. Ο Bard και ο Chatterjee εξέτασαν την κατάσταση όπου ένας
κατασκευαστής προϊόντων επιθυµεί να καθορίσει ένα µίγµα παραγωγής, χ Ε Rn X T,
το οποίο µεγιστοποιεί τα κέρδη του πέρα από έναν πεπερασµένο ορίζοντα T παρά
τους περιορισµούς των πόρων του q . Υπέθεσαν ότι η απαίτηση στο χρόνο t.dt Ε
Rn , είναι ανακριβής δηλ.,

η απαίτηση στο χρόνο είναι γνωστή µόνο για να

βρίσκεται στην καθορισµένη Dt τα της οποίας όρια υπόκεινται στις επιρροές της
διαφήµισης. Παραδείγµατος χάριν, η Dt µπορεί να διευκρινίσει τα όρια ανωτέρων
και κατωτέρων παραγωγικών συντελεστών στη ζήτηση

για κάθε προϊόν στην

τρέχουσα περίοδο. Επίσης υπέθεσαν ότι η ζήτηση ενός µόνο πελάτη για τα n
προϊόντα εξαρτάται από την συνάρτηση δαπάνης σε διαφήµιση, u Ε Rn X T ,όπου ο
κατασκευαστής

επιλέγει.

Η

στρατηγική

της

διαφήµισης

συµπεριλαµβάνει

δραστηριότητες, όπως το µάρκετινγκ, που µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις
αγορών του πελάτη.
Στο µοντέλο, ορίζεται στον κατασκευαστή ο ρόλος του ηγέτη και αρχίζει µε την
επιλογή ενός µίγµατος παραγωγής και τη στρατηγική της διαφήµισης. Υποτίθεται ότι ο
πελάτης είναι λογικός και θα αντιδράσει σε αυτές τις επιλογές µε την ικανοποίηση της
ζήτησης του στο ελάχιστο κόστος. Ο πελάτης µπορεί εποµένως να αντιµετωπισθεί ως
ακόλουθος του οποίου οι αποφάσεις των αγορών έρχονται αφότου εκφράσει ο
κατασκευαστής το πλήρες σύνολο σχεδίων του για την τρέχουσα περίοδο. Η φύση της
αγοράς αποκλείει τη συνεργασία. Ένας πρόσθετος περιορισµός είναι ότι όλη η ζήτηση
πρέπει να ικανοποιηθεί. Κατά συνέπεια, ο πελάτης ελέγχει αποτελεσµατικά τα
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αποθέµατα και τις ελλείψεις. Αυτό µπορεί να φανεί από το ισοζύγιο παραγωγής (1)
κάτω από την οποία δείχνει ότι µόλις ληφθούν οι αποφάσεις παραγωγής και διαφήµισης ,
η ζήτηση πρέπει να ικανοποιηθεί από έναν συνδυασµό αποθεµάτων και υπεργολαβίας.
Αυτό δηµιουργεί διάφορα ζητήµατα διαµόρφωσης, ανάλογα µε το άν η υπεργολαβία
επιτρέπεται σε µια περίοδο, όταν υπάρχει η επαρκείς παραγωγική ικανότητα και τα
αποθέµατα.
Στοιχεία και µοντέλο
Παράµετροι

αijt ποσό συντελεστή παραγωγής i που απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας
του προϊόντος j στην περίοδο t
bit : ποσό διαθέσιµου συντελεστή παραγωγής i στην περίοδο t
pjt : τιµή πώλησης του προϊόντος j στην περίοδο t
cjt : µονάδα κόστους προϊόντος j στην περίοδο t
hjt : µονάδα κόστους εκµετάλλευσης προϊόντος j στην περίοδο t
sjt : µονάδα κόστους υπεργολαβίας (subcontracting) του προϊόντος j στην περίοδο t
rt : κόστος αποθήκευσης εµπορευµάτων στην περίοδο t
fjt : κόστος συντήρησης για το προϊόν j στην περίοδο t
Bj : Συντλεστής του χώρου που καταλαµβάνει το προϊόν j έως ότου πωληθεί.
It : µέγιστο ποσό διαθέσιµου αποθέµατος στην περίοδο t
M : µεγάλη σταθερά
Σύνολα

Vj καθορισµένες περιοριστικές δαπάνες διαφήµισης για το προϊόν j
Dt (u) σύνολο στο οποίο η ν – ιοστή διάσταση του διανύσµατος dt βρίσκεται στη περίοδο
t.
Μεταβλητές Απόφασης

Xjt : ποσό προϊόντος j που παράγεται στην περίοδο t (µεταβλητή ηγέτη)
Ujt : ποσό που ξοδεύεται στη διαφήµιση του προϊόντος j στην περίοδο t (µεταβλητή
ηγέτη)
Sjt : ποσό έλλειψης του προϊόντος j στην περίοδο t (µεταβλητή ακόλουθων)
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Ijt : ποσό απογραφής του προϊόντος j στο τέλος της περιόδου t :
υποθέτοντας ότι ο αρχική απογραφή Ij0 είναι 0 (µεταβλητή οπαδών)
djt : πρόβλεψη ζήτησης του ηγέτη (ανακριβής) (εναλλακτικά, ζήτηση πελατών) για το
προϊόν j στην περίοδο t (µεταβλητή οπαδών)
yt : δυϊκή µεταβλητή ίση µε 1 εάν το διάστηµα απογραφής νοικιάζεται
στην περίοδο t ειδάλλως 0.
Zjt : δυϊκή µεταβλητή ίση µε 1 εάν ένα κόστος οργάνωσης
αναλαµβάνεται για το προϊόν j στην περίοδο t ειδάλλως 0.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω υποθέσεις, και συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών οργάνωσης και των ανώτερων ορίων στην απογραφή,

παίρνουµε το

ακόλουθο πρόβληµα ακέραιου γραµµικoύ προγραµµατισµού (mixed integer
programming) δύο επιπέδων (BLPP).
n

max F = ∑
x ,v , z

j =1

T

∑p
t =1

n

jt

T

d jt − ∑

T

n

t =1

j =1

− ∑ rt yt − ∑

∑ [c

j =1

T

∑f
t =1

jt

t =1

jt

x jt + h jt I jt + s jt S jt + v jt ]

z jt

υπό
n

∑α

x jt ≤ b jt

∀i, t

Mz jt − x jt ≥ 0

∀i, t

j =1

x jt ≥ 0,

ijt

v j = (v j1 ,......., v jT ) ∈ V j , z jt ∈ {0,1}, ∀i, t
min

d ,I ,S , y

n

T

j =1

t =1

∑ ∑p

jt

d jt

υπό
I jt − I j ,t −1 + d jt − S jt = x jt

∀j , t

n

Myt + I t − ∑ Bt I jt ≥ 0

(1)
∀t

j =1

S jt , I jt ≥ 0, I j 0 = 0,
dt = (d1t ,....., d nt ) ∈ Dt (v),

∀j , t
∀t
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5.3 Μοντέλο προγραµµατισµού βιολογικών καυσίµων

Το ακόλουθο µοντέλο προγραµµατισµού δύο επιπέδων έχει στόχο να βοηθήσει
τον αποφασίζοντα να φθάσει σε µια λογική πολιτική για την κατάργηση των γεωργικών
επιχορηγήσεων και τη βελτίωση του επιπέδου ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω των
µειώσεων των ρύπων των αυτοκινήτων. Η γαλλική κυβέρνηση καθόρισε ποιά
οικονοµικά κίνητρα απαιτήθηκαν για να παρακινήσουν την πετροχηµική βιοµηχανία να
παράγει τα βιολογικά καύσιµα µέσω των αγροτικών καλλιεργειών. Οι καλλιέργειες που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτόν το λόγο είναι ο σίτος, το καλαµπόκι, ο
συναπόσπορος και ο ηλίανθος

µεταξύ των άλλων. Το πρόβληµα σε µια τέτοια

πολιτική είναι ότι οι δαπάνες της βιοµηχανίας για την παραγωγή καύσιµων από
υδρογονάνθρακες-βασισµένες σε πρώτες ύλες είναι σηµαντικά λιγότερο από οτι για την
παραγωγή των βιολογικών καυσίµων. Χωρίς κίνητρα υπό µορφή φορολογικών
πιστώσεων, η βιοµηχανία δεν θα αγοράσει την αγροτική παραγωγή για τη µετατροπή.
Για να ορίσει το πρόβληµα περιληπτικά, η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει
το επίπεδο φορολογικών πιστώσεων για κάθε τελικό προϊόν ή βιολογικά καύσιµα που
η βιοµηχανία µπορεί να παραγάγει ελαχιστοποιώντας

τις δηµόσιες δαπάνες. Ένας

δευτεροβάθµιος στόχος είναι να πραγµατοποιηθεί κάποιο προκαθορισµένο επίπεδο
χρήσης εδάφους για την παραγωγή που δεν θα χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση. Η
βιοµηχανία υποτίθεται ότι ήταν ουδέτερη σε αυτό το σενάριο και θα παραγάγει
οποιαδήποτε βιολογικά καύσιµα που είναι κερδοφόρα. Στην ανάλυση, ο αγροτικός
τοµέας αντιπροσωπεύεται από το υποσύνολο αγροκτηµάτων σε µια αγροτική περιοχή
της Γαλλίας και την µεγιστοποίηση κέρδους.
Η σύγκρουση στο πρόβληµα είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να ελαχιστοποιήσει τις
υποκείµενες δαπάνες σε ένα δεδοµένο επίπεδο χρήσης εδάφους για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση ενώ ο γεωργικός τοµέας
επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του δεδοµένης της τεχνολογίας άλλα και των
συνθηκών της συγκεκριµένης αγοράς που εξετάζεται. Ένας από τους περιορισµούς που
περιγράφουν την αγορά είναι ότι το λιγότερο από το 47,6% του καλλιεργήσιµου
εδάφους σε κάθε αγρόκτηµα

µπορεί να διατεθεί στην παραγωγή σίτου που
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προορίζονται για κατανάλωση και για την παραγωγή που δεν προορίζεται για
κατανάλωση.
Η κυβέρνηση υποτίθεται ότι είναι ο ηγέτης και καθορίζει την πολιτική µε τη
διευκρίνιση των επιπέδων φορολογικής πίστωσης. Η βιοµηχανία θέτει έπειτα τις τιµές
που είναι πρόθυµη να πληρώσει για την παραγωγή που δεν προορίζεται για
κατανάλωση. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις τιµές, ο αγροτικός τοµέας επινοεί ένα
σχέδιο χρήσης και για τα τρόφιµα και για την παραγωγή που δεν προορίζεται για
κατανάλωση, δεδοµένου του εδάφους που είναι περιορισµένο.
Μαθηµατικό µοντέλο
Μονάδες

ha : εκτάριο (10.000 τετραγωνικά µέτρα).
hl : εκατόλιτρο (100 λίτρα).
t

: τόνος (1000 χιλιόγραµµα).

FF : Γαλλικά φράγκα.
∆είκτες και σύνολα
c : δείκτης παραγωγής προϊόντων που προορίζεται για κατανάλωση. c E C = {1.....,

nc} (το c’ είναι δείκτης για τα ζαχαρότευτλα).
d : δείκτης παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση. d υπάρχει

στο D το οποίο D είναι υποσύνολο του C.
f : δείκτης για τα αγροκτήµατα. f £ F = { 1... ,n f } .
b: δείκτης για τα βιολογικά καύσιµα. b ε B = {1... ,n b } .
k: δείκτης για τους αγροτικούς περιορισµούς. k € Κ = {1... ,n k } .
C(f): Υποσύνολο της παραγωγής προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση, η

οποίες αυξάνονται στο αγρόκτηµα f.
D(f): Υποσύνολο παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση,

η οποίες αυξάνονται στο αγρόκτηµα f.
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D(b):Υποσύνολο των παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για

κατανάλωση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παραχθούν τα
βιολογικά καύσιµα b.
L(b): Υποσύνολο της παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση

υποκείµενων στα όρια δυναµικότητας στην παραγωγή των βιολογικών καυσίµων b
(αιθανόλη µόνο) L(b) υποσύνολο του D(b).
B(d): Υποσύνολο των βιολογικών καυσίµων που µπορεί να γίνει από το

δείκτη d.
G(f,k): Σύνολο παραγωγής προϊόντων που προορίζεται για κατανάλωση, η οποίες

αυξάνονται στο αγρόκτηµα f και συνδέεται µε τον αγρονοµικό περιορισµό k.
H (f,k): Σύνολο παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση, η οποίες
αυξάνονται στο αγρόκτηµα f και συνδέεται µε τον αγρονοµικό περιορισµό k.
Παράµετροι
mcf

: ακαθάριστο περιθώριο (εισόδηµα) για τη παραγωγή προϊόντων που

προορίζεται για κατανάλωση, η οποία αυξάνεται στο αγρόκτηµα f (FF/ha).
rdf : παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση d η οποία αυξάνεται

στο αγρόκτηµα f (tonnes/ha).
:παράγοντας για τη µετατροπή ενός τόνου παραγωγής προϊόντων που δεν

adb

προορίζεται για κατανάλωση d στα βιολογικά καύσιµα b(hl/tonne).
bdb

f

: κόστος µιας µονάδας της παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για

κατανάλωση d στα βιολογικά καύσιµα b (FF/hl).
cdf

:κόστος παραγωγής προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση d στο

αγρόκτηµα f (FF/ha).
σf :συνολικό καλλιεργήσιµο έδαφος διαθέσιµο στο αγρόκτηµα f (ha).
σ’f : διαθέσιµο έδαφος στο αγρόκτηµα f για τα ζαχαρότευτλα (για τη ζάχαρη) (ha).
s d : επιχορήγηση που πληρώνεται στους αγρότες για παραγωγή προϊόντων που δεν

προορίζεται για κατανάλωση d (FF/ha).
πb :κέρδος που αναµένεται από τη βιοµηχανία για µια µονάδα του b (FF/hl).

ub : αξία αγοράς των βιολογικών καυσίµων b (FF/hl).
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odb : τιµή αγοράς των προϊόντων που συνδέεται µε την παραγωγή µιας µονάδας από τα

βιολογικά καύσιµα b από τη παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για
κατανάλωση d (FF/hl).
wf

:

πολλαπλασιαστής

που

χρησιµοποιείται

στη

µεγέθυνση

κλίµακας

καλλιεργήσιµου έδαφους του αγροκτήµατος f.
Lb : περιορισµοί στην παραγωγή των βιολογικών καυσίµων b από ορισµένες
παραγωγές προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση L (b) (αυτήν την
περίοδο 3.000.000 hl/έτος αιθανόλης από το καλαµπόκι, σίτος, και ζαχαρότευτλα
µόνο).
Φk : µέγιστο µέρος του εδάφους που επιτρέπεται για τις παραγωγές που
περιλαµβάνονται στον αγρονοµικό περιορισµό k.
δd : παράµετρος δεικτών ίση µε 1 εάν καµία επιχορήγηση δεν πληρώνεται για τη
παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση d η οποία αυξάνεται στο
παραµέρισµα εδάφους, ειδάλλως 0.
µ : µεγάλη σταθερά.
γ : πληρωµή παραµερίσµατος για το έδαφος αγραναπαύσεων (αυτήν την περίοδο
1600 FF/ha).
ρ : µέρος του εδάφους παραµερίσµατος που στοχεύει από την κυβέρνηση για
την παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση (αυτήν την
περίοδο 0.20).
η : ποσοστό παραγωγής που παράγεται από έναν τόνο είτε του συναπόσπορου είτε του
ηλίανθου (περίπου 0,56 και για τις δύο συγκοµιδές).
θ : ποσοστό καλλιεργήσιµης έκτασης που πρέπει να τεθεί κατά µέρος αλλά θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για
κατανάλωση (αυτήν την περίοδο, q = 0.15).
χcf : περιοχή που διατίθεται για την παραγωγή προϊόντων που προορίζεται για
κατανάλωση c στο αγρόκτηµα f (ha).
χndf : περιοχή που διατίθεται για τηνπαραγωγή προϊόντων που δεν προορίζεται για
κατανάλωση d στο αγρόκτηµα f (ha).
χff : περιοχή που τίθεται κατά µέρος στο αγρόκτηµα f (ha).
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pd : καταβληθείσα τιµή στην αγροτική είσπαραξη από τη βιοµηχανία για τη παραγωγή
προϊόντων που δεν προορίζεται για κατανάλωση d (FF/tonne).
τb : πίστωση κυβερνητικού φόρου που δίνεται στη βιοµηχανία για τα βιολογικά
καύσιµα b (FF/hl).
Μοντέλο ηγέτη (leader)

min ∑

∑ ∑

b∈B

f ∈F

d ∈D ( f )

α db rdf xndf τ b − γ ∑

∑

f ∈F

d ∈D ( f )

δ d xndf

υπό

∑ ∑
f ∈F

∑

d ∈D ( f )

∑

f ∈F

d ∈D ( f ) ∩ L ( b )

xndf ≥ ρθ ∑ w f σ f
f ∈F

α db rdf xndf ≤ Lb

∀b ∈ B

pd ≤ (τ b + ub − β db − π b + odb )α db
pd ,τ b ≥ 0

∀d ∈ D, b ∈ B

∀d ∈ D, b ∈ B

Μοντέλο ακόλουθου (follower)

max ∑
f ∈F

∑

c∈C ( f )

mcf xcf + ∑

f ∈F

∑

d ∈D ( f )

( pd rdf + sd − cdf ) xndf + γ ∑ xf f
f ∈F

υπό

∑

c∈C ( f )

xcf +

∑

d ∈D ( f )

∑

d ∈D ( f )

xndf + xf f ≤ w f σ f

xndf + xf f = θ w f σ f
xc ' f ≤ w f σ ' f

∑

c∈C ( f )

∀f ∈ F

xcf +

∑

d ∈D ( f )

∀f ∈ F

xndf ≤ φκ w f σ f

xcf , xndf , xf f ≥ 0

∀f ∈ F

∀f ∈ F , k ∈ K

∀f ∈ F , d ∈ D, c ∈ C
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5.4 Μοντέλο ανάπτυξης γεωργικής πολιτικής

Μια από τις πρώτες εφαρµογές του προγραµµατισµού δύο επιπέδων εξέτασε
η µεξικάνικη κυβέρνηση στις προσπάθειες της να καθιερωθούν οι πολιτικές
γεωργικής ανάπτυξης. Ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να µεγιστοποιηθεί το ποσό
του πλεονάσµατος καταναλωτών και παραγωγών. Αυτό έγινε µε τη µίµηση της
συµπεριφοράς µιας ατοµιστικής αγοράς µε την µεγιστοποίηση του κέρδους των
παραγωγών. ∆ύο σύνολα µεταβλητών καθορίστηκαν. Το πρώτο, περιλαµβάνει
µεταβλητές που αφορούν την απασχόληση, τα έσοδα γεωργικών εκµεταλλεύσεων,
το επίπεδο παραγωγής αραβόσιτου, το επίπεδο παραγωγής σίτου, και το µέγεθος
του κυβερνητικού προϋπολογισµού. Ο αραβόσιτος και ο σίτος επιλέχτηκαν λόγω
του ρόλου τους ως βασικά σιτάρια τροφίµων. Το δεύτερο σύνολο περιλαµβάνει
µεταβλητές ελέγχου και επιχορηγήσεις λιπάσµατος, αγορές του αραβόσιτου και του
σίτου σε ποικίλα επίπεδα τιµών

υποστήριξης, και φορολογικές δυνατότητες

ύδατος.
Το χαµηλότερο τµήµα του µοντέλου περιγράφει µια γεωργική περιοχή στο
βορειοδυτικό Μεξικό που καλύπτει περίπου 250.000 εκτάρια. Οι µεταβλητές
απόφασης αφορούν: (α) 28 δραστηριότητες παραγωγής για 7 είδη καλλιέργειας (β)
259 δραστηριότητες ζήτησης (37 ανά

καλλιέργεια) (γ) 2 επιλογές επένδυσης

άρδευσης (γ) 5 δραστηριότητες προσφοράς για τη µακροπρόθεσµη πίστωση, τη
βραχυπρόθεσµη πίστωση, τις γεωργικές χηµικές ουσίες, το ύδωρ, και τις
υπηρεσίες µηχανηµάτων και

(ε) 15 επιλογές µετασχηµατισµού κινδύνου. Οι

περιορισµοί συµπεριλαµβάνουν εξισώσεις ισορροπίας εισαγωγής και παραγωγής,
περιορισµούς διαθεσιµότητας στο έδαφος, το ύδωρ και την εργασία, τους
περιορισµούς ζήτησης,

τα όρια στις επενδύσεις στην άρδευση, και τους

περιορισµούς στις επιλογές στρατηγικής κινδύνου.
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6. Το Καθεστώς του Καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6.1 Βασικά χαρακτηριστικά παραγωγής της καπνού

Πρίν αναφερθούµε στο κόστος παραγωγής , στην οικονοµία, στα περιθώρια και
στα γεωργικά εισοδήµατα του τοµέα του καπνού, θα ήταν απαραίτητο να αναφέρουµε
τα βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του καπνού.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του καπνού είναι : η παραγωγή του
ακατεργαστου καπνού, η εσωτερική κατανάλωση του καπνού, το εµπόριο του καπνού,
οι τιµές, η καλλιεργούµενη εκταση, οι εκµεταλλεύσεις, οι δαπάνες προϋπολογισµού, η
µέση πριµοδότηση, η απασχόληση στις εκµεταλλεύσεις, καιη απασχόληση στην πρωτη
µεταποιήση.
Για τα έτη 2000, 2001, 2002, ο µέσος όρος της παγκόσµιας παραγωγής
ακατέργαστου καπνού ήταν 6.400.000 τόννοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (ΕΕ –
15) ήταν 348.013 τόννοι. Ο µέσος όρος παραγωγής για την Ελλάδα και την Ιταλία, ήταν
132.261 τόννοι και 130.274 τόννοι αντίστοιχα. Για το έτος 2001, η εσωτερική
κατανάλωση ακατέργαστου καπνού στην ΕΕ -15 ήταν 587.000 τόννοι (καθαρές
εισαγωγές / εγχώρια χρήση ). Όσο αφορά το εµπόριο του ακατέργαστου καπνού, ο
µέσος όρος των εισαγωγών για τα έτη 1999, 2000, και 2001 είναι 530.000 τόννοι, ενώ
για τις εξαγωγές είναι 182.000 τόννοι. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της παραγωγής του
καπνού είναι οι τιµές. Η µοναδιαία αξία εισαγωγής και εξαγωγής, όπου για το έτος 2001
είναι από 5 έως 7,44 euro / κιλό και από 2,9 έως 4,25 euro / κιλό αντίστοιχα. Η συνολική
καλλιεργούµενη έκταση µε καπνό στην ΕΕ -15 για το έτος 2000 είναι 125.420 εκτάρια.
Οι εκµεταλεύσεις της ΕΕ – 15 µε καπνό για το έτος 2000 ήταν 79.510 εκτάρια. Έπίσης,
οι δαπάνες προϋπολογισµού γαι το 2002 ήταν 963 εκατ. euro, µε µία µέση πριµοδότηση
2.900 euro / τόννο.

