ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ

ΣΕΛ1Δ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.........................................................................................................

1

ΚΕΦΑΑΑ]01
ΙΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΙΠΟΡΙΑ τ ο ν ΚΑΠΝΟΥ
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ............................................................................... 2
1.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΤΥΠΟΙ ΚΑΠΝΟΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ............................................ 3
1.3. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΑΠΝΟΝ.............................................. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2.1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........................................................................................... 4
2.2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
5
2.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ....................................... 6
2.3.1.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.................................................. 6
■J2.3.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ............................................................. 7
2.3.3. ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ................................................ 7
2.3.4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ..................................................... 10
2.3.5. ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.......................................... 10
2.3.6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ..............................................................11
2.4. Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ......................................................................................... 14
2.5. ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ........................................... 14
2^. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ............................................................................ 15
2.7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1972-1982................................................................................ 16
2.8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ............................................................................ 16
2.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΠΝΩΝ.......................................................................................................20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Π ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1. ΓΕΝΙΚΑ........................................................................................................22
3.2. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΠΝΟΥ....................................................................22
3.3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Ε.Ο.Κ).............................................. 22
3.4. ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ................................................................................................23
3.5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΚΕ.)................................................................................... 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΠΗ Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1. Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ..........................................................................25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΠΝΟΥ - Ο ΚΑΠΝΟΣ Π Η Ν ΚΑΒΑΛΑ
5.1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ......................................................................27
5.2. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ.................................................28

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
ΚΕΦΑΑΑ]06
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.)
6.1. ΓΕΝΙΚΑ....................................................................................................... 30
6.2. Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ
.X
6.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΠΝΩΝ-ΔΑΣΜΟΙ-φΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ........................... X
6.4. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......................
34
6.4.1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
· 34
6.4.2. ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
· 34
6.4.3. ΖΩΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....
-3 5
6.4.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ............................................................................ 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο ΚΑΠΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
7.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ...................................................... X
7.2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΠΝΟΥ....................................... 37
7.3. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ........................................................ 37
7.4. <ΣΤΑΧΤΗ> ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ........................X

ΕΠΙΛΟΓΟΣ........................................................................................................... 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...................................................................................................... 42

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................................................................45