46
Πίνακας 6.1

Έτος

Αξία

Μέσος όρος 2000 - 2002
Μέσος όρος 2000 - 2002

6400000 t
348013 t

Μέσος όρος 2000 - 2002
Μέσος όρος 2000 - 2002

130274 t
132261 t

2001
2001

587000 t
43%

Μέσος όρος 1999 - 2001
Μέσος όρος 1999 - 2001
Μέσος όρος 1999 - 2001
Μέσος όρος 1999 - 2001

530000 t
36%
182000 t
11%

Τιµές
Μοναδιαία αξία εισαγωγής
Μοναδιαία αξία εξαγωγής

2001
2001

5 - 7,44 euro / kg
2,9 - 4,25 euro / kg

Έκταση µε καπνό ΕΕ - 15
Μερίδιο συνολικής γεωργικής έκτασης

2000
2000

125420 ha
0,1%

ΕκµεταλεύσειςΕΕ - 15 µε καπνό
Ποσοστό συνόλου εκµεταλεύσεων ΕΕ - 15

2000
2000

79510
1,3%

∆απάνες προϋπολογισµού

2002

963 εκατ. Euro

Μέση πριµοδότηση

1999

2900 euro / t

Παραγωγή ακατέργαστου καπνού
Παγκόσµια παραγωγή
Παραγωγή ΕΕ - 15
εκ της οποίας :
Ιταλία
Ελλάδα
Εσωτερική κατανάλωση καπνού ΕΕ - 15
Καθαρές εισαγωγές / εγχώρια χρήση
Εµπόριο ακατέργαστου καπνού
Εισαγωγές
Μερίδιο στις παγκόσµιες εισαγωγές
Εξαγωγές
Μερίδιο στις παγκόσµιες εξαγωγές

6.2 Οικονοµία του τοµέα και παρούσα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ)

Ο καπνός καλλιεργείται σε οκτώ κράτη µέλη, σε δύο από τα οποία, Ελλάδα και
Ιταλία, συγκεντρώνεται το 75% της παραγωγής της ΕΕ. Στα κράτη µέλη που παράγουν
καπνό, υπάρχει υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση: 12 περιφέρειες περιλαµβάνουν
ποσοστό µεγαλύτερο από 72% της έκτασης παραγωγής καπνού. Ο αριθµός των
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εκµεταλλεύσεων είναι µικρός (1,3% του συνόλου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της
ΕΕ) και το µέγεθός τους είναι πολύ µικρό, κατά µέσο όρο 1,6 ha καπνού και 9,4 ha
Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ). Η καλλιέργεια καπνού είναι υψηλής
έντασης εργασία και, αν και βασίζεται κυρίως στην οικογενειακή εργασία (100 000
Μονάδες Ετήσιας Εργασίας, 80% του συνόλου), είναι επίσης καίριας σηµασίας για την
οικονοµία των καπνοπαραγωγικών περιοχών, όπου απασχολούνται άνω των 25 000 ΜΕΕ
µη οικογενειακής εργασίας. Το εµπόριο είναι σηµαντικό: από τους 350 000 τόνους
ακατέργαστου καπνού που παράγονται στην ΕΕ, εξάγεται το 55%. Η ΕΕ εισάγει άνω των
500 000 τόνων, ισοδύναµο του 160% της παραγωγής της. Αντίθετα από τα περισσότερα
ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα, οι εγχώριες τιµές κυµαίνονται εν γένει µεταξύ του ενός
τρίτου και του ηµίσεος των διεθνών τιµών (µε εξαίρεση τα ελληνικά καπνά ανατολικού
τύπου). Κατά µέσον όρο, και ιδίως λόγω του πολύ µικρού µεγέθους των
εκµεταλλεύσεων, τα εισοδήµατα των καπνοπαραγωγών είναι πολύ µικρά σε σύγκριση µε
των άλλων παραγωγών· εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις πριµοδοτήσεις στην
παραγωγή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο το 76 % του εισοδήµατός τους
από την καπνοκαλλιέργεια. Το 2002 η συνολική δαπάνη του ΕΓΤΠΕ για την ΚΟΑ του
καπνού ανήλθε σε 963 εκατ. € ή περίπου 7 600 € ανά Μονάδα Ετήσιας Εργασίας στον
τοµέα του καπνού.
6.3 Παραγωγή καπνού
6.3.1 Συνολική παραγωγή
Κατά την περίοδο 2000-2002 η παγκόςµια παραγωγή ακατέργαστου καπνού ήταν

6,4 εκατ. τόνοι ετησίως. Με 348 013 τόνους, που αντιστοιχούν στο 5,4% της παγκόςµιας
παραγωγής, η ΕΕ είναι ο πέµπτος παραγωγός παγκοςµίως, µετά την Κίνα µε 38%, τη
Βραζιλία µε 9%, την Ινδία µε 8% και τις ΗΠΑ µε 7%. Την τελευταία δεκαετία
σηµειώθηκε καθοδική τάση στις ποσότητες που παράγονται στην ΕΕ και σε όλες τις
άλλες µείζονες καπνοπαραγωγικές χώρες, µε εξαίρεση τη Βραζιλία. Την περίοδο 20002002, η κοινοτική παραγωγή µειώθηκε κατά 20% σε σχέση µε την περίοδο 1990-1992.
Ακατέργαστος καπνός παράγεται σε οκτώ κράτη µέλη: Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και Πορτογαλία. Μεταξύ αυτών οι σηµαντικότερες, µε
µεγάλη διαφορά, είναι η Ελλάδα και η Ιταλία µε 132 261 τόνους και 130 274 τόνους
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αντιστοίχως την περίοδο 2000-2002, αντιπροσωπεύοντας από κοινού το 75% της
κοινοτικής παραγωγής. Αν και παραµένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο, 37,4% την περίοδο
2000-2002, το µερίδιο της Ιταλίας στην κοινοτική παραγωγή καπνού µειώθηκε την
τελευταία δεκαετία, ενώ το µερίδιο της Ελλάδας, µε 38% του συνόλου, παρέµεινε
περισσότερο σταθερό ή και αυξήθηκε ελαφρά.
Το µερίδιο του ακατέργαστου καπνού στην κοινοτική γεωργική παραγωγή είναι
πολύ µικρό και παρέµεινε σταθερό την τελευταία δεκαετία. Σήµερα αντιπροσωπεύει
µόνο το 0,4% της κοινοτικής γεωργικής παραγωγής σε βασικές τιµές, αν και στην
Ελλάδα είναι µεγαλύτερο, καλύπτοντας σχεδόν το 4,5% της εθνικής γεωργικής
παραγωγής (σε βασικές τιµές). Στα υπόλοιπα κράτη µέλη παραγωγής δεν φθάνει καν
το 1%.
Από γεωγραφική άποψη, η παραγωγή καπνού παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση
και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για οριςµένες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ιταλίας,
όπου αντιπροσωπεύει ποσοστό µεγαλύτερο του 50% της περιφερειακής γεωργικής
παραγωγής.
Το 2000, ποσοστό 0,1% (125 420 ha) της κοινοτικής Χρησιµοποιούµενης
Γεωργικής Έκτασης (96 455 390 ha) εκαλλιεργείτο µε καπνό. Το 2001 η έκταση που
εκαλλιεργείτο µε καπνό έφθανε µόλις το 73,2% του επιπέδου του 1993. Η µείωση, κατά
περίπου 45 000 ha, αφορούσε πρωτίστως τα κύρια καπνοπαραγωγικά κράτη µέλη
(Ελλάδα -17 740 ha, Ιταλία -20 199 ha και Ισπανία -4 935 ha).
Από το 1993 έως το 2000 οι αποδόσεις του καπνού βελτιώθηκαν σε όλα τα κράτη
µέλη, ιδίως στην Ιταλία (από 2,2 t/ha σε 3,3 t/ha) και στην Πορτογαλία (από 1 t/ha σε 2,8
t/ha). Κατά την ίδια περίοδο η µέση κοινοτική απόδοση αυξήθηκε από 2 σε 2,7 τόνους
ανά ha.
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Στον συγκεκριµένο χάρτη παρουσιάζεται η παραγωγή του καπνού (τόννους) στις
στις περιφέρειες κάθε Ευρωπαϊκής χώρας. Οι υψηλότερες παραγωγές εµφανίζονται σε
µία περιφέρεια της Ισπανίας, σε µία περιφέρεια της Ιταλίας και σε τρεις περιφέρειες της
Ελλάδας. Οι παραγωγές καπνού σε αυτές τις περιφέρειες κυµένονται από 20000 έως
50000 τόννους. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα
στοιχεία για την Γερµανία, καθώς και για τις υπόλοιπες περιοχές όπου στον παραπάνω
χάρτη απεικονίζονται µε µπέζ απόχρωση. Παρατηρούµε πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος
της Ελλάδας στην παραγωγή καπνού σε σχέση µε τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη.
Επίσης, στη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο ανήκει ο νοµός Σερρών,
έχουµε µία από τις υψηλότερες παραγωγές καπνού, όχι µόνο στο επίπεδο της Ελλάδας
αλλά και στο επίπεδο της Ευρώπης.
6.3.2 Παραγωγή ανά οµάδα ποικιλιών
Η κοινοτική παραγωγή καπνού χαρακτηρίζεται από µια σειρά διαφορετικών

ποικιλιών, οι οποίες πωλούνται σε διαφορετικές τιµές και προορίζονται για διαφορετικές
χρήσεις. Μπορούν να διακριθούν σε γενικές γραµµές τέσσερις οµάδες ποικιλιών:
Οµάδα ποικιλιών υψηλής ποιότητας (π.χ. «Flue Cured», «Light Air Cured»):

χρησιµοποιούνται κυρίως για σιγαρέτα «American blend», που σήµερα αποτελούν το
δηµοφιλέστερο τύπο σιγαρέτων στην αγορά. Αυτές οι, υψηλής ποιότητας, ποικιλίες από
κοινού κάλυπταν περισσότερο από το ήµισυ της κοινοτικής παραγωγής καπνού το 2001,
µε αξιοσηµείωτη ανοδική τάση ιδίως για τον καπνό «Flue Cured» (µερίδιο 40% στην
κοινοτική παραγωγή καπνού).Οι βασικές τιµές είναι το άθροιςµα των τιµών παραγωγού
και των καθαρών επιδοτήσεων στην παραγωγή.
Οµάδα ποικιλιών χαµηλής ποιότητας και φθινουσών: περιλαµβάνουν τον

καπνό «Dark Air Cured» και, σε µεγαλύτερη έκταση, την οµάδα «Sun Cured» και
χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για σιγαρέτα που πωλούνται στις τοπικές αγορές και για
την παραγωγή σκουρόχρωµων σιγαρέτων. Οι ποικιλίες αυτές έχουν χάσει σταδιακά τη
σηµασία τους στην ΕΕ, µε µερίδιο 10% για την «Dark Air Cured» και µερίδιο 4,1% για
την «Sun Cured» στις στατιστικές παραγωγής καπνού του 2001.
Οµάδα ποικιλιών ανατολικού τύπου: παράγονται µόνο στην Ελλάδα και

χρησιµοποιούνται κυρίως για να εµπλουτίσουν το άρωµα και τη γεύση των σιγαρέτων
«American blend». Το µερίδιό τους στην κοινοτική παραγωγή παρέµεινε σχετικά
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σταθερό κατά τα τελευταία έτη, αν και µπορούν να παρατηρηθούν οριςµένες
διακυµάνσεις στο πλαίσιο της οµάδας. Οι ποικιλίες «Μπαςµά» σηµείωσαν αύξηση, µε
µερίδιο 8,1% της κοινοτικής παραγωγής το 2001, οι ποικιλία «Κατερίνη» κατέχει
σταθερό µερίδιο 7,1%, ενώ οι ποικιλίες «Καµπά Κουλάκ» σηµείωσαν ελαφρά µείωση
και κατέχουν σήµερα ποσοστό 4,0%.
Οµάδα ποικιλιών Fire Cured: χρησιµοποιούνται κυρίως για την παραγωγή
πούρων και «Toscani». Το µερίδιό τους στην κοινοτική παραγωγή καπνού ήταν µόλις

1,9% το 2001. Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά και των αλλαγών στην
πολιτική (ιδίως, της εισαγωγής το 1998 της διαφοροποίησης των πριµοδοτήσεων προς
τις οργανώσεις παραγωγών µε βάση ποιοτικά πρότυπα), παρατηρήθηκε αισθητός
αναπροσανατολιςµός προς την παραγωγή ποικιλιών υψηλής ποιότητας και, σε µικρότερη
έκταση, οριςµένων από τις ανατολικές ποικιλίες. Η µετατόπιση αυτή αφορούσε ιδίως την
ιταλική παραγωγή, όπου οι ποικιλίες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση (Virginia και Bright, που
ανήκουν στην οµάδα «Flue Cured», και Burley που υπάγεται στην οµάδα «Light Air
Cured») αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το 77% της εθνικής παραγωγής. Η Ελλάδα
άρχισε να παράγει παρόµοιες ποικιλίες κατά τα τελευταία έτη, αλλά ακόµη ειδικεύεται
έντονα στα καπνά ανατολικού τύπου. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης οδήγησε επίσης στην
αύξηση της ποικιλιακής εξειδίκευσης σε επίπεδο εκµετάλλευσης και περιφέρειας, οι δε
ποικιλίες υψηλής ποιότητας συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο σε αυξανόµενο
αριθµό παραγωγών αλλά σε µικρό αριθµό περιφερειών. Ακόµη όµως µπορούν να
παρατηρηθούν µεγάλες διαφορές µεταξύ εκµεταλλεύσεων και περιφερειών στην Ελλάδα
και την Ιταλία καθώς εξακολουθεί να παρατηρείται διχοτόµηση µεταξύ λίγων
«βιοµηχανικών» εκµεταλλεύσεων, οι οποίες είναι µεγαλύτερης έντασης κεφαλαίου και
επικεντρώνονται στην παραγωγή των καλύτερων ποικιλιών, και µεγάλου αριθµού
µικρών εκµεταλλεύσεων, οι οποίες παρουσιάζουν µικρότερη ενσωµάτωση στην αγορά.
6.4 Ευρωπαϊκές προσχωρούσες χώρες και υποψήφιες χώρες

Από τις 10 προσχωρούσες χώρες µόνο τέσσερις παράγουν καπνό: η Πολωνία, η
Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Κύπρος. Η ετήσια παραγωγή τους (µέσος όρος 2000-2002)
είναι: Πολωνία 24 617 τόνοι, Ουγγαρία 9 805 τόνοι, Σλοβακία 1959 τόνοι και Κύπρος
362 τόνοι3. Κατά την ίδια περίοδο η Βουλγαρία και η Ρουµανία παρήγαγαν αντιστοίχως
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43 915 τόνους και 10 662 τόνους. Σε όλες τις υποψήφιες και τις προσχωρούσες χώρες
πλην της Κύπρου η παραγωγή ακατέργαστου καπνού βαίνει φθίνουσα.
Η Πολωνία ειδικεύεται στην παραγωγή ποικιλιών Fire Cured, ενώ στη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία καλλιεργούνται ευρύτερα καπνά ανατολικού τύπου.
6.5 Κόστος παραγωγής, περιθώρια και γεωργικά εισοδήµατα στον τοµέα του
καπνού
6.5.1 Περιθώρια στην παραγωγή καπνού
Η ανάλυση αποδοτικότητας της παραγωγής καπνού βασίζεται σε στοιχεία του

∆ΙΓΕΛΠ που συγκεντρώθηκαν το 1999 και 2000 µε βάση ένα δείγµα εξειδικευµένων
εκµεταλλεύσεων. Λόγω του περιοριςµένου αριθµού εξειδικευµένων καπνοπαραγωγικών
εκµεταλλεύσεων, η ανάλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο για την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο σχετικά οµοιογενών
συνθηκών παραγωγής. Οι πέντε περιφέρειες για τις οποίες εκτιµήθηκαν το κόστος και τα
περιθώρια της παραγωγής καπνού είναι η Εξτρεµαδούρα (Ισπανία), Umbria (Ιταλία),
Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάς-Νήσοι Αιγαίου-Κρήτη (Ελλάδα). Οι
δείκτες αποδοτικότητας περιλαµβάνουν το περιθώριο αγοράς (παραγωγή καπνού χωρίς
τις πριµοδοτήσεις) και το συνολικό περιθώριο (παραγωγή καπνού µε τις πριµοδοτήσεις),
τα οποία υπολογίζονται και τα δύο επί του µεταβλητού κόστους, επί των συνολικών
εισροών και επί του συνολικού οικονοµικού κόστους.
6.5.2 Περιθώρια αγοράς
Τα περιθώρια αγοράς επί του µεταβλητού κόστους και επί των συνολικών

εισροών είναι εν γένει αρνητικά σε όλες τις εξεταζόµενες περιφέρειες, µε εξαίρεση τη
Μακεδονία-Θράκη. Το αποτέλεςµα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιµή παραγωγού
για τον καπνό είναι πάρα πολύ χαµηλή για να καλύψει το κόστος της παραγωγικής
δραστηριότητας, που είναι έντασης εργασίας, και αποδεικνύει σαφώς ότι η
αποδοτικότητα της καπνοπαραγωγής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις επιδοτήσεις.
Ωστόσο, η παραγωγή καπνού στη Μακεδονία-Θράκη έχει θετικά περιθώρια, που
εξηγούνται εν µέρει από το γεγονός ότι στην περιφέρεια αυτή είναι µεγάλο το µερίδιο
των ποικιλιών µε υψηλή τιµή. Από την άλλη πλευρά, είναι ενδιαφέρον να επισηµανθεί
ότι στη Μακεδονία-Θράκη το µεγαλύτερο µέρος των εισροών εργασίας προέρχεται από
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την οικογένεια των κατόχων της εκµετάλλευσης, και εποµένως δεν περιλαµβάνεται στο
κόστος.
6.5.3 Συνολικά περιθώρια
Η κατάσταση µεταβάλλεται τελείως, όταν εξετασθούν τα συνολικά περιθώρια, τα

οποία περιλαµβάνουν και την πριµοδότηση. Τα συνολικά περιθώρια επί του µεταβλητού
κόστους, αλλά και επί των συνολικών εισροών (µεταβλητό + πάγιο κόστος), είναι σε
µεγάλο βαθµό θετικά σε όλες τις περιφέρειες (και ιδίως στην Ελλάδα, όπου οι εξωτερικοί
συντελεστές εν γένει δεν πληρώνονται), καθιστώντας την καπνοπαραγωγή µια ιδιαίτερα
ελκυστική γεωργική δραστηριότητα.
∆ιάγραµµα 1 – Μέσο κόστος παραγωγής και περιθώρια ανά εκτάριο εξειδικευµένων
καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων σε οριςµένες ευρωπαϊκές περιφέρειες (µέσος όρος
1999-2000)

Στο παραπάνω διάγραµµα, παρατηρόντας τις περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκης,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, θα δούµε ότι στην περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης
τα έσοδα από την αγορά συν τις πριµοδοτήσεις είναι µεγαλύτερα από το συνολικό
κόστος, δηλαδή δεν έχουµε ζηµία. Ενώ στην περίπτωση της περιφέρειας της Θεσσαλίας
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συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας οι καταστάσεις
είναι οριακές, διότι παρατηρούµε ότι έχουµε οριακή ζηµία.

7. Παρουσίαση του Τοµέα Καπνού στην Ελλάδα
7.1 Η Ιστορία του Καπνού στην Ελλάδα

Η καλλιέργεια του καπνού έφτασε στην Ελλάδα από τον Πόντο και από τα
παράλια της Μικράς Ασίας. Στην αρχή καλλιεργήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και
στη συνέχεια διαδόθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Σηµαντικά ιστορικά στοιχεία για την καλλιέργεια του καπνού και τη σηµασία της
κατά το το 18ο και 19ο αιώνα, αναφέρονται στο έργο του ∆ηµητρίου Ζωγράφου "Η
ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας". Τα στοιχεία αυτά που σε µεγάλο βαθµό αντλούνται
από το βιβλίο του Γάλλου Μποζούρ "Πίναξ του Εµπορίου της Ελλάδος" (1978),
προέρχονται από τις περιηγήσεις του στην Ελλάδα κατά τον 18ο αιώνα και πριν την
Ελληνική Επανάσταση.
Χαρακτηριστικά ο Μποζούρ, αναφερόµενος στα καπνά της Μακεδονίας,
σηµειώνει: "Ο καπνός είναι, µετά το βαµβάκι, ο πλουσιότερος κλάδος της Ελληνικής
εξαγωγής. Οι καπνοφυτείες καταλαµβάνουν το 1/8 των καλλιεργήσιµων γαιών και
δίνουν πόρους ζωής σε 20.000 οικογένειες. Η Μακεδονία είναι, σε όλο τον κόσµο,
περιοχή η κατ' εξοχήν κατάλληλη για την καπνοκαλλιέργεια, παράγει 11.200 µπάλλες
καπνού" και συνεχίζει: "Γη καπνοφυτεµένη, δίνει κατ' έτος ακαθάριστο προϊόν συνήθως
διπλάσιο εκείνου που δίνει η σιτοκαλλιέργεια, αλλά η καλλιέργεια και η περιποίηση του
καπνού απαιτούν φροντίδα οι οποίες ελαττώνουν πολύ τις οφέλειες του καπνοφυτευτού.
Και µολονότι δεν διακρίνονται αυτοί, ούτε για τις οικονοµικές ανέσεις τους, ούτε για την
ευκολία καταβολής των φόρων, εν τούτοις προτιµούν γενικώς την καπνοκαλλιέργεια από
τη σιτοκαλλιέργεια. Η γη προς καπνοπαραγωγή πωλείται ακριβότερα".
Μετά την Ελληνική Επανάσταση, η παραγωγή του καπνού έφτασε µόλις τους
500-600 τόννους, η ανοδική όµως πορεία και εξέλιξη της καλλιέργειας συνετέλεσε ώστε
µέχρι το 1912 η παραγωγή του καπνού να φτάσει τους 12.000 τόννους. Με την
απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης, συνεχίστηκε η αυξητική πορεία της
παραγωγής. Φαίνεται όµως ότι η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της καλλιέργειας
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θεµελιώνεται µε τη Μικρασιατική καταστροφή και τον εποικισµό των προσφύγων. Με
βάση τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου εκείνης, η παραγωγή καπνού από τις 28.000
τόννους κατά το 1920-22, έφτασε τις 56.000 τόννους το 1923, δηλαδή διπλασιάστηκε.
Ο κοινωνικός και οικονοµικός ρόλος της καπνοκαλλιέργειας την περίοδο εκείνη,
αντανακλάται στο παρακάτω απόσπασµα:
"Εάν δεν υπήρχε ο καπνός, δε θα ήταν δυνατόν να αντιµετωπιστεί το
δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίο προέκυψε µετά την Μικρασιατική καταστροφή. Ο
εποικισµός της Μακεδονίας και της Θράκης κατά το 1922, στηρίχθηκε µόνο στον
καπνό." (Πρακτικά Βουλής, συνεδρίαση 18/4/46).
Μετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο, ο καπνός συνέχισε να αποτελεί σηµαντικό προϊόν
και να κατέχει εξέχουσα κοινωνική, συναλλαγµατική και δηµοσιονοµική σηµασία.
Συγκεκριµένα, στη δεκαετία του '50, αν και η καλλιεργούµενη έκταση µε καπνό
αντιστοιχούσε κατά µέσο όρο στο 5% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης της
χώρας, ο καπνός εξασφάλιζε απασχόληση και εισόδηµα σε περίπου 200 χιλιάδες
οικογένειες καπνοπαραγωγών και δηµιουργούσε πρόσθετη απασχόληση σε 40.000
καπνεργάτες και σε 10.000 άτοµα επιπλέον, απασχολούµενα µε τις καπνοβιοµηχανίες και
το καπνεµπόριο. Παράλληλα ο καπνός αποτελούσε το σηµαντικότερο εξαγώγιµο προϊόν
της Ελληνικής Οικονοµίας στην περίοδο εκείνη. Το 1954, οι εξαγωγές της χώρας
έφτασαν τα 151 εκ. δολάρια, εκ των οποίων το 50% περίπου προήρχετο από τις εξαγωγές
καπνού.
Ο καπνός, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω ιστορικά στοιχεία, υπήρξε
διαχρονικά παραδοσιακό και σηµαντικής σηµασίας προϊόν για την Ελληνική Γεωργία.
Βασικά αίτια που ευνόησαν την εξάπλωστη της καπνοκαλλιέργειας θεωρούνται αφ' ενός
µεν οι ευνοϊκές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της χώρας, αφ' ετέρου δε τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της Ελληνικής Γεωργίας και συγκεκριµένα ο µικρός κλήρος και η
πλεονάζουσα εργασία στο γεωργικό τοµέα. Οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της
καπνοκαλλιέργειας σε εργασία, εξασφάλιζαν απασχόληση και σηµαντικό αριθµό
ηµεροµισθίων στις γεωργικές οικογένειες, δεδοµένου ότι όπως αναφέρεται, σχεδόν τα
2/3 του κόσοτυς παραγωγής του καπνού ήταν κόστος ηµεροµισθίων.
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7.2 Καλλιέργεια Καπνού

Η Ελλάδα παράγει έξι από τις οκτώ κατηγορίες ποικιλιών καπνού που παράγονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο όγκος της ελληνικής παραγωγής καπνού είναι ο δεύτερος
µεγαλύτερος, µετά την Ιταλία, αλλά η αξία του είναι η µεγαλύτερη λόγω των υψηλότερων
τιµών που απολαµβάνουν τα ανατολικά καπνά στη διεθνή αγορά. Οι ανατολικές ποικιλίες
καπνού, όπως ο Μπασµάς, η ποικιλία Κατερίνης και η ποικιλία Καµπά-Κουλάκ,
χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, από τη διεθνή και εγχώρια βιοµηχανία για την παραγωγή
τσιγάρων µε «αµερικανικό χαρµάνι», ενώ οι ποικιλίες Τσεµπέλια και Μαύρα αντιµετωπίζουν
λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά καπνού. Οι µη-ανατολικές ποικιλίες καπνού
στην Ελλάδα περιλαµβάνουν τις ποικιλίες Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια, που καλλιεργούνται µε
µεγάλη επιτυχία. Για το έτος 2000 ο Εθνικός Οργανισµός Καπνού έχει υπολογίσει ότι οι
61.387 καπνοπαραγωγοί καλλιέργησαν 57.549 εκτάρια και η ελληνική ποσόστωση παραγωγής
ήταν 124.736 τόνοι.
Παρ' όλ' αυτά, η έκταση που καλλιεργείται µε καπνό, ο αριθµός των καπνοπαραγωγών
και ο όγκος της παραγωγής έχουν µειωθεί στη χώρα µας, εξαιτίας της συρρίκνωσης του τοµέα
καπνού στην ελληνική γεωργία. Λόγω της πτωτικής πορείας του κλάδου, έχει επιτευχθεί µία
σηµαντική αναδιάρθρωση: ορισµένες από τις παραδοσιακές ποικιλίες ανατολικού καπνού,
όπως τα Τσεµπέλια και τα Μαύρα, έχουν µειωθεί δραστικά σε όρους καλλιεργούµενης
έκτασης και όγκου παραγωγής, εξαιτίας της µικρής ζήτησης τους από τη διεθνή αγορά και
την ταυτόχρονη δράση προγραµµάτων αναδιάρθρωσης που προσέφεραν κίνητρα για την
αντικατάσταση ή την παύση της καλλιέργειας τους. Οι υψηλής ποιότητας ποικιλίες του
Μπασµά και της Κατερίνης έχουν πετύχει ένα επίπεδο σταθερής παραγωγής γύρω από
την ποσόστωση τους. Η ποικιλία Βιρτζίνια, που άρχισε να καλλιεργείται συστηµατικά από
το 1981, σήµερα καλύπτει περισσότερο από το 17% της έκτασης και το 26 % της συνολικής
παραγωγής καπνού. Η παραγωγή Μπέρλεϋ έχει παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις,
αλλά πλέον δείχνει να σταθεροποιείται γύρω στην ποσόστωση της, φτάνοντας το 10 %
της συνολικής παραγωγής καπνού.
Οι τιµές που προσπορίζονται οι παραγωγοί αποτελούνται από δύο µέρη: την τιµή
αγοράς και την επιδότηση, έναν µηχανισµό στήριξης των τιµών που παρέχεται από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό που παράγεται στην ΕΕ. Η επιδότηση συνήθως
είναι υψηλότερη από την τιµή αγοράς του καπνού, και έτσι επιτρέπει στον καπνό που
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παράγεται στην ΕΕ να είναι ανταγωνιστικός ως προς τον παραγόµενο σε χώρες εκτός ΕΕ,
κυρίως δε χώρες των Βαλκανίων. Με το σηµερινό καθεστώς, η επιδότηση
διαφοροποιείται ανάλογα µε την ποιότητα του παραγόµενου καπνού και αποτελείται
από ένα σταθερό µέρος, που παρέχεται οµοιόµορφα σε όλους τους παραγωγούς, και ένα
µεταβλητό, που διαφέρει ανάλογα µε την ποιότητα του παραγόµενου καπνού.
Το ακαθάριστο εισόδηµα των νοικοκυριών που παράγουν καπνό δεν είναι πάντα
ικανοποιητικό και δεν επιτρέπει σε όλα τα νοικοκυριά να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές
επίπεδο διαβίωσης. Το κόστος παραγωγής του ανατολικού καπνού αποτελείται, κατά
µεγάλο µέρος, από το κόστος εργασίας που παρέχεται από µέλη του νοικοκυριού και
από εποχικούς αγροτικούς εργάτες. Εκτιµάται ότι η οικογενειακή και µη-οικογενειακή
εργασία στην καλλιέργεια του καπνού αντιστοιχεί σε 209.147 ισοδύναµες θέσεις εργασίας
πλήρους

απασχόλησης,

αναδεικνύοντας

έτσι

την

καπνοκαλλιέργεια

σε

έναν

σηµαντικότατο εργοδότη της ελληνικής υπαίθρου. Οι καπνοπαραγωγοί είναι αγρότες σχετικά µεγαλύτερης ηλικίας από τον µέσο όρο των Ελλήνων αγροτών, σχετικά
χαµηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, και βρίσκονται
συγκεντρωµένοι σε υστερούσες και µειονεκτικές περιοχές της χώρας. Οι χαµηλοί ρυθµοί
διαδοχής, οι µη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και η σχετικά χαµηλή οικονοµική και
ηθική ανταµοιβή είναι τα πλέον ανησυχητικά φαινόµενα που επικρατούν στο,
απασχολούµενο µε την καλλιέργεια του καπνού, ανθρώπινο δυναµικό.