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι λόγοι της εκλογής του θέματος για την τπυχιακή μου φ γα σ ία
ήταν τρας.
Κατά’ αρχήν ή συναισθηματική φόρτιση κάθε Καβαλιώτη αττ" τα
αναρίθμητα ακούσματα για τον Κ σ π ^ αττό γονείς και προγόνους, το
περιβάλλον που ζούμε με τις Κσπνσττοθήκες και την μυρωδιά τους.
Δεύτερος και κύριος λόγος ή ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία
του Νομού μας. Κυρίους τις προηγούμενες δεκαετίες με την
καττνεργασία σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολλές ττεριοχές της οποίας
έχουν εδάφη χαμηλής απόδοσης και κατάλληλα μόνο για καλλιέργεια
καττνού. Τα εδάφη μάλιστα αυτά σε συνδυασμό με τις κατάλληλες
κλιματολογικές παράγουν
τα
φημισμένα
ελληνικά
καττνά
«Ανατολικού τύπου» γνωστά σ' όλον τον κόσμο για το φυσικό τους
άρουμα, τον ουραίο ξ α \ ^ τους χρουματισμό, την μικρή περιεκτικότητα
σε νικοτίνη και το πλήθος των ποικιλιΟυν για όλες τις ττροτιμήσεις των
αγοραστούν, Ελλήνων και ξένων.
Τρίτος λόγος ή είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένουση ή
οποία επέβαλε ρζική αναδιάρθρουση της καττνοκαλλιέργειας και
γενικότερα της όλης οικονομίας στη χώρα μας.
Η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια που μαζί με τους πίνακες
και τις φωτογραφίες συγκροτούν μια ενήμερη αντίληψη της
Κοινωνικής και Οικονομικής συμβολής της Καττνοκαλλέργειας στον
Νομό Κα(^ί(λας και την Ελλάδα.
Είναι ανάγκη να ληφθεί υπ'όψ ιν ότι το κοινωνικό ενδιαφέρον για
την καλλιέργεια του καττνού ξεκινά αττό το σχετικά χαμηλό βιοτικό
εττίπεδο των ενδιαφερόμενων γεωργικών περιοχών στην Ελλάδα
αλλά και άλλων χωρών της Μεσογείου και αλλού, όπου ο καπνός
αποτελεί ίσως το μοναδικό τρόπο εκμετάλλευσης της γεωργικής γης
και απασχόλησης του πληθυσμού της για την βασική ττηγή των
πόρων συντήρησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
1.1.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο καπνός προέρχεται αττό την Ν. Αμερική, την Ταμττάκουα των
Αντιλλών. Σήμερα είναι διαδεδομένος σ’ όλον τον κόσμο.
Τις πρώ τες γνώσεις για τον καπνό τις έχουμε αττό τον
θαλασσοπόρο Χριστόφορο Κολόμβο, το φυτό όμως στην Ευρώττη
το έφερε ο G. HERMAWDEZ DE OVIDO το 1519.
Σύντομα διαδόθηκε σ’ όλη την Ευρώττη και χρησιμοποιήθηκε για
θεραττευτικούς λόγους και για κάπνισμα με πίπα.
Τα πρώτα χρόνια καταττολεμήθηκε η χρήση του για κάπνισμα αττό
τις Κυβερνήσεις και την Εκκλησία, σύντομα όμως εγκαταλήθφη η
π ρ ο σ τ ^ ε ια , λόγω των τεράστιων εσόδων που επέφερε, η
φορολογία του καπνού, στα κράτη.
Μετά την ανακάλυψη της Αμερικής ο καπνός διαδόθηκε ταχύτατα,
έγινε κοινωνικό φαινόμενο που κατέπληξε την ανθρωπότητα, σε
λίγους αιώνες, ένα πρΟίόν μη απαραίτητο, στον άνθρωπο, έγινε
είδος πρώτης ανάγκης σ’ όλο τον κόσμο και όλες τις κοινωνικές
τάξεις.
Στην αρχή ο καπνός χρησιμοποιούταν σαν τα ταμπάκο (πρέζα) και
για κάπνισμα με ττίπα. Αργότερα έγιναν τα ττούρα και ο καττνός
μασήματος.
Το μεγάλο γεγονός όμως στην ιστορία του. ήταν η κατασκευή του
τ σ ιγ ά ^ υ στις αρχές του 19°'^ αιώνα. Σε λίγα xfxiivia έγινε αττίστευτη
έκρηξη. Στα 1935 - 39 η παραγωγή τσιγάρων ήταν περί τα 670
δισεκατομμύρια και στα είκοσι χρόνια μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο
ήταν 1625 δισεκατομμύρια, αυξήθηκε δηλαδή 40% ττερίττου.
Η έκρηξη αυτή επέφερε φυσικά την αύξηση της παραγωγής
καττνού. Τότε παρστηρείται αλλαγή προτιμήσεως, το εμπόριο
στρέφεται από τα σκουρόχρωμα καπνά στα ξανθά ανατολικού
τύπου.
Με το τέλος του 2°^" παγκοσμίου πολέμου έγιναν σοβαρές
μεταβολές και στα είδη τσιγάρων, ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες
κυριαρχούσε το τσιγάρο ανατολικού τύπου με αποκλειστική χρήση
Ελληνικών, Τουρκικών και Βουλγαρικών καττνών, τώρα μτπ^καν νέοι
τύποι τσιγάρων με καπνά «Βιρτζίνια» Αμερικανικής παραγωγής και
ττρο έλευσης.
Τότε έγιναν αποφασιστικές μεταβολές στα μέσα παραγωγής στα
μηχανήματα, την εμπορική εττεξεργασία αλλά και εν γένει της
τεχνικής «ανάτπυξης της παγκόσμιας καπνοβιομηχανίας».

1.2. Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ - ΤΥ Π Ο Ι Κ Α Π Ν Ω Ν Κ Α Ι Τ Σ ΙΓΑ Ρ Ω Ν
Η παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρα οκτώ κατηγορίες καπνών;
Ξηραινόμενα με θερμό α έ ί^ «Βιρτ^νια».
Ξηραινόμενα στη σκιά ανοικτόχρωμα BURLEY.
Τα ORIENTAL-SEMIORIENTAL Ανατολικά και Ημιανατολικά, που
περιλαμβάνει τα κσττνά της Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας και
τα παρεμφερή Γιουγκοσλάβας, Συρίας, Ιράνκ.α.
Ανοικτόχρωμα ξηραινόμενα στη σκιά MYRYLAND.
Ανοικτόχραιμα ξηραινόμενα στον ήλιο LIGHT SUN-CURED.
Μαύρα ξηραινόμενα στη σκιά DARK AIR-CURED.
Μαύρα ξηραινόμενα στον ήλιο DARK SUN-CURED.
Μαύρα ξηραινόμενα στη φωτιά FIRE-CURED.
Τύποι τσιγάρων υττήρξαν πολλοί όπως;
1®''. το Αμερικανικού τύπου AMERICAN BLEND με 50% «Βιρτζίνια».
2®^ το Αγγλικού τύπου STRAIGHT-VIRGINIA.
3®''. Ανατολικού τύπου παρασκευαζόμενο με κλασικά κσττνά
Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρας.
4®''. Μαύρο τσιγάρο NOIRE.
5®''. το Γερμανικού τύπου ο οποίος ττροέκυψε με τις μεταπολεμικές
αλλαγές στη Δ. Γερμανία που είναι μαζί Βιρτζίνια, BURLEY και
ανατολικών καπνών σε ττοσοστό 20-50®^. Προ του πολέμου η
Γερμανική βιομηχανία επεξεργαζόταν καττνά Ανατολικού τύπου σε
ποσοστό 97®/ο