7.3 Επεξεργασία και Εξωτερικό Εµπόριο Καπνού

Η επεξεργασία καπνού είναι µία δυναµική οικονοµική δραστηριότητα της ελληνικής
µεταποίησης. Τα εργοστάσια επεξεργασίας καπνού είναι εγκατεστηµένα σε περιοχές
της υπαίθρου της Βόρειας Ελλάδας και προσφέρουν απασχόληση σε περισσότερους
από 6.250 πλήρως απασχολούµενους εργαζόµενους. Ο τοµέας της επεξεργασίας καπνού
περιλαµβάνει σήµερα 22 περίπου µεγάλες βιοµηχανίες και δείχνει, µέσω εξαγορών και
συγχωνεύσεων, να έχει πολύ ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης. Σήµερα, πέντε µεγάλες
εταιρείες αξιοποιούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής, ενώ οι
επενδύσεις επεξεργασίας και εµπορίας έχουν επεκταθεί και σε γειτονικές χώρες. Οι
εταιρείες επεξεργασίας καπνού που λειτουργούν στη χώρα έχουν τα τελευταία χρόνια
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καταφέρει µε επιτυχία να απορροφούν το σύνολο της παραγωγής µέσα στο πλαίσιο των
ποσοστώσεων. Οι εταιρείες επεξεργασίας καπνού διαθέτουν έναν µέσο όρο περίπου 80%
της παραγωγής τους στη διεθνή αγορά, ενώ το υπόλοιπο προωθείται στην εγχώρια
βιοµηχανία παραγωγής τσιγάρων ή σε δηµιουργία µικρών σχετικά αποθεµάτων.
Η ελληνική, καπναγορά έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισµό και συνεπώς
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διεθνή αγορά καπνού. Η αξία του εξαγόµενου
καπνού έχει πολλές διακυµάνσεις εξαιτίας τις ταυτόχρονης δράσης πολλών
παραγόντων, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι η διεθνής προσφορά και
ζήτηση, η διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής και η πολιτική υποστήριξης των
εξαγωγών. Η αξία του εξαγόµενου καπνού ανέρχεται στα 320 περίπου εκατοµµύρια
δολάρια το χρόνο, περιλαµβανοµένων των επιδοτήσεων και στα 150 περίπου
εκατοµµύρια δολάρια χωρίς τις επιδοτήσεις, συµµετέχοντας κατά 3,5% στο σύνολο των
ελληνικών εξαγωγών. Οι ποικιλίες Βιρτζίνια και Μπέρλεϋ κατέχουν το 35% του
συνολικού όγκου και το 24 % της αξίας των εξαγωγών καπνού, ενώ το υπόλοιπο
µοιράζεται σε ποικιλίες ανατολικού τύπου. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής ελληνικού
καπνού είναι αυτές της ΕΕ {µε κυριότερο προορισµό τη Γερµανία), οι ΗΠΑ και η
Ιαπωνία, Το ισοζύγιο εµπορίου για τον καπνό παραµένει µεν θετικό, εµφανίζει όµως
πτωτική τάση λόγω των αυξανοµένων εισαγωγών για την ικανοποίηση της εγχώριας αγοράς
και της στάσιµης αξίας των εξαγωγών.
7.4 Η Συµβολή του Καπνού στην Απασχόληση

Οι οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα µε τον καπνό
υποστηρίζουν ένα σύνολο 245.267 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτίµηση
που αντιστοιχεί στο 6,1% της συνολικής απασχόλησης (επί 4.014.800 απασχολουµένων),
στο 5,5% του εργατικού δυναµικού (επί 4.481.300 εργαζοµένων) και στο 3,5% του
συνολικού ενεργού πληθυσµού (επί 6.968.900 οικονοµικώς ενεργών) της Ελλάδας το
1999. Οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις του κλάδου του καπνού, λόγω των προς τα
εµπρός και προς τα πίσω διασυνδέσεων, είναι πολύ σηµαντικές. Εκτιµάται ότι ο Ολικός
Συντελεστής Απασχόλησης, εκφράζει την κλαδική ικανότητα αύξησης της απασχόλησης
ως αποτέλεσµα µίας µοναδιαίας εξωγενούς αύξησης στη ζήτηση των προϊόντων του
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κλάδου και αναδεικνύει τη σηµασία των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον καπνό
στην ελληνική οικονοµία. Οι εκτιµήσεις δείχνουν µία σηµαντική ικανότητα δηµιουργίας
θέσεων εργασίας για τον κλάδο της καλλιέργειας του καπνού, καθώς µία εξωγενής
αύξηση για ακατέργαστο καπνό της τάξης των 100.000.000 δραχµών δηµιουργεί 850
νέες θέσεις εργασίας. Ο αντίστοιχος συντελεστής για τον κλάδο επεξεργασίας
καπνού και βιοµηχανίας τσιγάρων είναι επίσης υψηλός, µε την αντίστοιχη εξωγενή
αύξηση για επεξεργασµένο καπνό και προϊόντα καπνού κατά 100.000.000 δραχµές να
δηµιουργεί 110 νέες θέσεις εργασίας.
Οι δραστηριότητες της καλλιέργειας και επεξεργασίας καπνού υποστηρίζουν και
δηµιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης στις πλέον µειονεκτικές και υστερούσες
περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, και συνεπώς είναι απολύτως συµβατές µε την
επικρατούσα πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο στόχος της
δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών της ΕΕ
για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου, και συνεπώς οι
δραστηριότητες της καλλιέργειας και επεξεργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται.
Παρ' όλ' αυτά, η στήριξη δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στις τρέχουσες µορφές
οικονοµικής ενίσχυσης αλλά να επεκταθεί και σε νέες µορφές υποστήριξης, στόχος των
οποίων θα είναι η ποιοτική αναβάθµιση της παραγωγής και η µακροπρόθεσµη
επιβίωση του τοµέα. Τέτοιες νέες µορφές στήριξης θα πρέπει να περιλαµβάνουν
γεωργικές εφαρµογές, υπηρεσίες επίδειξης νέων τεχνικών καλλιέργειας, τεχνική
κατάρτιση, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
καπνοκαλλιεργητών και υποστήριξη για τις απαραίτητες υποδοµές.
7.5 Η Συµβολή του Τοµέα του Καπνού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η συµβολή του τοµέα του καπνού στη διαµόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι σηµαντική. Η καλλιέργεια καπνού συνεισφέρει µία µέση
ακαθάριστη αξία 180 δισ. δραχµών, ενώ η επεξεργασία καπνού και η παραγωγή τσιγάρων
συνεισφέρουν µία ακαθάριστη αξία 190,4 δισ. δραχµών. Εάν σ' αυτά προσθέσουµε και το
προϊόν που δηµιουργείται από τις υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εµπορίου και
προώθησης, η συµβολή του κλάδου στη διαµόρφωση του ΑΕΠ είναι ακόµη µεγαλύτερη. Οι
εκτιµηθέντες κλαδικοί πολλαπλασιαστές προϊόντος, οι οποίοι εκφράζουν τη σηµασία της
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προς τα πίσω σύνδεσης κάθε κλάδου και δείχνουν το λόγο µεταξύ συνολικού (για όλη την
οικονοµία) και άµεσου (κλαδικού) αποτελέσµατος προϊόντος, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί.
Μία εξωγενής αύξηση κατά 1.000.000 δραχµές στη ζήτηση για ακατέργαστο καπνό αυξάνει
το συνολικό εγχώριο προϊόν κατά 2.660.000 δραχµές, δηλαδή το υπερδιπλασιάζει. Η
αντίστοιχη εξωγενής ζήτηση 1.000.000 δραχµών για επεξεργασµένο καπνό ή για προϊόντα
καπνού αυξάνει το συνολικό εγχώριο προϊόν κατά 2.090.000 δραχµές, διπλασιάζοντας
δηλαδή την αρχική αύξηση στη ζήτηση. Οι εκτιµηθέντες πολλαπλασιαστές προϊόντος για
τους τοµείς καπνού είναι κατά πολύ σηµαντικότεροι των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών
που εκτιµήθηκαν για άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.
7.7 Η Συµβολή του Καπνού στα ∆ηµόσια Έσοδα

Η πώληση τσιγάρων αποτελεί µία σηµαντική πηγή δηµόσιων εσόδων. Το ελληνικό
κράτος εκτιµά ότι θα συλλέξει 609 δισ. δραχµές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντων καπνού και 140 δισ. δραχµές από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) στα
προϊόντα καπνού µε βάση τον προϋπολογισµό του 2001, όπως αυτός δηµοσιεύθηκε στο
τέλος του 2000. Το σύνολο των φόρων (ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ) σε προϊόντα
καπνού θα ανέλθει το 2000 σε 749 δισ. δραχµές, ποσό που αντίστοιχε, ί στο 6,9% του
συνόλου όλων των φόρων, στο 11,8% όλων των έµµεσων φόρων και στο 32,6%) όλων των
ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ελλάδα. Το σύνολο των ειδικών φόρων κατανάλωσης
στα τσιγάρα αποτελεί το 57,5% της λιανικής τιµής, ενώ οι ειδικοί φόροι µαζί µε τον ΦΠΑ
αποτελούν το 72,75%) της λιανικής τιµής των τσιγάρων. Μία πρόσθετη πηγή δηµοσίων
εσόδων είναι οι εταιρικοί φόροι και οι φόροι εισοδήµατος στις δραστηριότητες που
συνδέονται µε τον καπνό. Εκτιµάται ότι το σύνολο του κλάδου συνεισφέρει ετησίως
περίπου 40 δισ. δραχµές µε µορφή εταιρικών φόρων και φόρων εισοδήµατος, χωρίς µάλιστα
να λ< βάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στο εισόδηµα άλλων τοµέων της οικονοµίας που
σχετίζονται µε τους κλάδους του καπνού.
7.8 Καπνός ως Πηγή Συναλλάγµατος

Ο καπνός αποτελεί µία από τις κύριες εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας και
µία σηµαντική πηγή εισροής συναλλάγµατος. Οι εξαγωγές καπνού είναι σηµαντική πηγή
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σκληρού συναλλάγµατος, εφόσον κατευθύνονται κατά ένα τρίτο περίπου στις ΗΠΑ, ενώ οι
εξαγωγές τσιγάρων αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου της παραγωγής τσιγάρων στην
Ελλάδα. Οι συνολικές εξαγωγές καπνού και προϊόντων καπνού είναι 142 δισ, δραχµές ή το
3,6% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Επιπλέον, η καλλιέργεια καπνού ήταν µία
σηµαντική πηγή συναλλάγµατος λόγω της στήριξης που προσφέρεται στον τοµέα από την
ΕΕ. Το 1997, το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, η συνολική
στήριξη της ΕΕ στον καπνό έφτασε στα 349.000.000 ευρώ, αντιστοιχώντας στο 13% της
συνολικής στήριξης που δόθηκε από την ΕΕ στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
7.9 Η Συµβολή του Καπνού στη Ανάπτυξη της Περιφέρειας και της Υπαίθρου

Η καλλιέργεια του καπνού είναι µία από τις κυριότερες οικονοµικές
δραστηριότητες που προσφέρουν απασχόληση σε µειονεκτικές και οικονοµικά
υστερούσες περιοχές της υπαίθρου. Η καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού
προσφέρουν απασχόληση και εισόδηµα σε αγροτικά νοικοκυριά και εργάτες σε
µειονεκτικές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας, παρέχοντας συνεπώς εισόδηµα σε ένα φάσµα άλλων οικονοµικών
δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Η καλλιέργεια του καπνού αποτελεί εποµένως την
κύρια οικονοµική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές, και έτσι η οικονοµική και
κοινωνική τους σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον καπνό.
Η περιφερειακή κατανοµή της καπνοκαλλιέργειας δείχνει έντονη συγκέντρωση της
δραστηριότητας σε συγκεκριµένους νοµούς, και έτσι οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις στην
καλλιέργεια του καπνού δεν θα επηρεάσουν όλους τους νοµούς, αλλά θα εστιαστούν στις
περισσότερο υστερούσες και µειονεκτικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. Αυτό θα
επηρεάσει την κοινωνική συνοχή στις ενλόγω περιοχές, επιταχύνοντας τη µετανάστευση και
την απερήµωση τους από αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό. Η απώλεια ανθρώπινου δυναµικού
θα είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο σε µελλοντικές αναπτυξιακές προσπάθειες. Έτσι, η
καλλιέργεια του καπνού θα πρέπει να υποστηριχθεί σ' αυτές τις περιοχές και ν' αποτελέσει
κύριο στόχο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Αυτό φυσικά απαιτεί µία ολοκλη-
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ρωµένη προσπάθεια που θα εγγυάται την ποιότητα του παραγόµενου καπνού και την
υψηλή τιµή του στη διεθνή αγορά.
7.10 Ποικιλίες Καπνού που Καλλιεργούνται στην Ελλάδα

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 2075/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διάφορες ποικιλίες
καπνού κατατάσσονται σε οκτώ βασικές οµάδες, ανάλογα µε τη διαδικασία ξήρανσης
τους. Στην Ελλάδα παράγονται ποικιλίες που ανήκουν σε έξι από τις οκτώ αυτές
διαφορετικές οµάδες (Πίνακας 7.1). Ειδικότερα, καλλιεργούνται κλασικές ποικιλίες
ανατολικού τύπου καπνού (Μπασµάς, Κατερίνη και Καµπά-Κου-λάκ Κλασικά), άλλες
ποικιλίες ανατολικού τύπου (Τσε-µπέλια και Μαύρα), καθώς και µη-ανατολικού τύπου
ποικιλίες (Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια).
ΠΙΝΑΚΑΣ

7.1 . Καλλιεργούµενη Έκταση, Αριθµός Παραγωγών και Ποσοστώσεις Παραγωγής

για τις Ελληνικές Ποικιλίες Καπνού το 2000
Κοινοτική
Ονοµασία
Κατάταξη Ποικιλίας
(2075/92)
Ι
Βιρτζίνια
II
ν
VI
VII
VIII
Σύνολο

Μπέρλευ
Τσεµπέλια, Μαύρα
Μπασµάς
Κατερίνη, Σ79
Καµπά-Κουλάκ
Κλασικά,
Ελάσσονος, κλπ.

Καλλιεργούµενη Αριθµός
Ποσοστώσεις
Έκταση
Παραγωγών σε Τόνους
σε Εκτάρια
9.870
6.678
32.548
3.810
4.039
20.844
11.320

2.174
6.470
24.684
11.826

12.325
10.986
27.023
23.389

7.666
57.549

9.555
61.387

18.465
124.736

ΠΗΓΗ: Εθνικός Οργανισµός Καπνού, 2000 (προσωρινά στοιχεία).
Ο Μπασµάς (οµάδα VI) είναι µια ελληνική ποικιλία καπνού που ξηραίνεται στον
ήλιο και περιλαµβάνει µερικούς από τους πιο γνωστούς τύπους καπνών, όπως τον
Μπασµά Ξάνθης, τον Μακεδόνικο Μπασµά και τη συγγενική ποικιλία Ζίχνα, η οποία
έχει πάψει να καλλιεργείται. Ο Μπασµάς είναι καπνός µε ξεχωριστό άρωµα, χωρίς
ιδιαίτερη γεύση, και χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη.
Με ποσότητες που δεν ξεπερνούν το 20-25%, χρησιµοποιείται κυρίως σε χαρµάνια
αµερικανικού τύπου, για την παραγωγή τσιγάρων µε άρωµα και γεύση.
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Τα Καµπά-ΚουΛάκ Κλασικά, Μυρωδάτα και Ζιχνοµυρωδάτα (οµάδα VIII) είναι
ελληνικές ποικιλίες καπνού, ξηραινόµενες στον ήλιο, που περιλαµβάνουν επίσης τις
ποικιλίες Ελασσώνος και Μυρωδάτα Αγρινίου. Είναι σχετικά ουδέτερες όσον αφορά το
άρωµα και τη γεύση, και χαρακτηρίζονται από χαµηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν «γέµισµα» σε —σχεδόν— οποιαδήποτε µίξη
(χαρµάνι) καπνού, χωρίς να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που
προσδίδουν το άρωµα και τη γεύση στο χαρµάνι.
Τα Τσεµπέλια, Μαύρα και Καµπά-Κουλάκ Μη-Κλασικά (οµάδα V) είναι ελληνικές
ποικιλίες που ξηραίνονται στον ήλιο. Χαρακτηρίζονται από ένα ελαφρύ άρωµα,
ξεχωριστή γεύση και µεσαία περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Χρησιµοποιούνται σαν
καπνός βάσης και επηρεάζουν το χαρµάνι µε το άρωµα και τη γεύση τους.
Ο καπνός Κατερίνη (οµάδα VII) είναι µια ιδιαίτερη ελληνική ποικιλία καπνού, η
οποία καλλιεργείται κυρίως στο Νοµό Κατερίνης και τις γύρω περιοχές. Η ποικιλία
Κατερίνη περιλαµβάνει και κάποιες άλλες ποικιλίες, γνωστές σαν Σαµψούς, Μπαζι Μπαγλί, Σ79, κ.ά. Έχει ένα πολύ ελαφρύ —σχεδόν ουδέτερο— άρωµα, διαθέτει όµως
χαρακτηριστική γεύση και έχει µεσαία περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Χρησιµοποιείται
σε χαρµάνια καπνού τα οποία επηρεάζει µε το άρωµα και τη γεύση της.
Τα Μπέρλεϋ (οµάδα Π) είναι καπνός ξηραινόµενος µε αέρα, ο οποίος
χρησιµοποιείται σαν γέµισµα και δεν έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ποικιλιών ανατολικού τύπου (οµάδων V, VI, VII, VIII).
Τα Βιρτζίνια (κατηγορία Ι) είναι θερµοξηραινόµένος καπνός. Στην Ελλάδα άρχισε
να καλλιεργείται µόλις το 1982, αν και είχαν γίνει προσπάθειες να εισαχθεί η
καλλιέργεια του νωρίτερα. Τα Βιρτζίνια χρησιµοποιούνται σαν γέµισµα σε
αµερικανικού τύπου χαρµάνια.
7.11 Παραγωγή Καπνού στην Ελλάδα

Το 2000, η καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα καταλάµβανε 57.549 εκτάρια
γης, ή περίπου το 2% της συνολικά χρησιµοποιούµενης αγροτικής έκτασης, από δε τους
61.387 καπνοκαλλιεργητές διατέθηκαν για πώληση 124.736 τόνοι καπνού όλων των
ποικιλιών. Η έκταση που καλλιεργείται µε καπνό, ο αριθµός των καπνοπαραγωγών
και η παραγωγή καπνού µειώνονται συνεχώς, λόγω της ύφεσης που χαρακτηρίζει τον
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τοµέα του καπνού στην ελληνική γεωργία (∆ιαγράµµατα 1.1., 1.2. και 1.3.). Στο πλαίσιο
αυτής της πτωτικής τάσης έγινε µια σηµαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τοµέα,
µε κύρια χαρακτηριστικά:

•

τη δραστική µείωση της καλλιέργειας και παραγωγής ορισµένων ποικιλιών
καπνού ανατολικού τύπου (Τσεµπέλια και Μαύρα), των οποίων η ζήτηση
µειώνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς αγορές,

•

την αύξηση και, στη συνέχεια, τη σταθεροποίηση του όγκου παραγωγής
ορισµένων ποικιλιών ανατολικού τύπου (Μπασµάς και Κατερίνη), που έχουν
σταθερή ή και αυξητική τάση ζήτησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς
αγορές, και

•

την αύξηση και, στη συνέχεια, τη σταθεροποίηση της παραγωγής καπνού τύπου
Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.

Ο όγκος παραγωγής και ο αριθµός των παραγωγών της ποικιλίας Κατερίνη αυξήθηκε,
σύµφωνα µε τις προοπτικές που είχε η συγκεκριµένη ποικιλία στην αγορά. Ο όγκος παραγωγής
και ο αριθµός των παραγωγών Μπασµά έχει σταθεροποιηθεί από το 1990 και µετά, ενώ τα
Καµπά-Κουλάκ Κλασικά παρουσιάζουν µείωση τόσο στον όγκο παραγωγής, όσο και στον
αριθµό των παραγωγών. Όσο για τις ποικιλίες Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια, η καλλιεργούµενη
έκταση, ο όγκος παραγωγής και ο αριθµός των παραγωγών έχουν αυξηθεί σε σχέση µε το
1990. Η παραγωγή της ποικιλίας Τσεµπέλια µειώνεται συνεχώς, ακολουθώντας τις
αρνητικές τάσεις της αγοράς για τα καπνά αυτού του τύπου.
Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 επήλθε
µία ισορροπία στην παραγωγή καπνού όλων των ποικιλιών, στο πλαίσιο της σύµφωνης
δράσης της διαρθρωτικής αγροτικής πολιτικής και των τάσεων της αγοράς, σε σχέση πάντα
µε τη ζήτηση καπνού ανατολικού τύπου. Θα πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι η αύξηση που
παρουσιάζουν ορισµένες ποικιλίες καπνού δεν οφείλεται στην είσοδο νέων παραγωγών στον
τοµέα —εφόσον ο συνολικός αριθµός των καπνοκαλλιεργητών µειώνεται— αλλά στις
αλλαγές που επήλθαν στη διάρθρωση της παραγωγής µεταξύ των παλαιών παραγωγών.
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7.12 Μέση Απόδοση Παραγωγής Καπνού