1.3. Η Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Α Γ Ο Ρ Α Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ω Ν Κ Α Π Ν Ω Ν
Ό πω ς προαναφέρθηκε μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο έγινε
αύξηση της παραγωγής καπνών FLUE-CURED, BURLEY
και
Ανατολικού τύπου.
Μια σύντομη ανάλυση της διεθνής κατάστασης των Ανατολικών
καπνών είναι αναγκαία διότι την κατηγορία αυτή ανήκουν κατ' εξοχή
τα Ελληνικά καπνά.
Πραγματικά τα κσττνά μας είναι; «Ανατολικού τύπου» κατά 85-90®^
της παραγωγής της χώρας. Τα δε κσττνά άλλου τύπου, κυρίως
BURLEY σντιττροσωττεύουν το 10-15®^της ετήσιας τταρσγωγής μας.
Τα καπνά αυτά - Ανατολικού και Ημιανατολικού τύπου παράγονται στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Βουλγαρία κυρίως και
σ π ο τ^ ο ύ ν τον μεγαλύτερο όγκο της παγκόσμιας παραγωγής
καττνών του είδους αυτού 50-60®^.
Πολλές χώ ρες ετπχείρησαν μεταπολεμικούς να αναπτύξουν
καλλιέργεια
των
Ανατολικών
καττνών,
χωρίς
αξιόλογα
αποτελέσματα, αν εξαιρεθεί η Γιουγκοσλαβία της οττοίας μέρος της
παραγωγής της ανήκει στην κατηγορία Ανατολικών καπνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2.1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Περίσσότερα από 360 χρ ό ^α πέρασαν από την καθιέροχτη της
χρήσης καττνού στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Στις αρχές του 16°''
αιώνα έφθασε ο καπνός στην Θεσσαλονίκη στα περίχωρα της
οποίας καλλιέργησαν το φυτό δύο Γάλλοι έμποροι, από όπου
διαδόθηκε και σε περιοχές του Αξιού.
Ό ταν σταμάτησαν οι διωγμοί κατά του καπνίσματος γύρω στα
1690 η καπνοκαλλιέργεια εττεκτάθηκε τόσο π ρος τα ανατολικά και
τα βόροα, στις Μικρασιατικές και Βαλκανικές επαρχίες της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο και προς τα νότια στην Ελλάδα.
Στο μοναδικό συνδυασμό ευνοϊκού κλίματος, ατμόσφαιρας,
εδάφους και καιρικών συνθηκιύν η καλλιέργεια του καττνού όχι μόνο
ευδοκίμησε, αλλά απέδωσε και την καλύτερη, ευγενέστερη,
υγιεινότερη και αρωματικότερη ποικιλία Ανατολικών καπνών στον
κόσμο.
Από τα Ανατολικά της Ελλάδας, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα
τα Μακεδονικά και κυρίως ο Μττασμάς Ξάνθης και Χρυσούπολης.
Ο Ιταλός καττνολόγος O.COMES αναφέρο ότι Αμερικανοί
μετέφεραν από την Μακεδονία στην Καλιφόρνια σπόρο Μττασμά,
χώμα και καλλιεργητές και επιχείρησαν να τον καλλιεργήσουν.
Παρά τις συστηματικές προσπάθειες τους, δεν κατόρθωσαν να
παράγουν έστω και κατά προσέγγιση τσ ττροϊόν, αφού δεν
μετέφεραν και το Μακεδονικό κλίμα!!!
Ο ίδιος γράφει αλλού: «το έξοχο τσιγάρο του Μακεδονικού καπνού
θα βασιλεύει σε μία επικράτεια όλης της γης, θα έχει παντού
δούλους της χρήσεώς του, τους πολιτισμένους και λεπτού γούστου
ανθρώπους, χάρη στην απόλαυση και μόνο αυτό μπορεί να τους
ττροσφέρει.»
Και ο Νεοτόρωφ Βούλγαρος συνάδελφός του γράφει το 1925; « τα
καττνά της Ξάνθης είναι Ό Βασιλέας των καττνών*.» Ο Βρετανός
Τάννερ το 1942 γράφα « ότι υπάρχουν λίγα σημεία της γης όπου η
φύση έβαλε τα δυνατά της να παράγει τέτοια καττνά.»
Για να συμπληρώσουμε όμως μια ιστορική αναδρομή των κατ'
εξοχήν Ελληνικών καττνών πρέπει να ξεκινήσουμε μετά την
επανάσταση του 1821. Μετά την σύσταση του Ελληνικού κράτους,
το 1928 η καττνοκαλλιέργεια περιοριζόταν, όττως μας βεβαιώνει ο
βαυαρός πρόξενος Στρογκ, κυρίως στις περιφέρειες Λεβαδιάς,
Αργους και Καλαμών με ετήσια παραγωγή 450000 οκάδες και τιμή
πώλησης 2 δραχμές και το νεοσύστατο ^ σ ίλ ε ιο ειστ'ιγαγε τότε από

To 1845 έγινε εξαγωγή π ρος την Γαλλία που ττουλήθηκαν π ρος 1
δραχμή την οκά ότπυς γράφει ο Εδμόνδας Αμττού στο έργο του «La
Grece Ο ο η Ιβ π ιρ ο Γ 3 ίη β » .
Μέχρι το 1852 η Ελληνική παραγωγή καπνών δεν ξεττερνούσε
τους 1500 τόνους.
Μετά την επέκταση της χώρας - προσάρτηση Θ εσσαλίας 1881,
Μακεδονίας. Ηπείρου και Νήσων του Αιγαίου 1912-1913 και Δυτικής
Θράκης 1920 - επεκτάθηκε η καλλιέργεια. Το 1920 η παραγωγή
Ανατολικών καπνών στην Ελλάδα έφθασε τους 32000 τόνους και οι
εξαγωγές ξεττέρασαν τους 26000 τόνους -παρέχοντας στη χώρα 230
εκατομμύρια δραχμές.

2.2.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Η σημαντικότερη περίοδος ανάπτυξης των Ελληνικών καπνών
υπήρξε μεταξύ του 1920-1940.
Ο αποδοτικότερος κλάδος της γεωργικής μας οικονομίας ήταν ο
καπνός. Ειδικότερα στην δεκαετία 1927-36 η γεοοργία της χώρας
παρουσίασε τεράστια
ανστπυξη από πλευράς εκτάσεως και
ποικιλίας, από 1520000 εκτάρια το 1927 στα 2450000 το 1937.
Την δεκαετία αυτή χαρακτηρίζουν τα εξής γεγονότα: α) η
ομαλότητα 1927-29, β) οι κρ ίσ ες 1930-33, γ) η ανάκαμψη των ετών
1934-36. Γεγονότα που εττέδρασαν στην εξέλιξη της γεωργίας από
καλλιεργητική και κυρίως οικονομική πλευρά.
Ειδικά ο καπνός επηρεάσθηκε α) από την αύξηση των
καλλιεργητών με την επέμβαση των Μικρασιατών προσφύγων του
1924. β) Από την λήψη των πρώτων νομοθετικών μέτρων
προστασίας της ποιότητας, την ρύθμιση της παραγωγής και την
διεύρυνση της αγοράς. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η
λατουργία του Καττνολογικού Ινστιτούτου Δράμας, η απαγόρευση
καλλιέργειας σε ακατάλληλα εδάφη, η α π α γ ό ^ σ η συλλογής
ορσμένω ν φύλλων, η σύσταση ετπτροττής κρατικής εξαγοράς
καπνών από τους παραγωγούς και ο καθορισμός όρων
αγοροττωλησίας.

2.3.
2.3.1.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Την περίοδο 1927-38 οι κσπνοκαλλιεργητές ήταν το 1/6 του
αγροτικού πληθυσμού, η γη όμω ς που χρησιμοττοιούσαν ήταν μικρό
ποσοστό της συνολικής έκτασης των κυριότεραιν γεωργικών
προϊόντων.