Οι συνολικές αποδόσεις του καπνού ( όγκος παραγωγής σε κιλά ανά εκτάριο
καλλιεργούµενης έκτασης ) υπερ – τριπλασιάστηκαν κατα την περίοδο 1961 – 99. Το
γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε δύο βασικούς παράγοντες :
1. στη ραγδαία εξέλιξη της γεωργικής τεχνολογίας και την υιοθέτηση καινοτοµιών σε όλα
τα στάδια της παραγωγής καπνού και
2. στην εισαγωγή ποικιλιών µε υψηλές αποδόσεις (Βιρτζίνια), µε την ταυτόχρονη
εγκατάλειψη της καλλιέργειας ανατολικών ποικιλιών χαµηλής παραγωγικότητας
κυρίως σε ξερικές εκτάσεις (Τσεµπέλια και Μαύρα).
Η βελτίωση της γεωργικής τεχνολογίας αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσµα παραγόντων,
οι οποίοι περιλαµβάνουν την επέκταση της άρδευσης µε νέες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν την υπάρχουσα ποσότητα νερού, την υιοθέτηση σύγχρονων λιπασµάτων και
σκευασµάτων φυτοπροστασίας, τη βελτίωση των ποικιλιών από τοπικούς πειραµατικούς
σταθµούς του Εθνικού Οργανισµού Καπνού, τη βελτίωση των µετεωρολογικών
προβλέψεων, την καλή πληροφόρηση των παραγωγών, καθώς και τη χρήση σύγχρονων
γεωργικών µηχανηµάτων τόσο στα σπορεία όσο και στον αγρό. Το ελληνικό κράτος
επηρέασε το βαθµό χρήσης της γεωργικής τεχνολογίας µε δύο τρόπους:
1. Έκανε σηµαντικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής καν κυρίως σε έργα διαχείρισης νερού.
Ιδιαίτερα για την παροχή αρδευτικού νερού πραγµατοποιήθηκαν πολλά έργα µεγάλης
και µικρής κλίµακας στο πλαίσιο των δύο Κοινοτικών Προγραµµάτων Στήριξης και,
παλαιότερα, των Ολοκληρωµένων Μεσογειακών Προγραµµάτων. Η ύπαρξη
αρδευτικού νερού διευκόλυνε τη διαδικασία υιοθέτησης σύγχρονων τεχνικών
άρδευσης στις εκµεταλλεύσεις (π.χ. στάγδην άρδευση) και επέτρεψε την καλλιέργεια
ποικιλιών που είναι απαιτητικές σε νερό.
2. ∆ιεξήγαγε σηµαντική έρευνα στον τοµέα της καλλιέργειας του καπνού και
προσπάθησε να ενσωµατώσει και να διαδώσει τα αποτελέσµατα αυτής της
έρευνας στην παραγωγική διαδικασία µέσω των τοπικών γραφείων του
Υπουργείου Γεωργίας και των σταθµών του Εθνικού Οργανισµού Καπνού, που
παρείχαν υπηρεσίες υποστήριξης και γεωργικών εφαρµογών και πλήθος
πιλοτικών προγραµµάτων.
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Σε ορισµένες περιοχές βέβαια, και κάτω από ορισµένες συνθήκες, κυριάρχησε η
ίδια κατάσταση και στην καλλιέργεια άλλων, ανταγωνιστικών ως προς τον καπνό,
προϊόντων (π.χ. βαµβάκι). Οι αποδόσεις δεν αυξήθηκαν µε τον ίδιο ρυθµό για όλες τις
ποικιλίες καπνού. Η µέση απόδοση των διαφορετικών ποικιλιών καπνού που
µπορούν να καλλιεργηθούν σε ξερικές εκτάσεις (Μπασµάς, Τσεµπέλια, Μαύρα)
εξαρτάται από το ρυθµό και το βαθµό εγκατάλειψης των ξερικών καλλιεργειών. Οι
ποικιλίες Τσεµπέλια και Μαύρα παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης των
µέσων αποδόσεων τους λόγω του υψηλού βαθµού εγκατάλειψης της καλλιέργειας
των ποικιλιών αυτών σε ξερική γη και της λειτουργίας των προγραµµάτων
αναδιάρθρωσης της παραγωγής. Η αύξηση των µέσων αποδόσεων των συγκεκριµένων ποικιλιών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς ο ρυθµός εγκατάλειψης ξερικών
εκτάσεων στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, τη µοναδική σχεδόν περιοχή παραγωγής
αυτών των ποικιλιών, καταγράφηκε ως ιδιαίτερα υψηλός για τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο στην οποία αναφερόµαστε.
7.13 Η Εξέλιξη των Τιµών του Καπνού
Οι τιµές που καταβάλλονται στους καπνοπαραγωγούς αποτελούνται από δύο
µέρη: τη συνολική επιδότηση και την τιµή αγοράς. Ο µηχανισµός επιδοτήσεων
παρέχει στήριξη στην καλλιέργεια του καπνού. Η συνολική στήριξη υπερβαίνει κατά πολύ
την αγοραία τιµή του προϊόντος. Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιµών που
λαµβάνουν οι παραγωγοί για την περίοδο 1987-98, σε τρέχουσες τιµές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 . Εξέλιξη των Τιµών που Λαµβάνουν οι Παραγωγοί, 1988-98

Ποικιλία

Τιµές που λαµβάνουν οι αγρότες (∆ρχ./Κιλό, Τρέχουσες Τιµές)

Μπασµάς
Κατερίνης
Κ-Κ Κλασικά

1988
1.032
780
525

1993
1.413
1.225

Τσεµπέλια

502

837

922

Μαύρα
Μπέρλεϋ

404
290

795
682

935
914

Βιρτζίνια

535

837

1.194

814

1998
2.278
1.753
1.088
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7.14 Κόστος παραγωγής καπνού

Υπάρχουν ελάχιστες µελέτες που να αφορούν το κόστος της αγροτικής παραγωγής,
και ιδιαίτερα το κόστος της παραγωγής καπνού στην Ελλάδα. Μια αρκετά εκτεταµένη
µελέτη σχετικά µε το κόστος της αγροτικής παραγωγής και τις αποδόσεις σε διάφορα
αγροτικά προϊόντα πραγµατοποιήθηκε από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (Ζιώγας, Ντελής, Σχορτσανίτης, 1992) στην περιοχή της Θεσσαλίας και παρέχει λεπτοµερείς
πληροφορίες για το κόστος παραγωγής των ποικιλιών Μπασµά, Τσεµπέλια, Βιρτζίνια,
Μπέρλεϋ και άλλων ανατολικού τύπου ποικιλιών, για διαφορετικά έτη. Μια δεύτερη —
επίσης εκτεταµένη— µελέτη πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών
και Κοινωνιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (Παπαναγιώτου
κ.ά., 1999) και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το κόστος παραγωγής για τα Βιρτζίνια,
τα Μπέρλεϋ και άλλα καπνά ανατολικού τύπου. Τέλος, µια άλλη πρόσφατη µελέτη
επιχειρεί να προσδιορίσει το κόστος παραγωγής καπνού στην Ελλάδα για όλες τις
διαφορετικές κατηγορίες καπνού, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισµό 2075/92
(Κιτσοπανίδης, 1995), χρησιµοποιώντας στοιχεία παραγωγής του Εθνικού Οργανισµού
Καπνού.

Στην

παρούσα

κατάσταση

θα

χρησιµοποιησουµε

µόνο

τα

γενικά

συµπεράσµατα των µελετών αυτών αναφορικά µε το κόστος παραγωγής καπνού στην
Ελλάδα, σε µια προσπάθεια συνθετικής παρουσίασης των κυριότερων αποτελεσµάτων
των ενλόγω µελετών.
Το κόστος εργασίας για τον Μπασµά ανέρχεται στο 80% περίπου των αναλογικών
δαπανών και στο 60% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής. Η καλλιέργεια της
συγκεκριµένης ποικιλίας παρουσιάζει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Από την άλλη
πλευρά, το κόστος εργασίας για τα Τσεµπέλια και τα Μαύρα ανέρχεται στο 70% περίπου
του συνολικού κόστους παραγωγής και οι εκµεταλλεύσεις αυτών των ποικιλιών δεν
θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες.
Για την καλλιέργεια καπνού τύπου Μπέρλεϋ, το κόστος εργασίας ανέρχεται
στο 40% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής. Ο καπνός τύπου Βιρτζίνια
εισήχθη στην Ελλάδα το 1981, αλλά άρχισε να θεωρείται ως εναλλακτική καλλιέργεια
µόλις µετά το 1985. Το κύριο εµπόδιο που αντιµετώπιζαν οι αγρότες στην
υιοθέτηση της ποικιλίας Βιρτζίνια ήταν το υψηλό κόστος των απαιτούµενων επενδύσεων σε µηχανήµατα (ΕΗτηαι-α & 81<ατ·αδ, 1998). Η διαδικασία υιοθέτησης της
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συγκεκριµένης ποικιλίας επιταχύνθηκε ιδιαίτερα µε την εφαρµογή προγραµµάτων
που ενίσχυαν την εγκατάσταση του κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού, τα
οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο 2ο Κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου. Το
κόστος εργασίας για την ποικιλία Βιρτζίνια αποτελεί µόλις το 33% του συνολικού
κόστους παραγωγής, ενώ οι αποσβέσεις και οι τόκοι κεφαλαίων ανέρχονται περίπου
στο 30% του συνολικού κόστους — γεγονός που αποδεικνύει τον υψηλό βαθµό εξάρτησης της καλλιέργειας των Βιρτζίνια από µηχανήµατα και επενδύσεις κεφαλαίου.
Είναι φανερό, από την παραπάνω συζήτηση, ότι η καλλιέργεια καπνού
στηρίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση της διαθέσιµης εργασίας
(οικογενειακής και µισθωµένης). Ο Μπασµάς είναι η ποικιλία που χαρακτηρίζεται
από τον υψηλότερο βαθµό έντασης εργασίας, ενώ ακολουθούν η Κατερίνη, τα
Καµπά-Κουλάκ, τα Μαύρα, τα Τσεµπέλια, τα Μπέρλεϋ και τα Βιρτζίνια. Για το λόγο
αυτό, η καλλιέργεια του Μπασµά δεν είναι µόνον επικερδής, αλλά µπορεί να
προσφέρει απασχόληση σε µειονεκτικές αγροτικές περιοχές µε υψηλά ποσοστά
λανθάνουσας ανεργίας και µετανάστευσης. Τα καπνά µη-ανατολικού τύπου, όττοος
τα. Μπέρλεϋ και τα. Βιρτζίνια, δεν στηρίζονται τόσο στην εργασία όσο τα ανατολικά
καπνά. Στην πραγµατικότητα, η ποσότητα εργασίας που απαιτούν τα Βιρτζίνια είναι
σχεδόν η µισή από την αντίστοιχη ποσότητα εργασίας που απαιτούν ο Μπασµάς
και τα Τσεµπέλια.
Τα ενοίκια γης είναι υψηλότερα για τις ποικιλίες Μπερλεϋ και Βιρτζίνια σε σχέση µε
αυτά για τα ποτιστικά Τσεµπέλια και Μπασµά. Αυτό είναι και γνωστό και αναµενόµενο,
καθόσον, µε βάση τη θεωρία του Κίοαπίο, η γαιοπρό-σοδος, το εισόδηµα που προκύπτει από
το ενοίκιο της γης, δεν είναι παρά οι αποδόσεις που πληρώνονται στον ιδιοκτήτη της γης.
Τα ενοίκια της γης αντικατοπτρίζουν και ενσωµατώνουν τις υποκειµενικές εκτιµήσεις
οικονοµικής προσόδου από την καλλιέργεια µε καπνό. Οι ποικιλίες Μπασµά και
Τσεµπέλια καταλαµβάνουν οριακά εδάφη, χαµηλής ποιότητας και παραγωγικής
δυνατότητας, που κατά κανόνα δεν είναι κατάλληλα για την παραγωγή άλλων προϊόντων
(βαµβάκι, καλαµπόκι κλπ.). Αντίθετα, οι ποικιλίες Μπερλεϋ και Βιρτζίνια καλλιεργούνται
σε εδάφη υψηλής ποιότητας και παραγωγικής ικανότητας, ενώ τα ενοίκια γης για την
καλλιέργεια τους είναι τουλάχιστον ίσα µε αυτά της καλλιέργειας βαµβακιού και άλλων
βιοµηχανικών φυτών. Παρ' όλ' αυτά, τα υπάρχοντα στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι οι
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τιµές της αγροτικής γης δεν καθορίζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του αγροτικού τοµέα. Η
πολιτική επιτοκίων της ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο του υψηλού πληθωρισµού
της δεκαετίας του 1970 είχε επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα της χώρας
και στη διαµόρφωση υψηλών επιτοκίων (Daouli & Demoussis, 1992).
Με βάση το επιχειρηµατικό κέρδος, µόνο δύο ποικιλίες καπνού φαίνεται να
παρουσιάζουν θετικά αποτελέσµατα: η ποικιλία Βιρτζίνια είναι η πιο προσοδοφόρα
καλλιέργεια, ακολουθούµενη από την ποικιλία Μπερλεϋ. Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος
του συνολικού εισοδήµατος του αγροτικού νοικοκυριού, µόνο τα Βιρτζίνια φαίνονται ικανά να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα. Όµως, δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα
στοιχεία δεν είναι αρκετά πρόσφατα, και λαµβάνοντας υπόψη την αναδιάρθρωση του
τοµέα παραγωγής καπνού στην Ελλάδα, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι υπάρχουν
κάποιες ποικιλίες ανατολικού τύπου που µπορούν επίσης να εξασφαλίσουν ένα
ικανοποιητικό εισόδηµα για το αγροτικό νοικοκυριό, εάν σ' αυτό υπολογίσουµε και
το γεγονός ότι εξασφαλίζουν εργασία σε ανθρώπινο δυναµικό που δεν έχει άλλες
δυνατότητες απασχόλησης.
7.15 Αξία Παραγωγής και Ακαθάριστο Εισόδηµα Καπνού
Στον Πίνακα 7.3. παρουσιάζεται η αξία παραγωγής για διαφορετικές ποικιλίες
καπνού στην Ελλάδα για το έτος 1999. Η αξία παραγωγής του Μπασµά ανέρχεται
σε 52 περίπου δισεκατοµµύρια δραχµές, ή αλλιώς στο 35% της συνολικής αξίας του
καπνού που παρήχθη το 1999. Η αξία του καπνού Κατερίνης αποτελεί το 21,5% της
συνολικής αξίας του παραγόµενου καπνού, και αν σ' αυτό το ποσοστό προστεθούν τα
αντίστοιχα ποσοστά για τις ποικιλίες Κ-Κ Κλασικά, Τσεµπέλια και Μαύρα, η αξία
των ανατολικών καπνών ανέρχεται στο 75,2% της συνολικής αξίας του παραγόµενου
καπνού στη χώρα. Όσον αφορά στο ακαθάριστο εισόδηµα των παραγωγών, τα Βιρτζίνια και τα Μπέρλεϋ είναι οι ποικιλίες µε τα υψηλότερα εισοδήµατα, της τάξης των
4,7 και 4,0 εκατοµµυρίων δραχµών αντίστοιχα. Όµως, λαµβάνοντας υπόψη το
υψηλότερο κόστος παραγωγής αυτών των ποικιλιών, το καθαρό εισόδηµα των
παραγωγών είναι σηµαντικά πιο χαµηλό, σε κάθε περίπτωση όµως ικανό να
διασφαλίσει τη βιωσιµότητα της συγκεκριµένης παραγωγικής δραστηριότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 .

Αξία της Παραγωγής Καπνού στην Ελλάδα, 1999

Ποικιλία
Καπνού

Αξία

% της Αξίας

(εκατ.

Μέση Αξία ανά

Μέση Αξία ανά Εκτάριο

Παραγωγό

δρχ.)
Μπασµάς

51.873

35,0%

2,1

2,5

Κατερίνη Κ-Κ Κλασικά
Τσεµπέλια

32.285
18.185
7.844

21,5%
12,1%
5,2%

2,9
1,7
1,2

2,7
2,0
1,7

Μαύρα

2.804

1,9%

1,5

2,1

Μπέρλεϋ

8.970

6,0%

4,0

2,9

Βιρτζίνια

28.146

18,8%

4,7

3,0

150.107

100%

Σύνολο

ΠΗΓΗ: Εθνικός Οργανισµός Καπνού, 2000.
7.16 Πολιτική για τον Καπνό από την Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ µέχρι το
1998.

Μετά την ένταξη της στην ΕΟΚ, το 1981, η Ελλάδα υιοθέτησε την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και κατ' επέκταση την πολιτική καπνού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Κοινοτική πολιτικά για τον καπνό, όπως αυτά περιγραφόταν στον Κανονισµό 727/70 που αποτελούσε την κοινή οργάνωση της αγοράς καπνού, είχε
τους εξής στόχους:

•

Να εγγυηθεί το σύνολο της παραγωγής καπνού στην Κοινότητα.

•

Να θέσει τις τιµές στόχου και τις τιµές παρέµβασης.

•

Να εξασφαλίσει επιδότηση (πριµ) παραγωγής ανά κιλό παραγόµενου καπνού
για τις διαφορετικές ποικιλίες.

•

Να εξασφαλίσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρέµβασης στην αγορά καπνού.

•

Να εξασφαλίσει ένα ανταποδοτικό σύστηµα.

Στις δεκαέξι οµάδες ποικιλιών καπνού της Κοινότητας ήρθαν να προστεθούν και
10 ελληνικές. Η υιοθέτηση της Κοινοτικής πολιτικής καπνού είχε συγκεκριµένες
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επιπτώσεις στην εθνική πολιτική καπνού εκείνης της εποχής. Με την πλήρη αποδοχή
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Ελλάδα έπρεπε να καταργήσει το σύστηµα των
αδειών παραγωγής καπνού. Επίσης, έπρεπε να καταργηθεί κάθε µορφή οικονοµικής
διάκρισης ανάµεσα στις ποικιλίες που εξάγονταν και σε όσες καταναλώνονταν στο
εσωτερικό. Αυτό προκάλεσε άµεσες συνέπειες στις βιοµηχανίες τσιγάρων. ∆εν ήταν
πλέον υποχρεωµένες να αγοράζουν συγκεκριµένες ποσότητες από συγκεκριµένες
ποικιλίες καπνού ανατολικού τύπου, ενώ οι εισαγωγές καπνού ήταν εναρµονισµένες µε
το Κοινοτικό πλαίσιο. Η ποιοτική ταξινόµηση δεν αποτελούσε τµήµα της Κοινοτικής
πολιτικής, και έτσι η Ελλάδα διατήρησε αυτό το σύστηµα.
Το σύστηµα της Κοινότητας για τις τιµές στόχου του καπνού καθώς και για τις τιµές
παρέµβασης ήταν παρόµοιο µε το ελληνικό. Το Κοινοτικό σύστηµα λοιπόν περιλάµβανε:
* Τιµές Στόχου,
* Τιµές Παρέµβασης,
* Πριµ (Επιδοτήσεις).
Οι τιµές στόχου αποτελούσαν, ουσιαστικά, τις προβλέψεις της Κοινότητας για το
επίπεδο των τιµών αγοράς κατα τη διάρκεια της επόµενης καλλιεργητικής και αγοραστικής περιόδου. Οι τιµές παρέµβασης διαµορφώθηκαν αρχικά στο 90% των αγοραίων
τιµών, αργότερα µειώθηκαν στο 85% και τελικά στο 80% για τις ποικιλίες µε πλεόνασµα. Οι
τιµές παρέµβασης για τα δέµατα καπνού εκτιµούνταν µε βάση τις τιµές παρέµβασης για
τα φύλλα καπνού συν τις δαπάνες επεξεργασίας και συσκευασίας. Η επιδότηση (πριµ)
ήταν ένας µηχανισµός στήριξης της αξίας του προϊόντος, το σηµερινό καθεστώς του
οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιµές στόχου και οι τιµές παρέµβασης
έπαψαν να ισχύουν µε την αναµόρφωση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του 1992 και την
αντικατάσταση του Κανονισµού 727/70 από τον Κανονισµό 2075/92. Η επιδότηση ήταν
ένα συγκεκριµένο ποσό της Κοινοτικής στήριξης ανά κιλό παραγόµενου καπνού που
διέφερε ανά ποικιλία καλλιεργούµενου καπνού.
Για το εµπόριο µε τις Τρίτες Χώρες η Κοινότητα εξασφάλιζε µία εξαγωγική
επιδότηση (πριµ) στους αγοραστές (εµπόρους) καπνού. Οι επιδοτήσεις αφορούσαν κιλά
φύλλων καπνού και απευθύνονταν κυρίως σ' εκείνους τους αγοραστές οι οποίοι είχαν
συµβόλαια µε παραγωγούς και διενεργούσαν πρωτογενή επεξεργασία στα φύλλα
καπνού και συσκευασία. Επίσης, το Κοινοτικό σύστηµα παρείχε ανταπόδοση στις
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εξαγωγές µε σκοπό την κάλυψη της διαφοράς ανάµεσα στη διεθνή και την Κοινοτική τιµή
αγοράς. Το σύστηµα αυτό έχει πάψει πλέον να ισχύει.
Ο Κανονισµός 2075/92, όπως τροποποιήθηκε αργότερα από τον Κανονισµό 1066/95,
εισήγαγε ένα επίσηµο σύστηµα ποσοστώσεων στην παραγωγή φύλλων καπνού. Οι
Μέγιστες Εγγυηµένες Ποσότητες καθορίσθηκαν στους 370.000 τόνους για το 1993,
κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του συστήµατος, και στους 350.000 από το 1993 και
µετά για την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο σύνολο της. Για την Ελλάδα,
οι ποσοστώσεις στην παραγωγή καθορίσθηκαν στους 133.950 τόνους για το 1993 και
στους 126.700 τόνους για το 1994. Το σύνολο σχεδόν της µείωσης του όγκου
παραγωγής καπνού στην Κοινότητα απορροφήθηκε από τις ελληνικές ποικιλίες. Ο
Πίνακας 7.4 παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστώσεων και της παραγωγής των
βασικών ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ

7.4. Η Εξέλιξη των Ποσοστώσεων και της Παραγωγής Καπνού στην Ελλάδα,

1991-2000
Ποικιλία

1991
Ποσό- Παρα- Υπερ-

1999
ΠοσόΠαρα- Υπερπαρα-

στωση γωγή

στωση

γωγή

γωγή (%)

σε

σε

τόνους τόνου

παρα-

2000
Ποσόστωση

γωγή
(%)

Μπασµάς

30.000 26.743 -10,8

26.049

25.243

-3,1

27.093

Κατερίνη-Σ79

23.000 20.147 -12,4

22.244

22.020

0,0

23.389

30.000 19.806 -34,0

20.274

19.402

-0,4

18.610

26.500 30.858 + 16,4

14.792

14.589

0,0

10.993

11.000 8.651

12.399 1 1 9 8 7

0,0

12.328

0,0

32.547

Κ-Κ
Κλασικά,
Κ-Κ µη
Κλασικά,
Μπέρλεϋ
Βιρτζίνια

-21,3

17.000 39.887 + 134,6 30.711

30.610

ΠΗΓΗ: Εθνικός Οργανισµός Καπνού, 2000.
Είναι προφανές ότι η παραγωγή σήµερα έχει προσαρµοσθεί πλήρως στις
απαιτήσεις της πολιτικής, όπως αυτές εκφράζονται από την εισαγωγή των Μέγιστων
Εγγυηµένων Ποσοτήτων και του συστήµατος ποσόστωσης. Κατά τη διάρκεια του
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πρώτου έτους (1991) η διαφορά µεταξύ των κατα-νεµηθεισών ποσοτήτων
(ποσοστώσεις) και της παραγωγής ήταν πολύ µεγάλη ενώ η ανακατανοµή των
ποσοστώσεων

και

η

προσαρµογή

της

παραγωγής

µέσω

της

εφαρµογής

διαρθρωτικών προγραµµάτων συνετέλεσαν σε µία σχετικά ισορροπηµένη παραγωγή
το 1999.
7.17 Τα Βασικά Στοιχεία της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τον Καπνό

Η Νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό έχει διαρθρωθεί γύρω από τρεις
βασικούς άξονες:

•

Τη διαµόρφωση της Κοινοτικής ενίσχυσης (πριµ) σύµφωνα µε την αγοραία
τιµή ακατέργαστου καπνού, η οποία θεωρείται αντικειµενικός δείκτης της
ποιότητας του προϊόντος.

•

Την περαιτέρω στήριξη της αναδιάρθρωσης του τοµέα µέσω της ενίσχυσης του
ρόλου των Οµάδων Παραγωγών, της ενθάρρυνσης των παραγωγών να
εγκαταλείψουν τον τοµέα σε εθελοντική βάση και της µείωσης της παραγωγής
των ποικιλιών µε µικρές προοπτικές εµπορίας.

•

Την αύξηση της ευελιξίας του συστήµατος ποσοστώσεων.

Αυτοί οι τρεις στόχοι συµπληρώθηκαν και από άλλα µέτρα που αποσκοπούσαν
στην εγκεκριµένη λειτουργία εταιρειών εµπορίας και επεξεργασίας καπνού και
στην προώθηση της δηµοπράτησης συµβολαίων αγοράς καπνού.
Σύµφωνα µε τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς, η επιδότηση (πριµ) αποτελείται από
δύο µέρη: ένα σταθερό τµήµα το οποίο εξασφαλίζεται σε όλους τους παραγωγούς,
και ένα µεταβλητό τµήµα το οποίο παρέχεται σύµφωνα µε την ποιότητα του
παραγόµενου καπνού µέσα σε µία Οµάδα Παραγωγών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το
συνολικό ύψος της ενίσχυσης που δίνεται σε µία Οµάδα Παραγωγών δεν µεταβάλλεται. Το µόνο που αλλάξει είναι η κατανοµή της επίδότησης µεταξύ των µελών. Η
αναλογία του µεταβλητού τµήµατος της επιδότησης προς το σταθερό διαφοροποιείται
µεταξύ των ποικιλιών καπνού. Ο Πίνακας 7.5 παρουσιάζει, για όλες τις ποικιλίες καπνού,
την εξέλιξη της αναλογίας µεταξύ του σταθερού τµήµατος της επιδότησης και του µεταβλητού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

7.5. Η Εξέλιξη της Αναλογίας της Σταθερής προς τη Μεταβλητή Επιδότηση, 1999-

2001
Ποικιλία Καπνού

ΣταΘερό Τµήµα (%)

Μεταβλητό Τµήµα (%)

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Μπασµάς

81

76

66

15

20

30

Κατερίνη-Σ79
Κ-Κ

81

76

66

15

20

30

Κλασικά,

81

76

66

15

20

30

Τσεµπέλια

71

61

51

25

35

45

Μπέρλεϋ

76

71

61

20

25

35

Βιρτζίνια

76

71

61

20

25

35

Κ-Κ Μη
Κλασικά,
Μαύρα,

Η απόκλιση του µεταβλητού τµήµατος της επιδότησης είναι πολύ µεγάλη για τα
Τσεµπέλια, τα Μαύρα και για τις ποικιλίες Βιρτζίνια και Μπέρλεϋ, και µικρότερη για
τις ποικιλίες καπνού ανατολικού τύπου όπως ο Μπασµάς και η ποικιλία Κατερίνης.
Πέραν της σταθερής επιδότησης, οι παραγωγοί λαµβάνουν επίσης ένα ποσοστό 2% επί
της συνολικής ενίσχυσης —ως περαιτέρω ενίσχυση παρεχόµενη από το Ταµείο Έρευνας
για τον Καπνό— και ένα ακόµη ποσοστό 2% ως ειδική ενίσχυση. Σχετικά µε τον καπνό
που καλλιεργήθηκε την περίοδο 1998-1999 και πουλήθηκε το έτος 1999 και µέχρι το
τέλος Απριλίου 2000, η συνολική στήριξη στους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές και η
απόκλιση των τιµών αγοράς παρουσιάζονται στον Πίνακα 2,3. Το νέο σύστηµα
διαµόρφωσης της ενίσχυσης θα υποκινήσει πιθανώς διαµάχες σχετικά µε την
αντικειµενική κατάταξη του καπνού σε ποιοτικές κατηγορίες. Το σύστηµα θα εξασφάλιζε µία αντικειµενική ποιοτική ταξινόµηση εάν γινόταν αποδεκτό ότι η τιµή
αγοράς αντανακλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόµενου καπνού. Όµως αυτό
δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από τους αγρότες. Έτσι, γίνονται διαπραγµατεύσεις µεταξύ
των Οµάδων Παραγωγών και της Οµοσπονδίας Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Καπνού, µε

75
αντικείµενο τη θεσµοθέτηση ενός συστήµατος που 9α εφεσι-βάλλει αποφάσεις
ποιοτικής ταξινόµησης,
Σύµφωνα µε τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό, υποστηρίζονται ακόµη
περισσότερο ο ρόλος και η λειτουργία των Οµάδων Παραγωγών. Ο Κανονισµός θέτει
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την αναγνώριση µίας Οµάδας Παραγωγών, περιγράφοντας
και τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα µέλη της. Οι Οµάδες Παραγωγών είναι υπεύθυνες για την παραλαβή και διανοµή του πριµ µεταξύ των µελών τους,
αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό την παρέµβαση τρίτων. Για την ενίσχυση των Οµάδων
Παραγωγών, η Επιτροπή εξασφαλίζει χρηµατοδότηση (την ειδική στήριξη) ίση µε το 2%
της συνολικής στήριξης. Η ενίσχυση αυτή αποσκοπεί στην πρόσληψη και απασχόληση
καταρτισµένου προσωπικού, γεγονός που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να βελτιώσουν
αισθητά την ποιότητα της παραγωγής τους και να προστατέψουν παράλληλα το περιβάλλον µε την εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών µεθόδων παραγωγής και την οικονοµικά
ορθολογική χρήση των χηµικών εισροών. Η ίδια ενίσχυση µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για την αγορά και διανοµή πιστοποιηµένων σπόρων, για την κατασκευή
υποδοµών µικρής κλίµακας καθώς επίσης και για την απασχόληση διοικητικού και
διευθυντικού προσωπικού.
Η αναδιάρθρωση του τοµέα καπνού προωθείται µέοα από ένα σύστηµα που βοηθά
την έξοδο των καλλιεργητών από τον τοµέα και µειώνει τις ποικιλίες καπνού µε µικρές
προοπτικές εµπορίας. Η έξοδος από τον τοµέα διευκολύνεται από ένα σύστηµα που
ονοµάζεται εξαγορές ποσοστώσεων (buy - backs), όπου ο αγρότης µπορεί να πωλεί την
ποσόστωση του σε κάποιον άλλον αγρότη, στο κράτος ή στην Επιτροπή. Η πληρωµή
κυµαίνεται στο 75% της συνολικής επιδότησης και εξοφλείται σε τρεις ετήσιες δόσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τον χαµηλό ρυθµό διαδοχής και τη σπουδαιότητα του τοµέα για
συγκεκριµένες αγροτικές περιοχές της χώρας, το ελληνικό κράτος έχει έντονα τοποθετηθεί κατά του συστήµατος αυτού, υποστηριζόµενο από την οµόφωνη απόφαση όλων
των οργανισµών και θεσµών που εµπλέκονται στον τοµέα καπνού. Από το 1999, πρώτο
χρόνο λειτουργίας του συστήµατος, κανένας αγρότης δεν το έχει υιοθετήσει εξαιτίας
των χαµηλών αποζηµιώσεων που δίνονται για την εξαγορά των ποσοστώσεων. Το πρόγραµµα για την αναδιάρθρωση της παραγωγής συγκεκριµένων ποικιλιών καπνού
αναλύεται συνολικά στην επόµενη ενότητα του παρόντος Κεφαλαίου.
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Σύµφωνα µε τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό, οι ποσοστώσεις δεν
διανέµονται σε κάθε κράτος-µέλος ετησίως, αλλά για µία χρονική περίοδο τριών ετών.
Με τον τρόπο αυτό, ένα κράτος-µέλος οφείλει να καλύψει τη συνολική ποσόστωση που
του αναλογεί για µία περίοδο τριών ετών, και όχι ενός, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό
την υποπαραγωγή ή την υπερπαραγωγή συγκεκριµένων ποικιλιών εξαιτίας κάποιων
εποχικών µεταβολών. Επίσης, οι ποσοστώσεις µπορούν να µεταφερθούν από µία ποικιλία σε µία άλλη κάτω από συγκεκριµένους κανόνες, χωρίς να υπερβαίνεται ή να χάνεται
το δικαίωµα παραγωγής της συνολικής ποσόστωσης που κατανέµεται σε ένα κράτος-µέλος. Τέλος, στα κράτη-µέλη επιτρέπεται η δηµιουργία και η λειτουργία ενός εθνικού
αποθέµατος ποσοστώσεων ανά ποικιλία καπνού, µε σκοπό τη στήριξη των διαρθρωτικών
προγραµµάτων ή τη διευκόλυνση της εισόδου νέων αγροτών στον τοµέα. Επιπλέον, η νέα
Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τον καπνό συµπληρώνεται µε ειδικούς όρους για την
αναγνώριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εργοστασίων καπνού καθώς και µε ένα
σύστηµα για τη δηµοπράτηση συµβολαίων καπνού.

8. Εισαγωγή για τον Νοµό Σερρών
8.1 Γεωγραφικά

Ο Νοµός Σερρών γωγραφικά καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα της Ανατολικής
Μακεδονίας και διοικητικά είναι ένας από τους επτά Νοµούς της Περιφέρειας της
Κεντρικής Μακεδονίας. Προς βορρά συνορεύει µε τη Βουλγαρία, στο νότο βρέχεται από
το Αιγαίο Πέλαγος, δυτικά συνορεύει µε τους νοµούς Κιλκίς και Θεσ/νίκης, ενώ
ανατολικά µε τους νοµούς ∆ράµας και Καβάλας. Περικλείεται από τα όρη Κερκίνης και
Αγγίστρου προς βορρά, τα όρη Κρουσίων - Βερτίσκου – Κερδυλλίων προς δυτικά και
ανατολικά από τα όρη Ορβηλος, Μενοίκιο και Παγγαίο. ΄Ενας µεγάλος ποταµός
(Στρυµώνας) που σχηµατίζει και τη λίµνη Κερκίνη και ένα βουνό (Κερκίνη) ύψους
2.037 µ. είναι τα φυσικά γνωρίσµατα του Ν.Σερρών. ∆ιοικητικά ο νοµός χωρίζεται σε
τέσσερεις επαρχίες, Σιντικής στο βόρειο τµήµα, Φυλλίδος στο ανατολικό, Βισαλτίας στο
νοτιοδυτικό και Σερρών στο κέντρο.
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Η συνολική έκταση του νοµού είναι 3.970 χλµ2 και αντιπροσωπεύει το 3% της
έκτασης της χώρας. Ο νοµός Σερρών θεωρείται από τους περισσότερο πεδινούς νοµούς
της Ελλάδας, δεδοµένου ότι το 48% της συνολική έκτασής του χαρακτηρίζεται πεδινό.
∆ιοικητικά ο Νοµός χωρίζεται σε 4 επαρχίες :
α. Επαρχία Σερρών µε πρωτεύουσα τις Σέρρες.
β. Επαρχία Βισαλτίας µε πρωτεύουσα τη Νιγρίτα
γ. Επαρχία Σιντικής µε πρωτεύουσα το Σιδηρόκαστρο.
δ. Επαρχία Φυλλίδας µε πρωτεύουσα τη Νέα Ζίχνη.
Οι κάτοικοί του, γηγενείς και πρόσφυγες καταγόµενοι από τις περιοχές της
Ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου, κατοικούν σε πέντε ∆ήµους και
143 Κοινότητες.
8.2 Ο Πληθυσµός

Ο συνολικός πληθυσµός (προσωρινά στοιχεία απογρ.1991) του νοµού Σερρών
ανέρχεται σε 192.766 κατοίκους (197.247 απογρ.1981).
Ο πληθυσµός της υπαίθρου αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού πληθυσµού
του νοµού.
Τα τρία αστικά κέντρα είναι:

•

Σέρρες, πρωτεύουσα του νοµού µε 50.000 κατοίκους (45.213 κατ. απογρ.1981)

•

Σιδηρόκαστρο, στο βορρά µε 5.924 κάτοικους (6.931 κατ.απογρ.1981)

•

Νιγρίτα ,στο νότο µε 6.694 κατοίκους (6.931 κατ.απογρ.1981)

Μεταξύ των 157 χωριών του νοµού µόνον σε 8 χωριά κατοικούν περισσότερα από
2.000 άτοµα, ενώ ο πληθυσµός σε 106 χωριά είναι µικρότερος των 1.000 ατόµων. Η
έκταση του νοµού που ανέρχεται

περίπου σε 4.000.000 στρέµµατα ( το 3,1% της

έκτασης της Ελλάδας), διασχίζεται από τον ποταµό Στρυµώνα (µε ροή 12 κυβ.µέτρα το
λεπτό) και έναν µικρότερο τον Αγγίτη (µε ροή 4 κυβ.µέτρα το λεπτό).
Από την παραπάνω έκταση το 50% (2.020.000 στρ.) είναι βουνά, δάση και βοσκότο-
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ποι και το 38% (1.669.257 στρέµµατα) αποτελεί την καλλιεργούµενη έκταση.
Η καλλιεργούµενη έκταση κατανέµεται σε 38.860 αγροτικές εκµεταλλεύσεις (µέσος
όρος εκµετάλλευσης 40 στρέµµατα).
8.3 Βιοµηχανία - Βιοτεχνία

Στο Νοµό υπάρχουν δύο βιοµηχανίες παστερίωσης Γάλακτος, η ΚΡΙ-ΚΡΙ και η
ΣΕΡΓΑΛ. µια παρασκευής Ζαχάρεως, µια παρασκευής Άλατος, πέντε Τοµατοπολτού και
παρασκευής προϊόντων Τοµάτας, Τυροκοµία, Ποτοποιία, Χαλβαδοποιία, Εκκοκκιστήρια
Βάµβακος, Επεξεργασίας Ξύλου, Γλυκισµάτων, Ζωοτροφών. Ακόµα υπάρχουν
Εργοστάσια παραγωγής Λεβήτων, Εξατµίσεων, ∆οµικών Υλικών, `Έτοιµων Ενδυµάτων
κ.α.
8.4 Η γεωργία στο νοµό Σερρών

Από το 1.628.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµης έκτασης, τα 1.000.000 στρέµµατα
βρίσκονται στην πεδιάδα που οριοθετείται συµβατικά ως το υψόµετρο των 50µ. περίπου.
Από τις πεδινές εκτάσεις αρδεύονται 700.000 στρέµµατα. Τα εγγειοβελτιωτικά
έργα στο νοµό κατασκευάζονται, κυρίως, στο πεδινό τµήµα του διότι εξυπηρετούν τα 2/3
της καλλιεργήσιµης γης.
Σε 400.000 στρέµµατα έγινε αναδασµός. Η γεωργία στο νοµό θεωρείται πολύ
καλά αναπτυγµένη και αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα. Υπάρχει ικανό διαθέσιµο
υδατικό δυναµικό, τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σχετικά χαµηλό κόστος, η
αξιοποίηση των έργων φθάνει στο 100% από τον πρώτο χρόνο της κατασκευής τους και
βέβαια η γεωργία ασκείται εντατικά µε κύριες καλλιέργειες το καλαµπόκι, τη µηδική, τα
ζαχαρότευτλα, το βαµβάκι, το ρύζι, τον καπνό, κ.α.
Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.) λειτουργούν ως εκπρόσωποι των
αγροτών, προσφέροντας πολλά στην Ελληνική Οικονοµία µε το σηµαντικά υψηλό
Κύκλο Εργασιών τους και τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας.
Έτσι, από το παρακάτω γράφηµα για τις 30 Ε.Α.Σ (έτους 2000) που υπάρχουν
στην περιφέρεια της Μακεδονίας φαίνεται πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος τους ως
Αγροτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, προσφέροντας πολλά στην Ελληνική
Οικονοµία µε το σηµαντικά υψηλό Κύκλο Εργασιών τους. Επίσης στο γράφηµα φαίνεται
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η αξία των πωλήσεων των προϊόντων και των εµπορευµάτων, η οποία κινήται σε
ικανοποιητικά πλαίσια. Όσο για τις εξαγωγές και τις υπηρεσίες, παρατηρούµε ότι
βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα.

Στην συνέχεια θα αναλύσουµε τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία ισχύουν για την
Ε.Α.Σ Σερρών. Σε αυτή την περίπτωση αξίζει να επισηµάνουµε ότι ισχύουν ακριβώς τα
ίδια συµπεράσµατα όπως την περίπτωση των 30 ΕΑΣ της Μακεδονίας που
παρατηρήσαµε παραπάνω, µόνο που η αξία τους είναι αρκετά χαµηλότερη, κάτι το οποίο
είναι απολύτως λογικό.
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Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε την καλλιέργεια τριών ποικιλιών
καπνού στο Νοµό Σερρών. Οι ποικιλίες καπνού που καλλιεργούνται στον νοµό είναι ο
ξηρικός Μπασµάς, το ποτιστικό Σ79,και η ποτιστική ποικιλία Burley. Ο µπασµάς και το
Σ79 ανήκουν στην κατηγορία καπνών ανατολικού τύπου. Επίσης η ποκιλία Σ79 ανήκει
στην ποικιλία Κατερίνης. Ένας από τους κυριότερους λόγους που επιλέχθηκε αυτό το
αγροτικό προϊόν είναι ότι η καλλιέργεια του, είναι πολύ σηµαντική για την χώρα µας,
καθώς και για τον Νοµό Σερρών.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καλλιεργούµενης γης αποτελείται κατά 90% από
ιδιωτικές εκτάσεις, µε µέσο όρο έκτασης κατά οικογένεια 28 στρέµµατα.
Ο παρακάτω πίνακας 8.1 δίνει µια πληρέστερη εικόνα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων
στο νοµό Σερρών για το έτος 2002. Εκείνο το οποίο θα παρατηρούµε είναι ότι η
καλλιεργούµενη έκταση καπνού το 2002 για τον νοµό Σερρών αποτελεί το 7.52% της
συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης καπνού στην Ελλάδα.
Πίνακας 8.1, καλλιεργούµενων εκτάσεων έτους 2001
Γεωργική Γή
Ελλάδος
Ν.Σερρών

39.032.143

Καλλιευργούµενη
& αγράναυση
39.618.403

1.669.257

1.671.896

Αρδεύοµενα
13.284.37
5
692.394

Ελαίωνες

Αµπέλια

Αγρανάπαυση

Ελλάδος
Ν.Σερρών

7.087.167
6.155

1.406.202
6.155

Ελλάδος
Ν.Σερρών

Αραβόσιτος
1.677560
120.867

Ελλάδος
Ν.Σερρών

Μηδική
2.336.401
93.442

Αροταίες

Κηπευτικές

∆νδρώδεις

22.833.40
8
1.414.906

1.194.596

9.422.634

43.910

63.364

4.761.563
143.501

Σιτάρι
µαλακό
2.686.046
133.260

Σιτάρι
σκληρό
5.922.066
503.288

κριθάρι
1.690.313
109.645

Ρύζι
255.991
45.231

Καπνός
652.197
49.073

Βαµβάκι
4.412.424
268.201

Ζαχαρ/τλα
400..856
59.450

Βιοµ.τοµάτα
223.375
28.296

Σίκαλη
182.505
5.794

Οσπρια
193.333
1.963

Φυστ.αράπικα
8.795
1.401

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι Πίνακες 8.2 και 8.3 που αναφέρονται στην εξέλιξη της
καλλιέργειας των κυριότερων Αγροτικών προϊόντων του Νοµού Σερρών από το 1983
έως 2003.
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Πίνακας 8.2 (∆ηµητριακά (σε χιλιάδες στρέµµατα)
Προϊόντα

Σίτος µαλακός
Σίτος σκληρός
Κριθάρι
Αραβόσιτος
Ρύζι
Σύνολο

1982

1983

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1995

2003

535
140
175
196
63
1.109

465
135
220
220
56
1.096

204
369
213
217
45
1.048

146
500
158
215
46
1.065

119
490
158
258
56
1.081

127
475
160
263
65
1.090

125
530
145
199
57,5
1.056.5

86,4
663,4
98,5
206,2
53,3
1.107,8

78,4
668,1
80,6
262,7
53,4
1.143,2

133,2
503,3
109,6
120,9
45,3
912,3

9,4
569,9
11,9
236,6
37,3
865.1

Πίνακας 8.3 (Αλλα προϊόντα)
Προϊόντα

Βαµβάκι
Ζαχαρότευτλα
Καπνός
Μηδική
Βιοµ.τοµάτα
Πατάτες
Σύνολο

1982

1983

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1995

2003

24,5
47
105
172
46
11
405,5
1514,5

39
50
101
170
54
13
427
1523

65
77
102
170
47
13
474
1522

85
76
106
166
15
10
458
1523

77
43
102
147
20
9,1
398,1
1479,1

126,8
53
95
140
24
8,9
447,7
1537,7

126,8
74,8
85,7
134,9
25,8
9,2
457,2
1513,7

121,7
65
69,8
131,9
25,7
7,8
421,9
1529,7

89,9
66,5
68,8
132,6
33,3
7,9
399
1542,2

268,2
59,4
49
93,4
28,2
7,9
506,1
1418,4

342,8
54,1
42,9
34,4
13,3
6,3
493,8
1358.9

8.5 Πολιτική καλλιέργειας του καπνού

Στην συνέχεια, θα πρεπεί να αναφέρουµε την πολιτική της καλλιέργειας του
καπνού, διότι το πρόβληµα µας αφορά την µαθηµατική διατύπωση της πολιτικής του
καπνού µε σκοπό τον προσδιορισµό της κερδοφορίας από την συγκεκριµένη
καλλιεργεια.
8.5.1 Εισαγωγή

Από την εσοδεία 1993 εφαρµόζεται η αναµορφωµένη Κοινή Οργάνωση Αγοράς, η οποία
περιλαµβάνει καθεστώς πριµοδοτήσεων, σύστηµα ελέγχου της παραγωγής, µέτρα
προσανατολισµού της παραγωγής και καθεστώς συναλλαγών µε τρίτες χώρες.
Προβλέπεται αναγνώριση διεπαγγελµατικών οργανώσεων και σύσταση οργανισµών
ελέγχου.
Για τις προγενέστερες εσοδείες εφαρµόζεται ακόµη το προηγούµενο καθεστώς, το
οποίο περιλαµβάνει επιπλέον µέτρα παρέµβασης και εξαγωγικές επιστροφές.
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση µε προσανατολισµό την
αναµόρφωση του καθεστώτος. Το Συµβούλιο αποφάσισε ήδη τη µερική προσαρµογή του
καθεστώτος από την εσοδεία 1999.
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Βασικός κανονισµός του τοµέα είναι ο Κ, 2075/92. ∆εν υπάρχει εµπορική περίοδος για
τον καπνό.
8.5.2 Πεδίο εφαρµογής

Στο καθεστώς περιλαµβάνονται 42 κοινοτικές ποικιλίες καπνού, οι οποίες
κατατάσσονται σε τρεις µεµονωµένες και πέντε οµάδες ποικιλιών. Η οργάνωση αγοράς
αφορά τον ακατέργαστο καπνό και τα απορρίµµατα καπνού.
8.5.3 Πριµοδοτήσεις

Εφαρµόζεται το σύστηµα των "ελλειµµατικών πληρωµών". Έχει θεσπιστεί µία
πριµοδότηση για κάθε οµάδα ποικιλιών.
Οι πριµοδοτήσεις καθορίζονται από το Συµβούλιο και καταβάλλονται στους
παραγωγούς οι οποίοι παραδίδουν καπνό από µεταποιητή στη βάση συµβολαίων
καλλιέργειας. Συµβάλλουν στην αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών, λαµβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες διάθεσης.
Οι ποικιλίες που παράγονται στη Γερµανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αυστρία,
λαµβάνουν ως συµπληρωµατική πριµοδότηση το 50% της διαφοράς της τρέχουσας
πριµοδότησης από εκείνη που χορηγήθηκε έως το 1992.
Πέραν των συµβολαίων, προϋποθέσεις χορήγησης των πριµοδοτήσεων είναι η
προέλευση των καπνών από καθορισµένες για κάθε ποικιλία περιοχές παραγωγής και η
τήρηση ποιοτικών κριτηρίων.
8.5.4 Έλεγχος της παραγωγής

Έχει καθοριστεί ποσόστωση παραγωγής 370.000 τον. για την εσοδεία 1993 και 350.000 τον.
για κάθε µία από τις εσοδείες 1994 έως 1998, σε επίπεδο Κοινότητας. Μέχρι την
εσοδεία 2001 η συνολική ποσόστωση θα περιοριστεί στις 347.055 τον. Στα πλαίσια του
ανωτάτου αυτού ορίου, το Συµβούλιο καθορίζει ποσοστώσεις ανά οµάδα ποικιλιών που
κατανέµονται σε κάθε κράτος µέλος.
Μέχρι και την εσοδεία 1994 τα κράτη µέλη κατένειµαν τις ποσοστώσεις µεταξύ των
πρώτων µεταποιητών, στη βάση ιστορικών στοιχείων της παραγωγής τους. Στη συνέχεια, τα
κράτη µέλη εξουσιοδοτήθηκαν να κατανέµουν τις ποσοστώσεις στους
καπνόκαλλιεργητές, µε βάση τις ποσότητες που παρέδωσαν για µεταποίηση καπνού κατά
την προηγούµενη τριετία.
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Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς αδιάθετων ποσοστώσεων µεταξύ των οµάδων
ποικιλιών, µε δηµοσιονοµικά ουδέτερο αποτέλεσµα. Ο παραγωγός, επίσης, µπορεί να
µεταφέρει πλεονασµατική παραγωγή µέχρι 10% της ποσόστωσης του στο επόµενο έτος, µε
αντίστοιχη µείωση της ποσόστωσης της επόµενης εσοδείας.
∆εν καταβάλλονται πριµοδοτήσεις για κάθε ποσότητα που παράγεται, πέραν της
ποσόστωσης. Στο Παράρτηµα εµφανίζονται οι πριµοδοτήσεις και οι ποσοστώσεις για τις
ελληνικές ποικιλίες καπνών.
8.5.5 Μέτρα προσανατολισµού της παραγωγής

α) Μέχρι και το 1998 οι πριµοδοτήσεις προσαυξάνονταν κατά 10%, όταν οι συµβάσεις
υπογράφονταν µέσω οµάδων παραγωγών, για το σύνολο της παραγωγής των µελών τους. Η
προσαύξηση αποσκοπούσε στη βελτίωση της οργάνωσης και στον προσανατολισµό της
παραγωγής.
β) Έχει συσταθεί κοινοτικό ταµείο έρευνας και ενηµέρωσης, που χρηµατοδοτείται από
παρακράτηµα 1 % των πριµοδοτήσεων. Στόχος του µέτρου είναι ο προαανατολισµός της
παραγωγής σε ποικιλίες και ποιότητες καπνού λιγότερο βλαπτικές για την υγεία.
γ) Εφαρµόστηκαν προγράµµατα µετατροπής ποικιλιών.
8.5.6 Συναλλαγές µε Τρίτες χώρες

Η προστασία κατά τις εισαγωγές παρέχεται µέσω των χαµηλών δασµών του κοινού
δασµολογίου.
∆εν χορηγούνται εξαγωγικές επιστροφές από την εσοδεία 1993 και µετά.
Από την εσοδεία 1999 το προηγούµενο καθεστώς υφίσταται τις εξής τροποποιήσεις:

α) Παρ'όλον ότι διατηρείται το σύστηµα των ελλειµµατικών πληρωµών και των
ατοµικών ποσοστώσεων που διέπουν το καθεστώς, η πριµοδότηση διακρίνεται στα εξής
τρία µέρη:

•

ένα σταθερό µέρος,

•

ένα µεταβλητό µέρος που αντιπροσωπεύει ποσοστό µεταξύ 30% και 45% του
συνόλου της πριµοδότησης (µεταβατική περίοδος έως τη συγκοµιδή 2001) το
µεταβλητό µέρος διαφοροποιείται ανά οµάδα ποικιλιών και ανά κράτος µέλος,

• µία ειδική ενίσχυση υπέρ των οµάδων παραγωγών που µπορεί να φθάσει το 2% της
συνολικής πριµοδότησης.
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Το σταθερό µέρος καταβάλλεται στους παραγωγούς µέλη ή µη µιας οµάδας
παραγωγών.
Το µεταβλητό µέρος καταβάλλεται µόνο στις οµάδες παραγωγών, που µε τη σειρά
τους το µετακυλίσουν στους παραγωγούς µέλη, συναρτήσει της εµπορικής τιµής που
εξασφάλισε κάθε ένας από την επιχείρηση της πρώτης µεταποίησης. ∆ηλαδή είναι
συνάρτηση της ποιότητας κάθε παρτίδας του προϊόντος σε σχέση µε τη µέση
ποιότητα που παραδίδει η οµάδα παραγωγών.
Η ειδική ενίσχυση καταβάλλεται οτην οµάδα παραγωγών για δράσεις υπέρ της
διατήρησης του περιβάλλοντος,
• της βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος,
• της βελτίωσης της διαχείρισης της οµάδας.