Από το -πίνακα 3.1 φαίνεται ότι στο σύνολο 2033254 εκταρίων ο
καπνός απασχολούσε 87296 εκτάρια δηλαδή το 4.3% και το 1937 το
ποσοστό μαώθηκε στο 3.7%, έτσι με την στενότητα του Ελληνικού
χώρου σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ο καττνός ήταν εξαιρετικά
πολύτιμος για την γευοργική οικονομία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑ Α ΛΙΕΡΓΗ Θ ΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
Δ Ε Κ Α Ε Τ ΙΑ 1927 - 1936 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1937 (Ε ΚΤ Α Ρ ΙΑ )

ΕΙΔΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΟΣ/ΤΟ

1937

ΕΠΙ %

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΟΣ/ΤΟ

63.3

%
ΣΙΤΗΡΑ

1,327.320

65 3

162.714

ΟΣΠΡΙΑ

71 479

3 5

11 390

43

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

46 155

2 3

7 970

3 1

ΚΑΠΝΟΣ

Θ7.296

4.3

9 532

3 7

ΒΑΜΒΑΚΙ

2Θ.111

14

7 217

2 8

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

76 955

3 8

12.093

47

ΑΜΠΕΛΙΑ

143.133

7.0

1Θ.70Θ

7.7

ΣΤΑΦΙΔΑ

69.64Θ

3.4

7.7Θ4

3.0

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

150.739

7 4

15 073

5.8

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ

32.414

1.6

4 138

16

ΣΥΝΟΛΟ

2,033.254

100.0

256.623

100.0

ΠΗΓΗ: rmpYiKfi Ιιατιντική Τ χ)·ργιΙο· ΕΙτικής Οικοτομίας

2.3.2.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ικανοποιητική απόδοση ανά εκτάριο σχετικά με τα άλλα
γεωργικά προτόντα ( σιτηρά 760 κιλά, βαμβάκι 670, καττνός 620
κιλά).
Η ττρσνομιακή
εδαςχίλογική
καταλληλότητα
των
χρησιμοττοιούμενων για κσττνοκαλλιέργεια εκτάσεων (στην οττοΐα
όττως τονίσθηκε ο φ είλα α η εκλεκτή ποιότητα του προϊόντος). Η
συγκριτικά
ττολύ καλύτερη απόδοση του εισοδήματος των
κσττνοπαραγωγών
σττοδεικνύουν και τα πλεονεκτήματα σττό
παραγωγικής πλευράς αλλά εξηγούν την προτίμηση και την εττίδοση
των αγροτών μας στο είδος αυτό της καλλιέργειας^’.

2.3.3.

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης της αξίας της τταραγωγής
των κυριοτέρων προϊόντων και της κσττνοπαραγωγής και από
γεωργοοικονομικής πλευράς.
Ο ττίνακας 3.2 μας προσφέρει μια εικόνα α) της καλλιεργηθείσας
έκτασης με τα κυριότερα είδη, β) του ακαθάρστου συνολικού
εισοδήματος των καλλιεργητών και γ) την συνολική μέση απόδοση
και εκτάρα.
Από την σύγκριση των δύο τηνάκων διαπιστώνεται ότι ο καττνός
παρουσιάζα μέέτη απόδοση πενταπλάσια των άλλων γεωργικών
προϊόντων, (21.500:4600).
Ο ττίνακας 3.3 δίνει συγκριτική ακόνα της συνολικής απόδοσης
κατά είδη και ποσοστά. Ο καττνός χρησιμοποιούνταν μόνο στο 4.3%
της καλλιεργικής έκτασης και αποδίδοντας 15.6% της αξίας της
συνολικής παραγωγής, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και είναι
ο παραγωγικότερος κλάδος της γεωργικής οικονομίας της Ελλάδος.
Συμπληρωματικά
στοιχεία
της
σπουδαιότητας
της
γεωργοοικονομικής σημασίας της καττνοτταραγωγής δίνουν οι
ττίνακες3.4 και 3.5.
Η εττεξεργασία των στοιχείων αυτών μας πληροφορεί ότι η
περίοδο που αναφέρονται οι εξαγωγές έφθαναν τους 44175 τόνους
με αξία 27.760.000.000 δραχμών περίπου πpoτroλ4Jlκά και η αξία
των εξαγωγών κάλυτπε την αξία των ασαγομένων γεωργικών ειδών
και με ενεργητικό υπόλοιπο 6.500.000 περίπου δραχμών

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
(παός του καπνού), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1927 - 1936.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΣΗ

(ΑΡΧ·)

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΤΑ ΕΚΤΑΡΙΟ

7,939.101.000

5 550

6 100

192Θ

149.707

9 124.265.000

1929

141.761

6 519 073.000

4 600

1930

164 775

5 929 883.000

3.600

1931

181.366

6.542.1 14 000

3 600

1932

183 887

11 057 367.000

6 000

1933

198 656

13 239.860.000

6 650

1934

205.632

13.652.417 000

6 650

1935

209.416

14 191 826 000

6 800

936

217,207

12.937 847.000

5.950

ΣΥΝΟΛΟ

1.795.185

101.133.753.000

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

179.518

10.113 375 300

5 650

ΙΟκτΙας

ιμίβς ( Η α(1α ιη ί >ορανΜνή( κ
|ΐικ<« βραχμ<()