β) Θα δηµιουργηθεί εθνικό απόθεµα ποσοστώσεων. Χορηγούνται προκαταβολές των
πριµοδοτήσεων από 16 Οκτωβρίου, ίσες µε το 50% αυτών. Υπογράφονται συµβάσεις
καλλιέργειας.
γ) Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν σύοτηµα δηµοπρασίας των καλλιεργητικών
συµβάσεων µεταξύ παραγωγών και εµπόρων.
δ) Θα ιδρυθεί κοινοτικό ταµείο το οποίο θα χρηµατοδοτείται από κρατήσεις ίσες προς το
2% της πριµοδότησης. Το ταµείο θα χρηµατοδοτεί δράσεις για
• την καταπολέµηση του καπνίσµατος,
• την έρευνα για την ανάπτυξη ποικιλιών µε τους χαµηλότερους κινδύνους στην

ανθρώπινη υγεία,
• τη δηµιουργία εναλλακτικών χρήσεων του ακατέργαστου καπνού,
• τη στροφή των παραγωγών προς εναλλακτικές καλλιέργειες.

ε) Θα εφαρµοστεί πρόγραµµα εγκατάλειψης της παραγωγής καπνού µέσω εξαγοράς των
ατοµικών ποσοστώσεων και µε αντίστοιχη µείωση των κατωφλίων εγγύησης κάθε
οµάδας ποικιλιών. Η τιµή εξαγοράς των ατοµικών ποσοστώσεων δεν θα πρέπει να είναι
προσελκυστική.
Το 25% της παραγωγής κάθε κράτους µέλους θα µπορεί να εξαιρεθεί από το
πρόγραµµα εξαγοράς. Μεταξύ της εκδήλωσης πρόθεσης του παραγωγού να
πωλήσει την ποσόστωση του και της πραγµατικής εξαγοράς, θα µεσολαβεί περίοδος 4
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µηνών, έτσι ώστε άλλοι παραγωγοί να µπορούν να αγοράσουν την προσφερόµενη
ποσότητα.
στ) Τα κράτη µέλη καταρτίζουν σύστηµα έγκρισης των επιχειρήσεων πρώτης
µεταποίησης.
Πίνακας 8.4
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

Ποσοστώσεις (τον.)
Οµάδες ποικιλιών Πριµοδότηση Εσοδεία 1999 Εσοδεία 2000
Ι
II
ν

Virginia
Burley
Τσεµπελια Μαύρα
Καµπά Κουλάκ
µη κλασικά
VI Μπασµάς
VII Κατερίνη
VIII Καµπά Κουλάκ
κλασικά
Ελασσόνα
Μυρωδάτα
Ζιχνοµυρωδάτα
Σύνολο

Εσοδεία 2001

ευρώ/κιλό
2,98062
2,38423

30.700
12.400

31.200
12.400

31.900
12.400

2,38423

14.800

12.640

11.000

4,12957
3,50395

26.100
22.250

26.330
22.750

26.330
23.270

2,50377

20.407

20.788

20.788

126.657

126.108

125.688

8.6 Προσδιορισµός µοντέλου µεγιστοποιήσης κέρδους από την καλλιέργεια καπνού
στο Νοµό Σερρών
8.6.1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε το κέρδος της παραγωγής καπνού στο Νοµό
Σερρών, µε απότερο σκοπό την µεγιστοποιήση της κερδοφορίας

της παραγωγής.

Παλιότερα οι καπνοκαλλιεργιτές, στηριζόντουσαν στην εµπειρία και την διαίσθηση έτσι
ώστε να έχουν το βέλτιστο κέρδος από την καλλιέργεια του καπνού. Στην σηµερινή
εποχή, οµως, είναι αναγκασµένοι να ακολουθούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
που θέτει η Ευτωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ΚΑΠ θα
είναι κυρίως, εκείνη, η οποία θα καθορίσει τα όρια για την µεγοστοποίηση της
κερδοφορίας από την καλλιέργεια του καπνού και όχι µόνο.
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8.6.2 Στοιχεία, στόχος και µοντέλο
Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων ήταν αρκετά επίπονη. Και αυτό οφείλεται στο

γεγονός ότι οι τοπικές δηµόσιες αρχές δεν παρείχαν κάποιο επίσηµο οργανωµένο
έγγραφο ή στατιστική έκθεση. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα
επιστηµονικώς αποδεκτά και η συλλογή τους έγινε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελλαδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), την EUROSTAT, το Υπουργείο Γεωργίας, από την Ένωση
Αγροτικων Συνεταιρισµών Νοµού Σερρών (Ε.Α.Σ. Σερρών), από την Κεντρική Κλαδική
Συνεταιριστική Ένωση Καπνού, και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόβληµα µας µοντελοποιήθηκε µε βάση την πολιτική που επικρατεί µέχρι
αυτή την στιγµή στον τοµέα του καπνού (την οποία αναφέραµε παραπάνω) και είναι
γραµµικού προγραµµατισµού διότι η αντικειµενική συνάρτηση και οι περιορισµοί είναι
γραµµικές συναρτήσεις ως προς τις µεταβλητές και οι µεταβλητές είναι συνεχείς, δηλαδή
µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή σε ένα διάστηµα πραγµατικών αριθµών.
Ο αποφασίζων του προβλήµατος µας είναι ο καπνοκαλλιεργητής, και ο στόχος
µας είναι η καλύτερη κατανοµή της καλλιεργούµενης έκτασης καπνού έτσι ώστε να
επιτύχουµε το µέγιστο κέρδος της παραγωγής καπνού στο νοµό Σερρών.
Η αντικειµενική συνάρτηση του µοντέλου στο δικό µας πρόβληµα αποτελείται
από το κέρδος της προσφερόµενης ποσότητας του προϊόντος, συν την ενίσχυση απο την
αποθεµατοποίηση του, συν το κέρδος από την εξαγωγή του, µείον το κόστος από την
εισαγωγή του προϊόντος, µείον το συνολικό κόστος παραγωγής, συν τις αποδοχές
ενίσχυσης παραγωγής.
Μαθηµατικό µοντέλο
Παράµετροι

Pi : Τιµή Αγοράς Καπνού ( euro / τόννοι )

Pi εξ : Τιµή Εξαγωγής Καπνού ( euro / τόννοι )
Pi εισ : Τιµή Εισαγωγής Καπνού ( euro / τόννοι)
Qiεισ : Ποσότητα Εισαγωγής Καπνού ( τόννοι )
Cirl : Κόστος Ενοικίου Γης (euro/στρεµ.)
Cif : Κόστος Λιπασµάτων (euro/στρεµ.)
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Cich : Κόστος Φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων (euro/στρεµ.)
Cid : ∆ιάφορα Έξοδα (euro/στρεµ.)
M ih : Αµοιβές Εργαζόµενων (euro/ώρα)
M im : Κόστος χρήσης Μηχανηµάτων (euro/ώρα)
hih : Εργατικές Ώρες ανα Στρέµµα
him : Ώρες Μηχανηµάτων ανα Στρέµµα
Αi : Απόδοση Παραγωγής Καπνού ( τόννοι / στρέµµατα )
Ε : Συνολική Καλλιεργούµενη Εκταση Καπνού ( στρέµµατα )

ai : Ενίσχυση Παραγωγής Καπνού ( euro / τόννοι)
Π i : Ποσόστωση Καπνού ( τόννοι )
(Ποσόστωση είναι η µέγιστη ποσότητα παραγωγής καπνού, το µέγεθος της οποίας
ορίζεται κάθε χρονιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.)
γ : ποσοστό ενοικαζόµενης έκτασης
β : Συντελεστής ο οποίος παίρνει τιµές 0 ή 1
Ο συντελεστής β παίρνει τιµές 0 ή 1, ανάλογα µε το αν η παραγωγή του καπνού
υπερβαίνει ή όχι την ποσόστωση. Με βάση την πολιτική του καπνού εαν η παραγωγή
µας δεν υπερβαίνει την ποσόστωση τότε ο συντελεστης β πρέπει να πάρει την τιµή 0,
ειδάλλως την τιµή 1, διότι δεν καταβάλλονται πριµοδοτήσεις για κάθε ποσότητα που
παράγεται, πέραν της ποσόστωσης.
Μεταβλητές απόφασης

Qiz : Προσφερόµενη Ποσότητα Καπνού ( τόννοι )
Qis : Απόθεµα Καπνού ( τόννοι )

Qiεξ : Ποσότητα Εξαγωγής Καπνού ( τόννοι )
Ei : Καλλιεργούµενη Έκταση Καπνού ( στρέµµατα )
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Η αντικειµενική συνάρτηση του προτύπου µπορεί να εκφραστεί από µαθηµατική άποψη
ως εξής:
max Z =

3

∑ PQ
i iz +
i =1

3

3

3

εξ εξ
εισ εισ
Qi
∑ PQ
i is + ∑ Pi Qi - ∑ Pi
i =1

i =1

3

3

3

3

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

- γ ∑ Cirl Ei - ∑ Cif Ei - ∑ Cich Ei - ∑ Cid Ei
3

3

3

3

i =1

i =1

i =1

i =1

- ∑ M ih hih Ei - ∑ M im him Ei + (1- β )∑ α i Ai Ei + β ∑ α i Π i

όπου i = 1, 2, 3 είναι οι ποικιλίες καπνού που καλλιεργούνται στον νοµό Σερρών.
Πιο συγκεκριµένα, για i = 1 έχουµε την ποικιλία Μπασµά, για i = 2 ποικιλία Σ79, και
για i = 3 ποικιλία Μπέρλεϋ.
Οι περιορισµοί διευκρινίζονται στις ισότητες και ανισότητες ως εξής:

Ai * Ei + Qiεισ = Qiz + Qis + Qiεξ

(1)

Περιορισµός ο οποίος µας εξασφαλίζει ότι η παραγόµενη ποσότητα καπνού, συν
την εισαγόµενη ποσότητα πρέπει να ισούται µε την προσφερόµενη ποσότητα, συν την
αποθεµατοποιηµένη, συν την εξαγόµενη ποσότητα καπνού.
3

∑E

(2)

i =1

i

≤E

Περιορισµός ο οποίος µας εξασφαλίζει ότι η καλλιεργούµενη έκταση και των
τριών ποικιλιών δεν υπερβαίνει την συνολική καλλιεργούµενη έκταση καπνού στον νοµό
Σερρών.
(3)

3

3

i =1

i =1

∑ Qis ≥ 0.5% * ∑ Π i
3

3

i =1

i =1

∑ Qis ≤ 2% * ∑ Π i
Περιορισµοί οι οποίοι µας εξασφαλιζουν ότι η ποσότητα αποθεµατοποίησης είναι
µεταξύ του 0,5 % και του 2 % του συνολικού κατωφλίου εγγύησης.
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Ai * Ei ≤ Π i

(4)

Περιορισµός ο οποίος µας εξασφαλίζει ότι η παραγόµενη ποσότητα καπνού δεν
υπερβαίνει την ποσόστωση. Όταν η παραγόµενη ποσότητα δεν υπεβαίνει την ποσόστωση
τότε ο συντελεστης β παίρνει την τιµή µηδέν, έτσι ώστε το ποσό της πριµοδότησης το
οποίο θα καταβληθεί στον καλλιεργητή να είναι για την ποσότητα την οποία έχει
παράγει. Στην περίπτωση, όπου η παραγόµενη ποσότητα υπερβαίνει την ποσόστωση,
τότε ο συντελεστης β θα πάρει την τιµή ένα, µε αποτέλεσµα να µην καταβληθεί
πριµοδότηση στον καλλιεργητή πέραν της ποσόστωσης.

Όροι µη αρνητικότητας

Qiz , Qis , Qiεξ , Ei ≥ 0
Από τα παραπάνω στοιχεία, κάποια βρέθηκαν αµέσως από στατιστικούς πίνακες,
και άλλα βρέθηκαν µέσω κάποιων υπολογισµών. Τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν είδη
στους στατιστικούς πίνακες είναι τα εξής : η τιµή αγοράς καπνού, η απόδοση παραγωγής
καπνού, η συνολική καλλιεργούµενη έκταση, η τιµή εξαγωγής, η τιµή ενίσχυσης για
κάθε ποικιλία καπνού, το ποσοστό ενοικιαζόµενης έκτασης, και οι δείκτες κόστους
παραγωγής για κάθε ποικιλία καπνού (για τον υπολογισµό του κόστους παραγωγής θα
αναφερθούµε παρακάτω αναλυτικότερα). Οι υπολογισµοί των υπόλοιπων στοιχείων
έγιναν για τον λόγο ότι τα στοιχεία αυτά υπήρχαν σε στατιστικούς πίνακες σε Εθνικό
επίπεδο, και όχι σε έπιπεδο νοµών. Έτσι λοιπόν υπολογίσαµε, για κάθε ποικιλία καπνού
που καλλιεργείται στον νοµό Σερρών, τα υπόλοιπα στοιχεία, µε µία συγκεκριµένη
διαδικασία την οποία και θα αναφέρουµε αµέσως παρακάτω. Για τον υπολογισµό των
στοιχείων χρησιµοποιήσαµε δεδοµένα του έτους 2001, για τον λόγο ότι επιλέξαµε να
µεγιστοποιήσουµε την κερδοφορία της παραγωγής καπνού για το έτος 2001.
Για την εκτίµηση του µοντέλου µας χρησιµοποιήσαµε την εξαγώµενη και την
εισαγώµενη ποσότητα καπνού. Η εξαγωγή και η εισαγωγή γίνεται στο επίπεδο της χώρας
και όχι στο επίπεδο του νοµού. Έτσι λοιπόν, για αυτή την περίπτωση κάναµε µία
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αναγωγή της εξαγώµενης και της εισαγώµενης ποσότητας καπνού στο επίπεδο του νοµού
Σερρών.
Ο υπολογισµός για την ποσότητα εξαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού έγινε µε την
ακόλουθη διαδικασία : Υπολογίσαµε ένα συντελεστή ο οποίος είναι το ποσοστό
παραγωγής κάθε ποικιλίας καπνού στο νοµό Σερρών σε σχέση µε την παραγωγή
ανατολικού τύπου και Μπέρλεϋ σε Εθνικό επίπεδο, ανάλογα µε την ποικιλία. Στην
συνέχεια πολλαπλασιάσαµε το ποσοστό αυτό µε την συνολική εξαγωγή κάθε ποικιλίας
καπνού έτσι ώστε να υπολογίσουµε την ποσότητα εξαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού στο
νοµό Σερρών. ∆ηλαδή, για το έτος παραγωγής 2001 το ποσοστό παραγωγής του Μπασµά
είναι (5.116,911 / 66.379) = 0,0771. Η ποσότητα εξαγωγής καπνών Ανατολικού τύπου
είναι 51.252 τόννοι, οπότε η ποσότητα εξαγωγής του Μπασµά είναι 0,0771 * 51.252
=3.950,827 τόννοι. Για το Σ79 η ποσότητα εξαγωγής είναι : (1.884,855 / 66.379) *
51.252 = 1.455,319 τόννοι. Και τέλος για το Μπέρλεϋ είναι : (17,234 / 12.310) * 8.766 =
12,272 τόννοι εξαγωγής. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαµε για τους παραπάνω
υπολογισµούς υπάρχουν σε στατιστικούς πίνακες.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθήσαµε για τον υπολογισµό της ποσότητας
εισαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού στο επίπεδο του νοµού. Το ποσοστό παραγωγής
Μπασµά είναι 0,0771 και η ποσότητα εισαγωγής ανατολικού τύπου είναι 6.882,309
τόννοι, οπότε η εισαγωγή του καπνού στο επίπεδο νοµού Σερρών είναι 0,0771 *
6.882,309 = 488,644 τόννοι. Για το Σ79 είναι 0,0283 * 6.882,309 = 194,77 τόννοι
εισαγωγής, και για την ποικιλία Μπέρλεϋ είναι (1,4 * 10-3 ) * 18.147,439 =25,406 τόννοι.
Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής εισαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού κάναµε
µία διαίρεση µεταξύ δύο στοιχείων τα οποία µας τα παρείχαν οι στατιστικοί πίνακες.
Αυτά τα δύο στοιχεία είναι, το µέσο συνολικό κόστος εισαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού
και η συνολική ποσότητα εισαγωγής κάθε ποικιλίας καπνού. Οπότε το κόστος εισαγωγής
προς την ποσότητα εισαγωγής θα µας δώσει την µέση τιµή εισαγωγής κάθε ποικιλίας
καπνού σε euro / τόννους. Η τιµή εισαγωγής για τον Μπασµά και το Σ79 είναι 4.141,254
euro / τόννο, και ο λόγος που έχουν την ίδια τιµή εισαγωγής είναι δότι ανήκουν και οι
δύο ποικιλίες στα καπνά Ανατολικού τύπου. Η ποικιλία Μπέρλεϋ έχει τιµή εισαγωγής
3.622,692 euro / τόννο.
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Η ποσόστωση κάθε ποικιλίας καπνού, επειδή δεν υπάρχει ως στατιστικό στοιχείο
σε επίπεδο νοµού υπολογίστηκε µε βάση το ποσοστό παραγωγής της κάθε ποικιλίας
καπνού στο νοµό Σερρών σε σχέση µε την παραγωγή της στην Ελλάδα, και στην
συνέχεια πολλλαπλασιάσαµε το συγκεκριµένο ποσοστό µε την ποσόστωση της
αντίστοιχης ποικιλίας σε επίπεδο χώρας. ∆ηλαδή, για τον Μπασµά έχουµε (5.116,911 /
26.803 ) * 26.330 =5.026,611 τόννοι. Για το Σ79 ( 1.884,855 / 6.570 ) * 6.414,364 =
1.840,205 τόννοι, και για την ποικιλία Μπέρλεϋ ( 17,234 / 12.310 ) * 12.400 = 17,36
τόννοι.
Για την καλλιεργούµενη έκταση, έχουµε δεδοµένα και σε επίπεδο νοµού Σερρών
και σε Εθνικό επίπεδο. Παρ’ολα αυτά, δεν έχουµε δεδοµένα ανα ποικιλία. Ο
υπολογισµός της καλλιεργούµενης έκτασης ανα ποικιλία στο νοµό Σερρών, µπορεί να
γίνει µε τον υπολογισµό του πηλίκου της παραγωγής καθέ ποικιλίας στο νοµό προς την
απόδοση της παραγωγής της αντίστοιχης ποικιλίας. Χρησιµοποιόντας στοιχεία του έτους
2001 έχουµε ότι, η καλλιεργούµενη έκταση του Μπασµα είναι 39.975,867 στρέµµατα,
του Σ79 7.756,605 στρέµµατα και για την ποικιλία Μπέρλεϋ 43,193 στρέµµατα.
Οι παράγοντες για τις οποίες δεν βρήκαµε στατιστικά στοιχεία είναι η
προσφερόµενη ποσότητα και τα αποθέµατα, και αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος για τον
οποίο επιλέξαµε αυτές τις δύο µεταβλητές να είναι µεταβλητές απόφασης.
Όσο αφορά το κόστος παραγωγής καπνού, στα στοιχεία για τον υπολογισµό του,
περιλαµβάνονται τα εξής:
α. Το καταβαλλόµενο ενοίκιο εδάφους,
β. Η αµοιβή της καταβαλλόµενης ανθρώπινης εργασίας τόσο του αρχηγού και των µελών
της γεωργικής οικογένειας, όσο και των ξένων εργατών και εργατριών. Επίσης
συµπεριλαµβάνεται και η εργασία των ζώων και µηχανηµάτων (ιδίων και ξένων) στην
εκµετάλλευση,
γ. Οι δαπάνες του µεταβλητού ή αναλώσιµου κεφαλαίου. Στις δαπάνες αυτές
υπολογίζεται τόσο η αξία του αναλώσιµου κεφαλαίου, όσο και ο τόκος για το χρονικό
διάστηµα της δέσµευσης του, µέχρι της συγκοµιδής και διάθεσης του προϊόντος. Αυτού
του είδους οι δαπάνες είναι, οι δαπάνες για λιπάσµατα, για γεωργικά φάρµακα και
ζιζανιοκτόνα και,
δ. ∆ιάφορες δαπάνες .
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Οπότε, για τον υπολογισµό του κόστους χρησιµοποιήσαµε τους εξής δείκτες :

•

Ενοίκιο Γης (euro/στρεµ.)

•

Λιπάσµατα (euro/στρεµ.)

•

Φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα (euro/στρεµ.)

•

∆ιάφορα Έξοδα (euro/στρεµ.)

•

Αµοιβές Εργαζόµενων (euro/ώρα)

•

Κόστος χρήσης Μηχανηµάτων (euro/ώρα)

•

Εργατικές Ώρες ανα Στρέµµα

•

Ώρες Μηχανηµάτων ανα Στρέµµα

Οι παραπάνω δείκτες βρέθηκαν από πίνακες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Έτσι λοιπόν ο δείκτης του κόστους παραγωγής καπνού σε (euro / στρέµµα ) θα
είναι το ενοίκιο της γης, συν τα λιπάσµατα, συν τα φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα, συν
τα δίαφορα έξοδα, συν το γινόµενο της αµοιβής των εργαζοµένων επί τις εργατικές ώρες
ανα στρέµµα, συν το γινόµενο του κόστους χρήσης των µηχανηµάτων επί τις ώρες
χρήσης των µηχανηµάτων ανα στρέµµα.
Η µοντελοποίηση του προβλήµατος µας έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει
για κάθε χρονιά. Η επίλυση του µοντελού µας θα γίνει µε την βοήθεια του λογισµικού
LINGO. Το πρόγραµµα LINGO είναι ένα λογισµικό πακέτο, που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την µοντελοποίηση και την επίλυση γραµµικών, ακέραιων,
τετραγωνικών και µη γραµµικών προβληµάτων προγραµµατισµού. Η επίλυση
προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού γίνεται µε την µέθοδο simplex. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί
προγραµµατισµού,

για

την

επίλυση

µεταφορών,

προβληµάτων

χρηµατοοικονοµικά,

βελτιστοποιήσης
στον

χρονικού

προγραµµατισµό

πληρωµάτων, ακόµα και σε βιοµηχανικές εφαρµογές.
Όταν δηµιουργούνται µοντέλα, µπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα σύνολα
σχετικών αντικειµένων (για παράδειγµα., σύνολα εργοστασίων, πελάτες, οχήµατα, ή
υπάλληλοι).
Η γλώσσα διαµόρφωσης του LINGO µπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε, όταν έχουµε
πολύ µεγάλα µοντέλα να εκφραστούν αποτελεσµατικά µε το LINGO σε µια σελίδα ή και
λιγότερο.
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Με την χρησιµοποίηση του LINGO, µπορούµε εύκολα να καταστήσουµε το
µοντέλο µας "εξελικτικό". Αυτό σηµαίνει ότι οι διαστάσεις του µοντέλου µας µπορούν
να αλλάξουν χωρίς απαίτηση των αλλαγών στην έκφρασή του προβλήµατος µας.
Παραδείγµατος χάριν, ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να βρούµε το φτηνότερο τρόπο για
την παροχή ενός προϊόντος από διαφορετικές αποθήκες εµπορευµάτων σε διαφορετικούς
πελάτες. Εάν ο αριθµός αποθηκών εµπορευµάτων ή πελατών, αλλάζει, στη διατύπωση
του προβλήµατος πολλές συνθήκες διαµόρφωσης θα απαιτούσαν σηµαντικές αλλαγές.
Εντούτοις, µε το LINGO, η διατύπωση προβλήµατός µας δεν χρειάζεται καµία
τροποποίηση. Μπορούµε απλά να αλλάξουµε το µέγεθος των αρχείων των στοιχείων µας
και το LINGO φροντίζει το υπόλοιπο.
Η γλώσσα διαµόρφωσης του LINGO περιλαµβάνει µια εκτενή µαθηµατική
βιβλιοθήκη, πιθανοτικών και οικονοµικών συναρτήσεων. Μπορούµε επίσης να
δηµιουργήσουµε συναρτήσεις για το LINGO.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαµε για την επίλυση του δικού µας µοντέλου είναι
του έτους 2001. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 8.5
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Πίνακας 8.5
Παραγωγή Καπνού 2001
Μ.Τιµή Αγοράς (euro/τόννο)
Απόδοση (τόννο/στρέµ.)
Καλλιεργούµενη Έκταση (στρεµ.)

Μπασµάς
3815.11
0.115
39975.867

Σ79
2494.5
0.3
7756.605

Μπέρλεϋ
2218.64
0.38
43.193

Εξαγωγή Καπνού 2001
Μ.Τιµή Εξαγωγής (euro/τόννο)
Ποσότητα Εξαγωγής (τόννος)

3712
3950.827

3712
1455.319

1737
12.272

Εισαγωγή Καπνού 2001
Μ.Τιµή Εισαγωγής (euro/τόννο)
Ποσότητα Εισαγωγής (τόννος)

4141.254
488.644

4141.254
194.77

3622.692
25.406

Κόστος Παραγωγής Καπνού 2001
Ενοίκιο Γης (euro/στρεµ.)
Λιπάσµατα (euro/στρεµ.)
Φυτοφάρµακα ζιζανιοκτόνα (euro/στρεµ.)
Λοιπά (euro/στρεµ.)
Αµοιβές (euro/ώρα)
Μηχανήµατα (euro/ώρα)
Εργατικές Ώρες ανα Στρέµµα
Ώρες Μηχανηµάτων ανα Στρέµµα
Καλλιεργούµενη Έκταση (στρεµ.)