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ% (ΣΥΝΟΛΟ ΙΟετΙος 1927 - 1936).
ΕΙΔΗ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΕ

ΠΟΣ/ΤΟ %

(ΔΡΧ·)
ΣΙΤΗΡΑ

46 210.447.000

ΟΣΠΡΙΑ

2.337.342.000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5.227.834.000

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΠΝΟΣ

18 714.694.000

ΒΑΜΒΑΚΙ

2 204 120.000

ΖΩΟΤΡΟφΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3 007.353.000

ΑΜΠΕΛΙΑ

9.382.371.000

ΣΤΑΦΙΔΑ

12.585.163.000

10.5

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

19.321.249 000

16 1

ΔΙΑΦΟΡΑ

857.874 000

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΗΓΗ

1 19.848 447.000

Γ ι.ρ γ ι.ή

Ιτα

I Τ « ο ·ρ γ (Γ ο · Ε ·«ικής ΟικοιομΓας ( Η ο{(α ιη ς » α ρ ο γ « γ ή ί

βρβχμίί·)

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΟετΙα 1927 - 1936.
ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ)

Α ΞΙΑ (Δρχ.)

ΣΙΤΗΡΑ

5,708.910

20,399 253 963

ΟΣΠΡΙΑ

218 290

1.253.024.685

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ

195.582

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΗΓΗ; Γ ο ιρ γ ικ ή Ιια ιι ν τ ι κ ή

6 122 782

503.360.288
22.155 638 936

Τ · ο · ρ γ ι ( ο · Ε Ιιικ ή ς Οικι ο μ (β { ( Η οΣΓα

» ο 4ο γ ( { ( ΐο ι σι > ρ ο · ο 4ιρ ικ < { < ρ α ιμ < {.)

Μ β ρ β γ β γή ί

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
lOcTia 1927- 1936
ΕΞΑΓΧΘ ΕΙΣΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ)

ΑΞΙΑ (Δρχ.)

ΚΑΠΝΟΣ

44 1751

28 750.99Θ 756

ΠΗΓΗ: ΓΐΜργική Ιτατισ ιική Tsoipyclo· Ε · ιιιή (

ΟικοιομΙος ( Η α{1α της ιαρογ«γής

■·ο4 ο γ Ι{ιιο ι στ σροσ αίιμιΐίΐς βραιμ(ς,)

2.3.4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κ ύρ ο πλεονέκτημα της κσττνοπαρσνωγής είναι η φορολογική
αντοχή που παρουσιάζει το ττράόν της.
Είναι εδραιωμένη μια αντίληψη δημοσιονομικής ελευθερίας που
ετπτρέπε στο Δημόσιο και σε άλλους οργανισμούς, ιδρύματα κ.λ.π.
να αυξάνουν τα έσοδα τους, αυτοβούλως και ανεξέλεγκτα, από τους
φόρους και τα τέλη του κσττνού σε φύλλα.
Νομοθετικά διατάγματα (24.12.25), 2212 καθιέρακταν ενιαίο φόρο
υπέρ του Δημοσίου 16% εττί της τιμής ττωλήσεως των τταραγόμενων
καπνών. Σχετικός ο τπ'νακας 3.6 όπου φαίνεται ότι στην περίοδο 2736 η κσττνοπαραγωγή απέδωσε στο δημόσιο 285.500.000
προπολεμικά δραχμές και έμμεσα από φ ό ^ υ ς επιτηδεύματος
συνθετικούς κ.λ.π. καττνεμττορικών επιχειρήσεων, τέλη χαρτοσήμων
συναλλαγματικά παρακρατήματα κ.λ.π. αλλά 100.000.000 δρχ

2.3.5.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα Ανατολικά καπνά για να αποκτήσουν τις χαρακτηριστικές τους
ιδιότητες πρέπα να υποβληθούν σε ζυμώσεις, «παραγωγική
επεξεργασία, εμττιορική επεξεργασία».
Η εμττορική επεξεργασία σττοτελεί πρόσθετο όφελος ττου επιφέρει
ο καπνός στη χώρα.(15.000 οικογένειες ττερίττου ήταν η εργατική
τάξη που είχε αποκλειστικό επάγγελμα και τπίρο ζωής την
καπνεργασία, είναι άλλες 10.000 χιλιάδες οικογένειες ττου
απασχολούνταν σαν καττνέμποροι, κσττνομεσίτες, υπάλληλοι
επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες αττοθηκών κ.λ.π.)