13.06
2.93
22.16
3.23
3.2
21.2
170
7
39975.867

39.915
12.91
42.41
13.24
3.2
21.2
196
12
7756.605

39.915
14.67
44.31
22.83
3.2
21.2
115
14
43.193

Επιδότηση Καπνού 2001
Τιµή Ενίσχυσης (euro/τόννο)
Ποσότητα Παραγωγής (τόννοι)
Ποσόστωση (τόννοι)

3939.54
5116.911
5026.611

3663.79
1884.855
1840.205

2288.87
17.234
17.36

΄Οπως έχουµε προαναφέρει, κάποια από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα τα
χρησιµοποιήσουµε ως δεδοµένα στην αντικειµενική µας συνάρτηση και τα υπόλοιπα θα
τα συγκρίνουµε µε τα αποτέλεσµατα που θα προκύψουν από το εφαρµογή του
λογισµικού. Τα στοιχεία που δεν µπορούµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά τους µε τα
δεδοµένα τους, είναι η προσφερόµενη ποσότητα και τα αποθέµατα, διότι δεν έχουν
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βρεθεί στατιστικά δεδοµένα για αυτά τα στοιχεία. Όµως µπορούµε να τα συγκρίνουµε µε
τα αποτελέσµατα των υπολοίπων στοιχείων µε βάση τους περιορισµούς τους.
8.6.3 Αποτελέσµατα

Στον Πίνακα 8.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µεγιστοποιήσης του
κέρδους καλλιέργειας καπνού στο Νοµό Σερρών, τα οποία προέκυψαν µετά την
εφαρµογή του λογισµικού LINGO.
Πίνακας 8.6
Καλλιεργούµενη Έκταση (στρεµ.)
Προσφερόµενη Ποσότητα (τόννοι)
Ποσότητα Εξαγωγής (τόννοι)
( Αποθέµατα (τόννοι)
Κέρδος (euro)

Μπασµάς
40.060,30
5.095,578
-

Σ79
6.134,017
2.034,975
14.235.250

Μπέρλεϋ
45,684
8,396
34,37

8.6.4 Συµπεράσµατα

Με την εκτέλεση του λογισµικού χρησιµοποιόντας δεδοµένα του έτους 2001,
έχουµε τα εξής αποτελέσµατα :
(1) Το κέρδος από την καλλιέργεια του καπνού στον νοµό Σερρών είναι
14.235.250 euro. Οι καπνοκαλλιεργειτές στο νοµό Σερρών για την χρονιά 2001 ήταν
5514. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να φαίνεται µη προσοδοφόρο αλλα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι σε αυτό το κέρδος δεν έχει συµπεριλυφθεί η αµοιβή του παραγωγού,
διότι την αµοιβή του την έχουµε συµπεριλάβει στο κόστος παραγωγής του καπνού.
(2) Η καλλιεργούµενη έκταση της ποικιλίας Μπασµά είναι 40.060,30 στρέµµατα.
Από τα δεδοµένα τα οποία έχουµε η καλλιεργούµενη έκταση αυτής της ποικιλίας είναι
39.975,867 στρέµµατα , δηλαδή για την µεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να
καλλιεργηθούν 84,433 στρέµµατα παραπάνω. Για την ποικιλία Σ79 το αποτέλεσµα µας
για την καλλιεργούµενη έκατση είναι 6.134,017 στρέµµατα ενώ το δεδοµενο µας είναι
7.756,605 στρέµµατα, δηλαδή πρέπει να καλλιεργηθούν 1.622,588 στρέµµατα λιγότερα.
Και τέλος, για την ποικιλία Μπέρλεϋ έχουµε αποτέλεσµα 45,684 στρέµµατα, ενώ ως
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δεδοµένο έχουµε 43,684 στρέµµατα, οπότε για την µεγιστοποιήση του κέρδους πρέπει να
καλλιεργηθούν 2,491 στρέµµατα περισσότερα.
(3) Η προσφερόµενη ποσότητα της ποικιλίας Μπασµά είναι 5.095,578 τόννοι. Το
αποτέλεσµα αυτό, εαν το συγκρίνουµε µε το δεδοµένο της παραγωγής της συγκεκριµένης
ποικιλίας καπνού, θα προσέξουµε ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, µιάς και η παραγωγή
είναι 5.116,911 τόννοι. Το αποτέλεσµα της προσφερόµενης ποσότητας του Σ79 είναι
µηδενικό, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή απόφασης δεν
επηρεάζει καθόλου την αντικειµενική µας συνάρτηση. Στην περίπτωση του Μπέρλεϋ η
προσφερόµενη ποσότητα προκύπτει 8,396 τόννοι, σε σχέση µε την παραγωγή του
Μπέρλεϋ που είναι 17,234 τόννοι.
(4) Όπως και την περίπτωση της προσφερόµενης ποσότητας του Σ79, έτσι και
στην περίπτωση της εξαγωγής του Μπασµά και της ποικιλίας Μπέρλεϋ η αντικειµενική
µας συνάρτηση δεν επηρεάζεται από αυτές τις µαταβλητές απόφασης. Το αποτέλεσµα
της εξαγωγής του Σ79 είναι 2.034,975 τόννοι.
(5) Και τέλος, για τα αποθέµατα η βέλτιστη λύση για την ποικιλία Μπερλεϋ είναι
34,37 τόννοι, ενώ οι µεταβλητές απόφασης για τον Μπασµά και το Σ79, δεν επηρεάζουν
την αντικειµενική µας συνάρτηση.
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Παράρτηµα
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ *
ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΡΕΜ. ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ.

ΕΤΟΣ

(στρέµµατα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (τόνοι)

(κιλά/στρεµ.)

ΤΙΜΗ (δρχ./κιλό)

δρχ.)

1961

1.024.736

74.402

73

37,20

2.767.754

1962

1.237.668

93.102

75

31,70

2.951.333

1963

1.457.546

126.849

87

30,40

3.856.210

1964

1.430.355

133.392

93

31,10

4.148.491

1965

1.272.773

122.218

96

33,80

4.130.968

1966

1.230.316

92.000

75

30,40

2.796.800

1967

1.224.960

105.373

86

31,80

3.350.861

1968

1.049.160

78.740

75

32,90

2.590.546

1969

967.190

65.949

68

34,40

2.268.646

1970

924.000

79.879

86

34,40

2.747.838

1971

834.000

73.042

88

37,10

2.709.858

1972

814.000

72.500

89

49,80

3.610.500

1973

779.050

76.823

99

59,70

4.586.333

1974

784.500

70.500

90

88,30

6.225.150

1975

928.000

103.400

111

78,50

8.116.900

1976

1.150.000

123.000

107

84,70

10.418.100

1977

988.600

101.300

102

94,60

9.582.980

1978

952.000

107.300

113

114,10

12.242.930

1979

887.810

98.510

111

143,40

14.126.334

1980

841.000

98.900

118

186,30

18.425.070

1981

838.000

103.100

123

231,10

23.826.410

1982

856.520

108.190

126

289,40

31.310.186

1983

830.640

84.180

101

352,20

29.648.196

1984

821.116

110.685

135

423,10

46.830.824

1985

885.900

117.750

133

467,40

55.036.350

1986

926.133

128.136

138

475,40

60.915.854

1987

877.367

132.186

151

522,10

69.014.311

1988

834.530

120.720

145

648,70

78.311.064

1989

867.682

109.525

126

694,10

76.021.303

1990

663.144

91.979

139

893,80

82.210.830

1991

650.639

97.590

150

899,20

87.752.928

1992

684.000

101.500

148

1018,90

103.418.350

1993

580.980

81.317

140

1017,80

82.764.443

1994

526.585

78.143

148

1116,80

87.270.102

1995

493.570

77.681

157

1406,30

109.242.790

1996

482.970

82.900

172

1560,60

129.373.740

1997

488.641

83.281

170

1631,50

135.872.952

1998

484.911

83.510

172

1508,20

125.949.782

1999

473.733

83.382

176

970,70

80.938.907

2000

437.744

76.981

176

1033,70

79.575.260
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΡΛΕΫ *

ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ
ΕΤΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ (στρέµµατα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΤΡΕΜ. ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ.

(τόνοι)

(κιλά/στρεµ.)

(δρχ./κιλό)

δρχ.)

1963

7.757

922

119

17,30

15.951

1964

14.000

3.000

214

18,40

55.200

1965

17.346

4.000

231

19,70

78.800

1966

22.288

5.500

247

18,70

102.850

1967

39.960

9.706

243

21,20

205.767

1968

33.689

9.425

280

27,10

255.418

1969

41.977

11.983

285

18,80

225.280

1970

54.700

14.750

270

18,80

277.300

1971

52.900

14.900

282

21,90

326.310

1972

44.300

11.000

248

32,80

360.800

1973

48.920

14.153

289

33,20

469.880

1974

37.040

10.700

289

41,20

440.840

1975

53.000

13.800

260

42,70

589.260

1976

56.000

15.500

277

47,30

733.150

1977

55.750

17.100

307

53,90

921.690

1978

61.000

22.500

369

52,30

1.176.750

1979

61.000

18.700

307

59,61

1.114.707

1980

52.000

17.700

340

109,40

1.936.380

1981

63.100

19.800

314

165,80

3.282.840

1982

73.540

24.200

329

156,00

3.775.200

1983

96.060

26.284

274

185,70

4.880.939

1984

105.307

32.486

308

212,70

6.909.772

1985

99.553

30.340

305

186,20

5.649.308

1986

64.287

18.877

294

209,40

3.952.844

1987

36.172

10.169

281

276,40

2.810.712

1988

33.036

9.553

289

289,80

2.768.459

1989

20.534

4.666

227

347,70

1.622.368

1990

16.202

3.835

237

519,20

1.991.132

1991

28.798

8.651

300

574,90

4.973.460

1992

53.000

15.000

283

589,20

8.838.000

1993

37.120

11.530

311

622,50

7.177.425

1994

37.130

11.610

313

670,30

7.782.183

1995

38.882

11.733

302

749,40

8.792.710

1996

37.890

12.390

327

833,50

10.327.065

1997

35.170

12.375

352

833,70

10.317.038

1998

33.820

12.398

367

843,00

10.451.514

1999

31.092

12.400

399

702,00

8.704.800

2000

31.810

12.273

386

756,00

9.278.388
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ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΕΕ
ΕΤΟΣ 2000

σε εκατ.δρχ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΚΛΑΣΗ ΤΤ∆Ε

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.016.804

515.488

-501.316

00

Ζώα ζώντα

13.000

48

-12.952

01

Κρέατα

234.175

1.993

-232.182

02

Γάλα και αβγά

164.155

30.540

-133.615

03

Ψάρια

46.662

76.452

29.790

04

∆ηµητριακά

95.579

18.812

-76.767

05

Φρούτα και λαχανικά

78.784

208.327

129.543

06

Ζάχαρη και µέλι

27.422

3.421

-24.001

07

Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά κτλ

40.035

2.165

-37.870

08

Ζωοτροφές

42.552

747

-41.805

09

Τρόφιµα

53.216

4.570

-48.646

11

Ποτά

86.471

21.902

-64.569

12

Καπνός

72.464

31.126

-41.338

21

∆έρµατα

7.461

4.376

-3.085

22

Ελαιούχοι σπόροι

1.085

4.547

3.462

231

Καουτσούκ ακατέργαστο

117

0

-117

24

Ξυλεία - φελλός

15.249

310

-14.939

261-265 & 268

Φυσικές υφαντικές ίνες

4.326

31.821

27.495

29

Γεωργ. πρώτες ύλες

21.544

2.739

-18.805

4

Έλαια και λίπη

11.656

71.592

59.936

592-11/12

Άµυλα σιταριού και καλαµποκιού

851

0

-851

(0-9)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.108.017

1.706.925

-4.401.092

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

100
(24.01.10) Καπνά χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.10
2,996,520,797
4,117,170
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
991,260,988
680,755
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
484,873,801
909,205
(005) ΙΤΑΛΙΑ
480,477,473
1,104,875
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
266,368,534
491,822
(720) ΚΙΝΑ
209,847,320
216,427
(604) ΛΙΒΑΝΟΣ
190,462,166
351,805
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
82,882,955
87,594
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
60,696,591
68,407
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
56,769,300
39,718
(400) Η Π Α
52,294,551
18,265
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
49,341,275
99,450
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
23,369,800
14,453
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
20,167,456
13,145
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
19,659,991
13,847
(664) ΙΝ∆ΙΑ
6,830,270
7,205
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
542,455
16
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
309,940
86
(083) ΚΙΡΓΙΖΙΑ
99,000
30
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
75,000
23
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
61,931
3
(616) ΙΡΑΝ
60,000
20
(404) ΚΑΝΑ∆ΑΣ
40,000
11
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
30,000
8
(24.01.10.10) Καπνά flue cured τύπου Virginia, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.10
1,511,657,126
1,485,176
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
923,632,481
643,090
(720) ΚΙΝΑ
209,782,320
216,400
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
116,286,304
291,628
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
108,337,794
242,890
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
56,769,300
39,718
(400) Η Π Α
52,264,551
18,257
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
19,623,991
13,837
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
17,755,115
12,038
(664) ΙΝ∆ΙΑ
6,830,270
7,205
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
140,000
43
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
75,000
23
(616) ΙΡΑΝ
60,000
20
(404) ΚΑΝΑ∆ΑΣ
40,000
11
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
30,000
8
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
30,000
8
(24.01.10.20) Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαµβάνονται και τα υβρίδια Burley,
χωρίς αφαίρεση των µίσχων
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.20
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(604) ΛΙΒΑΝΟΣ
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
(005) ΙΤΑΛΙΑ
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
832,811,633
376,536,007
190,462,166

1,370,203
666,315
351,805

149,875,580
49,341,275
37,893,330
23,196,800
2,957,000
2,007,020
542,455

200,057
99,450
18,800
14,400
18,360
1,000
16

(24.01.10.41) Καπνά fire cured τύπου Kentucky, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.41
623,321
181
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
305,321
87
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
129,000
40
(720) ΚΙΝΑ
54,000
16
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
36,000
10
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
36,000
10
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
33,000
10
(400) Η Π Α
30,000
8
(24.01.10.49) Καπνά fire cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων (εκτός από τύπου Kentucky)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.49
326,931
65
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
100,000
20
(083) ΚΙΡΓΙΖΙΑ
99,000
30
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
66,000
12
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
61,931
3
(24.01.10.60) Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.60
352,278,425
511,689
(005) ΙΤΑΛΙΑ
208,314,289
355,495
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
82,780,955
87,572
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
60,696,591
68,407
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
279,940
78
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
206,650
137
(24.01.10.70) Καπνά dark air cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.70
(005) ΙΤΑΛΙΑ
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
181,281,267
151,675,090
29,606,177

511,325
492,500
18,825

(24.01.10.80) Καπνά flue cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων (εκτός από τύπου Virginia)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.80
117,531,094
238,520
(005) ΙΤΑΛΙΑ
117,531,094
238,520
(24.01.10.90) Καπνά, χωρίς αφαίρεση των µίσχων (εκτός από καπνά flue cured, light air cured, fire
cured, dark air cured και sun cured ανατολικού τύπου)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.90
11,000
11
(720) ΚΙΝΑ
11,000
11
(24.01.20) Καπνά µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.20
30,366,110,000
15,615,657
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
13,686,744,050
4,600,687
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
5,348,625,062
4,173,300
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4,789,671,281
1,450,427
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
1,911,124,016
1,513,870
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
1,024,847,796
461,200
(400) Η Π Α
855,205,429
356,456
(005) ΙΤΑΛΙΑ
684,141,533
1,181,954
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
638,171,824
482,070
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
455,422,970
396,520
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
358,978,258
427,872
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
166,085,807
90,180
(720) ΚΙΝΑ
128,501,331
178,203
(708) ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
92,948,074
79,200
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
43,341,398
34,560
(416) ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
35,499,156
24,000
(352) ΤΑΝΖΑΝΙΑ
35,216,487
39,600
(017) ΒΕΛΓΙΟ
24,000,000
19,800
(001) ΓΑΛΛΙΑ
21,000,000
20,900
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
18,649,288
18,350
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
14,265,629
17,820
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
12,092,981
17,316
(480) ΚΟΛΟΜΒΙΑ
9,855,159
4,800
(092) ΚΡΟΑΤΙΑ
6,599,857
15,278
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
2,839,320
9,200
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
2,183,226
2,000

103
(060) ΠΟΛΩΝΙΑ

100,068

94

(24.01.20.10) Καπνά flue cured τύπου Virginia, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.10
9,020,841,474
6,793,418
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
4,964,860,631
3,934,220
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
1,911,124,016
1,513,870
(400) Η Π Α
750,912,983
315,656
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
663,919,163
299,200
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
171,797,563
172,600
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
147,000,000
70,980
(720) ΚΙΝΑ
128,501,331
178,203
(005) ΙΤΑΛΙΑ
99,157,016
125,775
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
44,000,000
34,560
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
43,341,398
34,560
(352) ΤΑΝΖΑΝΙΑ
35,216,487
39,600
(017) ΒΕΛΓΙΟ
24,000,000
19,800
(001) ΓΑΛΛΙΑ
21,000,000
20,900
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
8,112,731
20,000
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
2,839,320
9,200
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
2,183,226
2,000
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2,090,070
1,400
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
685,471
800
(060) ΠΟΛΩΝΙΑ
100,068
94
(24.01.20.20) Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαµβάνονται και τα υβρίδια Burley, µε
µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.20
1,609,159,557
1,161,568
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
360,928,633
162,000
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
327,217,925
232,590
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
283,625,407
223,920
(005) ΙΤΑΛΙΑ
246,761,260
295,080
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
220,079,633
140,080
(400) Η Π Α
104,292,446
40,800
(416) ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
35,499,156
24,000
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
14,265,629
17,820
(480) ΚΟΛΟΜΒΙΑ
9,855,159
4,800
(092) ΚΡΟΑΤΙΑ
6,599,857
15,278
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
34,452
5,200
(24.01.20.49) Καπνά fire cured, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί (εκτός από τύπου Kentucky)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.49
350,865,527
407,872

104
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

350,865,527

407,872

(24.01.20.60) Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν
έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.60
10,002,911
15,916
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
10,002,911
15,916
(24.01.20.70) Καπνά dark air cured, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.70
92,948,074
79,200
(708) ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
92,948,074
79,200
(24.01.20.80) Καπνά flue cured, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί (εκτός από τύπου Virginia)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.80
749,095,292
802,979
(386) ΜΑΛΑΟΥΙ
310,953,899
249,480
(005) ΙΤΑΛΙΑ
274,456,595
454,499
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
163,684,798
99,000
(24.01.20.90) Καπνά, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί (εκτός
από καπνά flue cured, light air cured, fire cured, dark air cured και sun cured ανατολικού τύπου)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.90
18,533,197,165
6,354,704
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
13,642,744,050
4,566,127
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4,788,951,358
1,444,427
(005) ΙΤΑΛΙΑ
63,766,662
306,600
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
19,085,807
19,200
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
18,649,288
18,350
(24.01.30) Απορρίµµατα καπνού
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.30
668,445,548
2,993,091
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
324,794,002
1,450,785
(005) ΙΤΑΛΙΑ
154,554,135
916,714
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
118,814,018
346,800
(720) ΚΙΝΑ
38,122,405
107,600
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
14,838,000
91,966
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
10,068,961
57,126
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ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

7,213,392
40,635

22,000
100

(24.01.30.00) Απορρίµµατα καπνού
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.30.00
668,445,548
2,993,091
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
324,794,002
1,450,785
(005) ΙΤΑΛΙΑ
154,554,135
916,714
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
118,814,018
346,800
(720) ΚΙΝΑ
38,122,405
107,600
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
14,838,000
91,966
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
10,068,961
57,126
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
7,213,392
22,000
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
40,635
100

(24.01.10) Καπνά χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.10
67,625,754,437
54,832,783
(400) Η Π Α
8,238,619,496
5,180,517
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
7,394,605,066
4,418,901
(732) ΙΑΠΩΝΙΑ
6,289,305,874
4,080,923
(075) ΡΩΣΙΑ
5,835,721,176
7,759,725
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5,681,625,146
4,296,733
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
5,469,125,061
3,315,187
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
4,281,177,907
2,374,476
(017) ΒΕΛΓΙΟ
2,641,809,242
1,399,803
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
2,524,361,596
3,319,831
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
1,572,378,495
2,800,000
(524) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
1,078,062,909
1,404,600
(412) ΜΕΞΙΚΟ
1,077,065,830
673,288
(010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
1,045,753,362
706,855
(212) ΤΥΝΗΣΙΑ
987,040,031
1,102,119
(005) ΙΤΑΛΙΑ
917,108,470
613,473
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
767,273,271
428,282
(701) ΜΑΛΑΙΣΙΑ
608,902,623
283,338
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
600,014,419
506,492
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
595,144,192
341,798
(011) ΙΣΠΑΝΙΑ
593,276,531
47,979
(736) ΤΑΙΒΑΝ
529,785,417
364,139
(724) ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
524,369,302
208,126
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
498,425,521
710,419
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
492,732,180
649,427
(624) ΙΣΡΑΗΛ
491,202,362
300,000
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(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(800) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
(666) ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
(204) ΜΑΡΟΚΟΝ
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
(008) ∆ΑΝΙΑ
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
(001) ΓΑΛΛΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(060) ΠΟΛΩΝΙΑ
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
(520) ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
(028) ΝΟΡΒΗΓΙΑ
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
(456) ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(664) ΙΝ∆ΙΑ
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ
(512) ΧΙΛΗ
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
(958)
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
(484) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
(032) ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
(007) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
(055) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
(077) ΑΡΜΕΝΙΑ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
(500) ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
(743) ΜΑΚΑΟ
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
(690) ΒΙΕΤΝΑΜ

487,096,926
439,791,124
425,803,646
422,358,242
421,579,718
389,735,622
384,240,020
376,731,448

478,074
346,976
352,333
648,000
524,663
313,704
202,950
511,547

335,972,311
327,871,238
286,693,829
246,986,856

371,613
614,702
337,344
254,523

215,089,160
192,554,083
190,960,749
173,258,144
154,668,562

195,615
369,658
280,639
123,474
120,918

152,905,555
152,808,032
145,220,983
121,790,285
116,501,894
115,002,250
104,301,331
60,911,990
60,882,248
53,002,395
51,848,094
50,854,052
50,321,888
46,292,243
35,687,216
31,453,764
24,994,476
16,896,072
16,548,394
10,280,098
974,020

79,740
49,340
185,093
152,189
52,384
127,076
114,524
78,807
126,596
30,439
31,628
66,600
44,684
80,761
186,515
31,281
15,056
15,514
16,271
14,592
529

(24.01.10.10) Καπνά flue cured τύπου Virginia, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.10
1,404,047,890
2,484,452
(524) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
485,471,341
671,400
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
291,731,215
700,000
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
245,357,858
299,804
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(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(204) ΜΑΡΟΚΟΝ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
(212) ΤΥΝΗΣΙΑ
(001) ΓΑΛΛΙΑ
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(664) ΙΝ∆ΙΑ

103,597,613
96,941,992
64,046,733
41,243,190
24,121,550
17,980,130
13,340,873
12,610,500
2,702,011
2,458,363
2,161,739
282,782

220,800
198,000
86,610
49,200
28,800
128,155
61,440
20,000
13,440
3,000
3,603
200

(24.01.10.20) Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαµβάνονται και τα υβρίδια Burley,
χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.20
938,959,083
1,267,914
462,979,738
635,740
(524) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
377,624,854
472,800
(017) ΒΕΛΓΙΟ
73,280,366
87,778
(212) ΤΥΝΗΣΙΑ
21,377,298
24,481
(001) ΓΑΛΛΙΑ
2,618,103
45,675
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
757,306
1,080
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ
321,418
360
(24.01.10.41) Καπνά fire cured τύπου Kentucky, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.41
7,730,248
9,064
(212) ΤΥΝΗΣΙΑ
7,730,248
9,064
(24.01.10.50) Καπνά light air cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων (εκτός από τύπου Burley και Maryland)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.50
26,898,158
61,091
26,898,158
61,091
(075) ΡΩΣΙΑ
(24.01.10.60) Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.60
64,325,122,399
50,098,011
(400) Η Π Α
8,238,619,496
5,180,517
(728) ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
7,394,605,066
4,418,901
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(732) ΙΑΠΩΝΙΑ
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
(075) ΡΩΣΙΑ
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
(017) ΒΕΛΓΙΟ
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
(412) ΜΕΞΙΚΟ
(010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
(212) ΤΥΝΗΣΙΑ
(005) ΙΤΑΛΙΑ
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ
(701) ΜΑΛΑΙΣΙΑ
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
(011) ΙΣΠΑΝΙΑ
(736) ΤΑΙΒΑΝ
(724) ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
(624) ΙΣΡΑΗΛ
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(800) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
(666) ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
(008) ∆ΑΝΙΑ
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
(204) ΜΑΡΟΚΟΝ
(001) ΓΑΛΛΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(060) ΠΟΛΩΝΙΑ
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(520) ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
(028) ΝΟΡΒΗΓΙΑ
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
(070) ΑΛΒΑΝΙΑ
(456) ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(664) ΙΝ∆ΙΑ
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
(524) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
(512) ΧΙΛΗ
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
(958)
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ

6,289,305,874
5,639,173,437
5,469,125,061
4,935,700,320
4,281,177,907
2,568,528,876
2,420,763,983
1,280,647,280
1,077,065,830
1,045,753,362
933,810,935
917,108,470
767,273,271
608,902,623
600,014,419
595,144,192
593,276,531
529,785,417
524,369,302
498,425,521
491,202,362
487,096,926
439,791,124
425,803,646
421,579,718
389,735,622
384,240,020
335,488,258
325,416,250
307,273,005
283,774,784
246,986,856

4,080,923
4,014,573
3,315,187
7,048,047
2,374,476
1,312,025
3,099,031
2,100,000
673,288
706,855
1,039,774
613,473
428,282
283,338
506,492
341,798
47,979
364,139
208,126
710,419
300,000
478,074
346,976
352,333
524,663
313,704
202,950
462,347
450,000
440,872
332,661
254,523

215,089,160
190,960,749
173,258,144
166,736,003
154,668,562

195,615
280,639
123,474
313,738
120,918

152,905,555
152,525,250
145,220,983
129,611,830
115,002,250
113,722,113
112,405,315
104,301,331

79,740
49,140
185,093
97,460
127,076
49,024
163,187
114,524

90,614,453
60,911,990
60,882,248
57,743,552

71,809
78,807
126,596
65,579

109
(484) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
(032) ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
(055) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
(007) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
(077) ΑΡΜΕΝΙΑ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
(500) ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
(743) ΜΑΚΑΟ
(382) ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
(690) ΒΙΕΤΝΑΜ

53,002,395
51,848,094
50,854,052
46,292,243
42,766,343
35,687,216
31,453,764
24,994,476
16,896,072
16,548,394
10,280,098
974,020

30,439
31,628
66,600
80,761
39,660
186,515
31,281
15,056
15,514
16,271
14,592
529

(24.01.10.70) Καπνά dark air cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.70
7,555,545
5,024
(007) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
7,555,545
5,024
(24.01.10.90) Καπνά, χωρίς αφαίρεση των µίσχων (εκτός από καπνά flue cured, light air cured, fire
cured, dark air cured και sun cured ανατολικού τύπου)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.10.90
915,441,114
907,227
(075) ΡΩΣΙΑ
873,122,698
650,587
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
29,110,836
220,720
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
13,207,580
35,920
(24.01.20) Καπνά µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.20
19,022,276,098
23,074,080
(075) ΡΩΣΙΑ
2,384,046,504
3,302,514
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1,653,685,372
1,814,703
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1,549,640,701
1,766,219
(732) ΙΑΠΩΝΙΑ
1,487,048,972
1,458,960
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
1,309,425,596
1,796,180
(400) Η Π Α
1,188,081,822
1,441,017
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
981,341,032
1,243,280
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
974,001,736
1,197,705
(624) ΙΣΡΑΗΛ
923,483,197
603,500
(706) ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
860,631,018
1,108,400
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
574,333,033
950,000
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
473,559,790
494,010
(007) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
395,367,584
306,307
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
386,969,483
495,148

110
(005) ΙΤΑΛΙΑ
(091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(216) ΛΙΒΥΗ
(010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
(001) ΓΑΛΛΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
(334) ΑΙΘΙΟΠΙΑ
(456) ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(008) ∆ΑΝΙΑ
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
(520) ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
(814) ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΙΚΗ
ΩΚΕΑΝΙΑ
(093) ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
(690) ΒΙΕΤΝΑΜ
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ
(077) ΑΡΜΕΝΙΑ

381,235,146
348,064,570
258,933,811
236,526,419

556,043
380,000
316,800
312,840

229,105,829
228,868,941
225,373,076
222,679,205
196,619,270
184,000,958
137,518,474
124,660,856
124,205,510
119,478,370
101,201,738
92,596,429
92,233,083
89,801,784

297,624
259,380
293,240
285,800
199,914
212,500
144,321
156,287
205,498
275,786
179,400
114,125
118,800
100,000

88,435,648
69,970,419
66,609,810
65,838,798

138,600
72,599
108,000
100,470

65,178,045
50,231,824
43,856,900
26,249,619
5,695,071
4,865,447
625,208

79,200
61,600
80,000
35,640
6,400
4,800
470

(24.01.20.10) Καπνά flue cured τύπου Virginia, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.10
13,664,015,123
16,855,483
(075) ΡΩΣΙΑ
2,015,239,293
2,812,834
(732) ΙΑΠΩΝΙΑ
1,487,048,972
1,458,960
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1,361,367,318
1,583,600
(400) Η Π Α
1,186,770,954
1,439,423
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
966,637,113
1,186,145
(706) ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
860,631,018
1,108,400
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
612,706,930
752,600
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
569,081,512
780,800
(624) ΙΣΡΑΗΛ
474,546,257
300,000
(700) ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
473,559,790
494,010
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
354,474,161
459,508

111
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
(005) ΙΤΑΛΙΑ
(091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(216) ΛΙΒΥΗ
(001) ΓΑΛΛΙΑ
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(388) ∆ΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
(334) ΑΙΘΙΟΠΙΑ
(456) ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
(814) ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΙΚΗ
ΩΚΕΑΝΙΑ
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
(093) ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
(008) ∆ΑΝΙΑ
(690) ΒΙΕΤΝΑΜ
(030) ΣΟΥΗ∆ΙΑ

351,275,168
338,169,667
329,804,140
304,501,120
258,933,811
222,679,205

425,400
600,000
430,000
320,000
316,800
285,800

192,537,639
184,000,958
98,684,561
92,596,429
92,233,083
89,801,784

250,141
212,500
176,040
114,125
118,800
100,000

88,435,648
82,989,792
80,682,627
77,325,975
74,224,062
66,673,753
66,609,810

138,600
118,800
106,000
149,360
119,298
99,000
108,000

65,178,045
51,223,384
33,417,873
33,239,150
16,173,603
5,695,071
4,865,447

79,200
79,400
41,600
60,000
19,139
6,400
4,800

(24.01.20.20) Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαµβάνονται και τα υβρίδια Burley, µε
µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.20
4,166,632,186
4,784,612
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
943,434,345
835,122
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
740,344,084
1,015,380
(624) ΙΣΡΑΗΛ
448,936,940
303,500
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
368,634,102
490,680
(075) ΡΩΣΙΑ
360,496,049
475,600
(208) ΑΛΓΕΡΙΑ
236,163,366
350,000
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
196,619,270
199,914
174,149,692
213,840
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
162,195,188
160,380
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
153,536,627
194,040
(008) ∆ΑΝΙΑ
53,796,816
53,460
(005) ΙΤΑΛΙΑ
49,496,756
117,310
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ
43,978,229
50,287
(091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ
43,563,450
60,000
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
38,889,299
66,200

112
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
(076) ΓΕΩΡΓΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(093) ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
(400) Η Π Α

33,670,077

44,425

32,495,322
26,249,619
23,875,763
16,813,951
10,617,750
7,364,623
1,310,868

35,640
35,640
30,040
20,000
20,000
11,560
1,594

(24.01.20.41) Καπνά fire cured τύπου Kentucky, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.41
2,898,113
3,058
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
2,898,113
3,058
(24.01.20.49) Καπνά fire cured, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν
βιοµηχανοποιηθεί (εκτός από τύπου Kentucky)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.49
533,742,121
447,657
(007) ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
395,367,584
306,307
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
138,374,537
141,350
(24.01.20.60) Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν
έχουν βιοµηχανοποιηθεί
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.60
634,960,036
948,720
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
358,975,859
554,181
(010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
137,518,474
144,321
(520) ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
65,838,798
100,470
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
49,898,846
41,269
(001) ΓΑΛΛΙΑ
20,793,809
99,746
(005) ΙΤΑΛΙΑ
1,934,250
8,733
(24.01.20.90) Καπνά, µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί (εκτός
από καπνά flue cured, light air cured, fire cured, dark air cured και sun cured ανατολικού τύπου)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.20.90
20,028,519
34,550
(074) ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
11,092,149
20,000

113
(075) ΡΩΣΙΑ
(077) ΑΡΜΕΝΙΑ

8,311,162
625,208

14,080
470

(24.01.30) Απορρίµµατα καπνού
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 24.01.30
971,673,709
4,354,643
(075) ΡΩΣΙΑ
369,542,738
1,009,669
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
105,633,519
518,400
(400) Η Π Α
99,738,502
473,432
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
60,837,799
274,800
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
59,417,784
378,180
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
55,322,734
376,255
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
35,955,098
282,800
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
31,984,565
234,320
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
30,163,674
194,040
(001) ΓΑΛΛΙΑ
25,492,216
156,530
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
16,501,416
78,120
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
14,774,756
100,100
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
13,496,542
55,440
(091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ
11,735,931
53,760
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
10,206,144
38,400
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
9,953,051
54,374
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
8,738,810
30,660
(272) ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
5,726,433
19,212
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
3,552,397
13,401
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
2,899,600
12,750
(24.01.30.00) Απορρίµµατα καπνού
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2001
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΑ
ΑΞΙΑ (∆ρχ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
24.01.30.00
971,673,709
4,354,643
(075) ΡΩΣΙΑ
369,542,738
1,009,669
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
105,633,519
518,400
(400) Η Π Α
99,738,502
473,432
(096) Ε∆ΑΦ ΠΡΩΗΝ
ΓΙΟΥΓΚ.∆ΗΜ ΜΑΚE∆ΟΝΙΑΣ
60,837,799
274,800
59,417,784
378,180
(052) ΤΟΥΡΚΙΑ
(094) ΣΕΡΒΙΑ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
55,322,734
376,255
(220) ΑΙΓΥΠΤΟΣ
35,955,098
282,800
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ
31,984,565
234,320
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
30,163,674
194,040
(001) ΓΑΛΛΙΑ
25,492,216
156,530
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ
16,501,416
78,120
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
14,774,756
100,100
(078) ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
13,496,542
55,440
(091) ΣΛΟΒΕΝΙΑ
11,735,931
53,760
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(038) ΑΥΣΤΡΙΑ
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(061) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΤΣΕΧΙΑΣ
(272) ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ
(073) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

10,206,144
9,953,051

38,400
54,374

8,738,810
5,726,433
3,552,397
2,899,600

30,660
19,212
13,401
12,750
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Γλυκάνισο

Καπνός καµπά κουλάκ
Ξηρικός

Ξηρικό
A.Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/στρ.)
1.Σπόροι
2.Λιπάσµατα
3.Γεωργικά φάρµακα & ζιζανιοκτόνα
4.Μηχανική συλλογή
5.∆ιάφορα : (αρδευτ.τέλη,υλικά συςκ/σίας κ.λ.π.
6.∆απάνες εµπορίας(.% επί της αξίας της παρραγωγ)
Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/στρ.)
1.Ξηρικές καλλιέργειες
2.Ποτιστικές καλ/γειες µε βαρύτητα
3.Ποτιστικές ,, ,, µε άντληση & κατάκλ. ή καταιον.
4.Ποτιστικές ,, ,, ,, ,,
& καρούλι.
5.Ποτιστικές ,, ,, ,, ,,
& σταγόνες
6.Ποτιστικές ,, ,, µε βαρύτητα & σταγόνες
Γ. Παραγωγή: ( κιλά/στρ.)
Ορεινών περιοχών 3/3
1.Ξηρικές καλ/γειες
Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5
∆υναµικών Περιοχών
2.Ποτιστικές καλ/γειες µε
Ορεινών περιοχών 3/3
κατάκλιση ή καταιονισµό
Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5
∆υναµικών Περιοχών
3.Ποτιστικές καλ/γειες µε
Ορεινών περιοχών 3/3
σταγόνες
Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5
∆υναµικών Περιοχών
Ορεινών περιοχών 3/3
∆. Τιµές προϊόντων
( ευρώ/ κιλό )
Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5
∆υναµικών περιοχών
Ε. Επιδοτήσεις:
( ευρώ/κιλό )

1,12
2,64
1,94
23,48
3,23
ανθ
30
`-

µηχ
3
180
100
120
2,20
2,20
1,61
-

Καπνός σαµψούς
Κατερίνης

Καπνός µπασµάς

Καπνός
Σ79

Ξηρικός

Ποτιστικός

Ξηρικός

Ποτιστικός

Ποτιστικός

Ποτιστικός

3,82
20,10

12,03
33,02

2,93
22,16

11,15
36,39

4,70
25,68

12,91
42,41

12,91
42,41

3,23

13,24

3,23

13,24

3,23

13,24

13,24

ανθ
120
-

µηχ
8
100
120
150
0,83
0,75
0,67
2,40 (1)

ανθρ
180
182
184
190
185

µηχ
10
12
12
15
10

180
215
260
225
270
325
0,83
0,75
0,67
2,43 (1)

ανθρ
170
-

µηχ
7
80
95
115
1,88
1,70
1,35
3,96 (1)

ανθρ
255
257
245
265
260

µηχ
9
11
11
14
9
150
180
215
185
225
265
1,88
1,70
1,35
3,96 (1)

ανθρ
130
-

µηχ
8
-

130
145
160
2,05
1,85
1,67
3,37 (1)

ανθ
195
197
192
200
198

µηχ
10
12
12
15
10
210
245
280
225
270
325
2,05
1,85
1,67
3,37 (1)

ανθρ
195
197
192
200
198

µηχ
10
12
12
15
10

230
240
300
0,82
0,82
0,82
3,36 (1)
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Καπνός ποτιστικός
Burley

Virginia

Σησάµι
ποτιστικό

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/στρ.)
1. Σπόροι
2. Λιπάσµατα
3. Γεωργικά φάρµακα και ζιζανιοκτόνα
4. Μηχανική συλλογή
5. ∆ιάφορα: (αρδευτικά τέλη κ.λ.π.)
6. ∆απάνες εµπορίας (3% επί της παραγωγής )
Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/στρ.)
1. Ξηρικές καλλιέργειες
2. Ποτιστικές καλλιέργειες µε βαρύτητα
3. Ποτιστικές καλλιέργειες µε άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.
4. Ποτιστικές καλλιέργειες µε άντληση και καρούλι
5. Ποτιστικές καλλιέργειες µε άντληση και σταγόνες
6. Ποτιστικές καλλιέργειες µε βαρύτητα και σταγόνες
Γ. Παραγωγή :(κιλά/στρ.)
1. Ξηρικές καλ/γειες
2. Ποτιστικές καλ/γειες
Με κατάκλιση ή
Καταιονισµό
3. Ποτιστικές καλ/γειες
µε σταγόνες

Ορεινών περιοχών 3/3
Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5
∆υναµικών περιοχών
Ορεινών περιοχών 3/3
Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5
∆υναµικών περιοχών
Ορεινών περιοχών 3/3
Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5
∆υναµικών περιοχών

∆. Τιµές προϊόντων :(ευρώ/κιλό)
Ε. Επιδοτήσεις (ευρώ/κιλό)

14,67
44,31

12,91
41,58

5,05
8,80
5,87

22,83

76,30

12,27

Ανθρ

Ανθρ

Μηχ

100
110
98
115
112

11
14
14
18
11

Ανθρ

Μηχ

Σόγια
Ποτιστική

15,41
13,06
6,78
20,54
12,27
Ανθρ

Μηχ

Τοµάτα βιοµ. Ποτιστική
µηχαν/γής

2,29
14,67
27,18
88,04
12,27
Ανθρ

χειροσ/γής

2,29
14,67
27,18
12,27

Μηχ

Ανθ

Μηχ

10
13
13
16
10

75
80
72
82
78

8
11
11
14
8

Μηχ
110
115
108
120
115

11
14
14
18
11

65
70
62
70
65

4
8
8
12
4

12
17
12
10
8

4
9
9
13
4

20
25
22
20
18

340
380
390
440

310
355
355
410

150
180
215
185
225
265

300
360
375
450

4.400
5.200
5.500
6.500

4.400
5.200
5.500
6.500

0,47
2,35 (1)

0,70
2,86 (1)

1,61
-

0,35
26,81 2)

0,05
0,03

0,05
0,03
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Κατηγορία εδαφών

Αξία εδαφών
ευρώ/στρ.

Ενοίκιο εδαφών

215,70
308,14
440,21

8,51
12,33
17,61

645,63
789,44
1.203,23

25,83
36,10
54,00

ευρώ/στρ.

Α.Ξηρικά
1.Ορεινών περιοχών 3/3
2.Μειονεκτικών περιοχών 3/ 4 ή 3/5
3.∆υναµικών περιοχών

Β.Ποτιστικά
1.Ορεινών περιοχών 3/3
2.Μειονεκτικών περιοχών 3/ 4 ή 3/5
3.∆υναµικών περιοχών

Α. Ανθρώπινη:

Ευρώ/ώρα

1.Ανειδίκευτος εποχιακός εργάτης
2.Εξειδικευµένος εποχιακός εργάτης
3.Χειριστής αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων
4.Βοσκός ή σταβλίτης συνεχούς απασχόλησης.
Β Μηχανηµάτων
1.Λοιπών πλην συλλεκτικών και αρδευτικών
2.Αρδευτικών
3.Συλλεκτικών
3.1 Βαµβακιού
Ευρώ/στρ.
3.2 Ζαχαροτεύτλων
3.3 Χειµερινών Σιτηρών
3.4 Τοµάτας βιοµηχαν.

2,50
3,90
4,90
2,15
21,20
10,60
22,60
22,60
5,87
88,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ 2003
α/α
1.

2.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ο.Π.Α.Κ.
Κ/Ξ ΕΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΑΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(Κιλά)

Βιρτζίνια

42

429.961

Μπασµάς

8.416

9.188.766

Σύνολο

8.458

9.618.727

Βιρτζίνια

27

314.740

Μπασµάς

4.365

3.128.031

Σύνολο

4.392

3.442.771

Βιρτζίνια

4

92.531

Μπέρλεϋ

1

15.238

Μπασµάς

1.361

1.789.418

Σύνολο

1.366

1.897.187

Κ/Ξ ΕΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ3.

ΚΑΒΑΛΑΣΠΑΓΓΑΙΟΥ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"
Κ/Ξ ΕΑΣ ΛΑΓΚΑ∆ΑΑΡΝΑΙΑΣ

ΕΓΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΕΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΓΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΚΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΣ "Ο ΚΡΟΝΟΣ"

Μπέρλεϋ

1

16.876

Μπασµάς

2.024

2.938.620

Σ-79

859

1.845.662

Σύνολο

2.884

4.801.158

Μπασµάς

1.479

2.071.892

Σύνολο

1.479

2.071.892

Βιρτζίνια

135

1.059.497

Μπασµάς

1.494

2.236.612

Σύνολο

1.629

3.296.109

Βιρτζίνια

1

2.060

Μπασµάς

356

519.273

Σ-79

426

752.685

Σύνολο

783

1.274.018

Βιρτζίνια

333

1.848.316

Μπασµάς

27

39.526

Σ-79

57

76.023

Κ.Κ. Κλασσικά

5

4.346

Σύνολο

422

1.968.211

Βιρτζίνια

166

1.264.118

Μπασµάς

5

10.565

Σύνολο

171

1.274.683

Βιρτζίνια

1

24.679

Μπασµάς

330

455.073

Κ.Κ. Κλασσικά

1.240

1.615.837

Σύνολο

1.571

2.095.589

Βιρτζίνια

156

617.446

Μπέρλεϋ

714

4.217.919

Κ.Κ. Κλασσικά

191

341.866

Σύνολο

1.061

5.177.231

Βιρτζίνια

2

23.177

Μπέρλεϋ

288

1.279.059

Κ.Κ. Κλασσικά

16

41.393

Σύνολο

306

1.343.629

Βιρτζίνια

1

9.474

Μπέρλεϋ

334

2.192.475

Σύνολο

335

2

Μπέρλεϋ

170

1.423.872
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ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΑΣ ΚΑΠ/ΓΩΝ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΣ "ΣΑΜΨΟΥΣ"
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΟΠΑΣ ΚΑΠ. ΑΣ
ΚΟΛΥΝ∆ΡΟΥ
ΚΣ ΛΟΦΟΥΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΣ ΟΡΕΙΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ

Σύνολο

170

1.423.872

Βιρτζίνια

62

295.060

Μπέρλεϋ

179

989.789

Σύνολο

241

1.284.849

Κατερίνης

3.390

7.791.151

Σύνολο

3.390

7.791.151

Βιρτζίνια

70

720.983

Μπέρλεϋ

1

3.616

Μπασµάς

143

197.595

Κατερίνης

699

1.546.527

Σύνολο

913

2.468.721

Κατερίνης

962

2.302.235

Σύνολο

962

2.302.235

Κατερίνης

584

1.578.312

Σύνολο

584

1.578.312

Κατερίνης

746

1.755.793

Σύνολο

746

1.755.793

Κατερίνης

851

2.286.680

Σύνολο

851

2.286.680

Μπασµάς

1.123

1.783.686

Σύνολο

1.123

1.783.686

Μπασµάς

701

1.319.774

Σύνολο

701

1.319.774

Μπασµάς

742

1.360.752

Κ.Κ. Κλασσικά

35

81.267

Σύνολο

777

1.442.019

Βιρτζίνια

68

449.158

Κ.Κ. Κλασσικά

194

371.465

Ελασσόνας

168

415.791

Κ/Ξ ΚΑΠ/ΓΩΝ
21.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

22.

23.

24.

25.

ΚΣ ΚΟΖΑΝΗΣΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΣ ΒΟΪΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ
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26.

ΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σύνολο

430

1.236.414

Βιρτζίνια

48

286.208

Μπασµάς

410

792.757

Ελασσόνας

1.379

3.712.894

Σύνολο

1.837

4.791.859

Βιρτζίνια

644

2.198.400

Μπασµάς

25

29.919

Σ-79

92

147.319

Ελασσόνας

87

199.055

Σύνολο

848

2.574.693

Βιρτζίνια

800

4.365.369

Μπέρλεϋ

46

149.750

Σ-79

44

59.811

Ελασσόνας

178

285.489

Σύνολο

1.868

4.860.419

Βιρτζίνια

949

4.692.510

Τσεµπέλια

3

8.123

Σ-79

101

134.202

Σύνολο

1.053

4.834.835

Βιρτζίνια

735

3.490.044

Μαύρα

30

72.066

Σ-79

1

728

Σύνολο

766

3.562.388

Βιρτζίνια

737

3.938.359

Σύνολο

737

3.938.359

Βιρτζίνια

23

87.547

Τσεµπέλια

48

60.775

Σ-79

178

256.465

Σύνολο

249

404.787

Βιρτζίνια

655

3.197.584

Τσεµπέλια

2

895

Μπασµάς

2

1.506

Κατερίνης

1

1.662

Σ-79

36

54.975

Μυρωδάτα Αγρινίου

1.606

2.872.807

Σύνολο

2.302

6.129.429

Κ/Ξ ΕΑΣ
27.

ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

28.

29.

30.

31.
32.

ΚΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΕΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΓΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΓΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΚΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΓΣ
33.

ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κ/Ξ ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Κ/Ξ ΑΣ ∆ΟΚΙΜΙΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κ/Ξ ΚΑΠ/ΓΩΝ
ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ

Κ/Ξ ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΑΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Βιρτζίνια

2.733

7.024.285

Τσεµπέλια

382

542.740

Μπασµάς

87

92.635

Κατερίνης

69

63.980

Σ-79

1.156

1.359.875

Μυρωδάτα Αγρινίου

47

54.335

Σύνολο

4.474

9.137.650

Βιρτζίνια

504

1.161.722

Τσεµπέλια

37

48.843

Κατερίνης

2

2.292

Σ-79

54

70.663

Μυρωδάτα Αγρινίου

2

1.519

Σύνολο

599

1.285.039

Βιρτζίνια

427

1.462.436

Τσεµπέλια

10

9.823

Κατερίνης

2

1.964

Σ-79

19

18.146

Μυρωδάτα Αγρινίου

2

939

Σύνολο

460

1.493.308

Βιρτζίνια

413

1.021.290

Τσεµπέλια

120

146.281

Σ-79

47

62.386

Μυρωδάτα Αγρινίου

17

13.442

Σύνολο

597

1.243.399

Βιρτζίνια

25

136.358

Τσεµπέλια

64

65.220

Μπασµάς

122

90.496

Σ-79

426

579.109

Μυρωδάτα Αγρινίου

214

368.423

Σύνολο

851

1.239.606

Βιρτζίνια

264

1.204.654

Τσεµπέλια

9

678

Μπασµάς

496

556.452

Σ-79

276

369.286

Μυρωδάτα Αγρινίου

2

7.097

Σύνολο

1.047

2.144.276
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40.

41.

ΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

Κ/Ξ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

Βιρτζίνια

402

1.869.684

Σ-79

18

30.984

Σύνολο

420

1.900.668

Βιρτζίνια

66

270.352

Μαύρα

358

775.033

Σύνολο

424

1.045.385

Αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά την εφαρµογή του λογισµικού LINGO.
Global optimal solution found at iteration:
Objective value:

Variable
LIMITS( BAS)
LIMITS( S79)
LIMITS( BUR)
TIMES1( BAS)
TIMES1( S79)
TIMES1( BUR)
TIMES2( BAS)
TIMES2( S79)
TIMES2( BUR)
TIMES3( BAS)
TIMES3( S79)
TIMES3( BUR)
TIMES4( BAS)
TIMES4( S79)
TIMES4( BUR)
EKT( BAS)
EKT( S79)
EKT( BUR)
ZHT( BAS)
ZHT( S79)
ZHT( BUR)
POSOT2( BAS)
POSOT2( S79)
POSOT2( BUR)
POSOT3( BAS)
POSOT3( S79)
POSOT3( BUR)
APOTH( BAS)
APOTH( S79)
APOTH( BUR)
KOST( BAS)
KOST( S79)
KOST( BUR)
APOD( BAS)

Value
0.000000
0.000000
0.000000
3815.110
2494.500
2218.640
3712.000
3712.000
1737.000
4141.254
4141.254
3622.692
3939.540
3663.790
2288.870
40060.30
6134.017
45.68421
5095.578
0.000000
8.396000
0.000000
2034.975
0.000000
488.6440
194.7700
25.40600
0.000000
0.000000
34.37000
722.0260
954.1515
750.6015
0.1150000

7
0.1423525E+08

Reduced Cost
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1217.500
0.000000
103.1100
0.000000
481.6400
0.000000
0.000000
0.000000
1064.313
1401.407
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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APOD(
APOD(
A(
A(
A(
B(
B(
B(
POSOT4(
POSOT4(
POSOT4(

S79)
BUR)
BAS)
S79)
BUR)
BAS)
S79)
BUR)
BAS)
S79)
BUR)

0.3000000
0.3800000
1.000000
1.000000
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
5026.611
1840.205
17.36000

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slack or Surplus
0.1423525E+08
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
419.6766
0.000000
0.000000
0.000000
103.1300

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
Dual Price
1.000000
3815.110
3712.000
2218.640
169.7588
0.000000
3629.422
2085.509
-1479.093
0.000000
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