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.6
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ IO ctI o 1927/2Θ - 1936/37.

ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛ. ΑΠΟΔΟΣΗ

Φ ΟΡΟΛΩΓΙΑ ΕΠΙ

ΦΟΡΩΝ ΕΓΧΩ ΡΙΑ Σ

ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Α ΝΑΑΩ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δρχ.)

(Αρχ.)

1927-2Θ

4Θ1 800.000

240.200.000

49 9

192Θ-29

535.100.000

350.800.000

65.6

1929-30

351.700 000

204 800 000

58 2

1930-31

243 100.000

170 500.000

70 1

1931-32

196 600.000

114.300.000

58 1

1932-33

258.700.000

134 100 000

51 8

1933-34

269 000.000

129.200.000

48 0

1934-35

389 100.000

267 200.000

68 7

1035-36

515 400 000

337 900 000

65 6

1936-37

580 100.000

413.300 000

71.2

ΣΥΝΟΛΟ

3.820 600 000

2.362 300.000

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

382.060 000

235 230.000

61 8

ΠΗΓΗ: ΓΐΜργική Ιτοιισιική Τ·ο·ργιίο· Ε·ιιική{ Οικονομίας ( Η ο{(ο της νβραγι
t ¥ρο·ο>ιμικ(( βραιμίς.)

2.3.6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Στην συγκριτική αυτή ττερίοδο, η εσωτερική κατανάλωση
απορροφούσε το 1/10 της ετήσιας παραγωγής ενώ η εξαγωγή στη
δ ιε θ ^ αγορά αττοτελούσε τον πρώτο παράγοντα της κσττνικής
οικονομίας της Ελλάδος. Τα στοιχεία στον ττίνακα 3.7 επιβεβαιώνουν
την αναντικατάστατη αξία του ττροΐόντος στο σκέλος του εξαγωγικού
ισοζυγίου μας. Η Ελλάδα κατείχε την δεύτερη θέση στις διεθνείς
εξαγωγές καττνών για τσιγάρα, μετά τις ΗΠΑ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.7
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 192Θ - 1937.

Α^Ια γενικών

Αξία εξαγώγων

Ποσοσιύ επί

εξαγωγών

καπνού

ιης %

6.2Θ2.075.000

3.21 1.097.000

1929

6.905 196 000

3.940 553 000

56 5

1930

5 905 606 000

3.302 004.000

56.5

1931

4.203.591.000

2.240 556 000

53 5

1932

4 754 305 000

1.021.065.000

30 3

1933

5 141 066.000

1.726 594 000

33 6

1934

5 474 229 000

2.027 305.000

37.0

1935

7.101 209 000

3.560 634 000

50 3

1936

7 370 077.000

3.397.070.000

46.0

1937

9.555.293.000

4.303.935.000

45.9

ΠΗΓΗ: ΓΐΜργική Ιτατ ηική ΤνοιργιΓο· ΕΙιικής Οικ
• ·ο1ογ({ιτοι σι »pow ,ιμικ<{ βραχμίς.)

Στους ττίνακες 3.8 και 3.9 φαίνεται ο ρόλος του καττνού στο
ισοζύγιο πληρωμών και η σταθερότητα της εξωτερικής αξίας της
δραχμής με ποσοστά εισαγόμενου συναλλάγματος 55% και το 63%
των εξαγομένων γεωργικών ττρΰίόντων. Συμπερασματικά μττορεί να
λεχθεί ότι ο καττνός χάρη στα ωφελήματα που προσχόμιζε σττό
κοινωνικής και οικονομικής πλευράς δεν ήταν μόνο παραγωγικός
ενδιαφέρουσα αλλά και μια ζωτική και ετηβαλλόμενη γεωργική,
κοινωνική και δημοσιονομική ανάγκη για την ανάτπυξη.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.8

ΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΠΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1927 -1931

Αξία ytviK wv

Αξία εξαγωγών

Αξία

εξαγωγών

γεωρ.

εξαγωγών

(δρχ·)

Προΐόνιω ν

καπνού

γεωρ.

(δρχ·)

(δρχ.)

ΠροΤύνιων %

1927

6.037.411

5 324 936

3 417.640

64.2

192Θ

6 2Θ2.075

5 260.759

3 21 1.897

60.8

1929

6 9Θ5.196

6 260.9Θ0

3 948 553

63.1

1930

5.9Θ5.6Θ6

5 066 613

3 382 004

66 7

1931

4.203.591

3.699.063

2 248 556

60 8

Σύνολο

29.493 959

25.632.351

16 208 650

63.2

ΠΗΓΗ; Γικργική Ιια ι

rofp Y iloi Μ ιικής C

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.9

ΑΞΙΑ ΓΕΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΓ. ΚΑΠΝΟΥ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1933 - 1937
Έιη

Αξία γενικών

Αξία εξαγωγών

Αξία

εξαγωγών

γεωρ.

εξαγωγών

(δρχ.)

Προΐύνιων

καπνού

(δρχ.)

(δρχ.)

Ποσοστό
καπνού επί ι
γεωρ.
Προϊόντων

1933

5.141.066

4 316 994

1 726 594

1934

5.474.229

4.473 423

2.027.5

45.3

1935

7 101.289

6.040.557

3 568 634

59.1

1936

7.371.143

5.870.363

3.397 870

57.9

1937

9.555 293

7.100.170

4 383.935

61.7

Σύνολο

34.643.020

27.801.307

15.104.418

54 3

ΠΗΓΗ: Γ(«ργική Ιτατισιική Τ>ο·ργι(ο·1 ΕΙιικήε OiKotoplof.

40 0

2.4. Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ
Στο τέλος της ακοσαετίας 1920-40 σταματά η ανάτττυξη της
Ελληνικής καττνοκαλλιέργαας. Οι καταστροφές σττό την Γερμανική
κατοχή ήταν ανυττολόγιστες.
Το 1945 οι κσττνοτταραγωγοί βρίσκονταν σε σττόγνοχτη ενώ η
αδράνεια των κυβερνήσεων ήταν χαρακτηριστική στο θέμα της
προώθησης μιας κσττνικής πολιτικής. Ή ταν εμφανής η δυσαναλογία
κατανομής του εξαγωγικού μας εμττορίου αφού η Γερμανία
απορροφούσε το 50% των εξαγωγών και η ΗΠΑ το 20%.
Ο
πόλεμος είχε καταστρέψει την γερμανική οικονομία και στην αρχή
ενώ περιόρζε τις εισαγωγές καπνών, στη συνέχεια τις απαγόρευσε.
Αττ* την άλλη πλευρά οι αμερκανικές κσττνοβιομηχανίες μείωσαν
τις εισαγωγές Ελληνικών κσττνών, αφού στην διάρκεια του πολέμου
διαφοροποίησαν αναγκαστικά τα μίγματα των τσιγάρων σε βά(3ος
των ελληνικών κσττνών και προς όφελος των τουρκικών.
Η κρατική μεριμνά και προστασία του καττνού ήταν πρόχειρη,
συμτπωματική και πολλές φορές ανύπαρκτη. Η κατάσταση αυτή και
η λαθραία εισαγωγή αμερικανικών τσιγάρουν στην Ευρώπη και ειδικά
στη Γερμανία που ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας των κσττνών μας
κορύφοοσαν το καπνικό μας πρόβλημα σαν κρίση διαθέσεων και
τιμών, κρίση η οποία σποτελμάτωσε το εθνικό μας προϊόν με την
αστάθαα του νομίσματος, τις αναδρομικές επιβαρύνσεις που
ετπβλήθηκαν και την φορολογία των κσττνοτταραγωγών και
καττνεμττόρων.
Από το 1948 μέχρι το 1951 με μια σειρά μέτρων εκδηλώθηκε η
κρατική μέριμνα προστασίας αλλά και η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Συνεργασία και η ΗΠΑ συνέβαλαν στα εξής;
1°'': Στην αύξηση της τταραγωγικότητας των Ευρωπαϊκών χοορών.
2®'': Στην εττίτευξη οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής
σταθερότητας.
3°'': Στην εξασφάλιση της οικονομικής συνεργασίας των
Ευρωπαϊκών χωρών.
4®''; Στην αύξηση και βελτίωση των εξαγωγών των Ευρωπαϊκών
χωρών.®’

2.5. ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Με ταχύτερους ρυθμούς στη περίοδο 1955-1969 επήλθε
ανάκαμψη με αρχή την συμφωνία του 1951 του Γ. Παπανδρέου
αντιπροέδρου της τότε κ υ β ε ^ σ ε ω ς με την Γερμανία (παρά την
αλλαγή προτιμήσεως προς άλλα είδη καττνών), η οττοία δέχτηκε την
επανάληψη των εξαγωγών μας, αλλά και με το άνοιγμα των αγορών
προς τα ανατολικά κράτη τις Ευρώτττις.

8) ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΓΠΚΗ». ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1970. σελ 584.

Πέραν τον αλλαγών στη διεθνή αγορά δημιουργήθηκαν
παράγοντες και στο εσω τερκό της χώρας, που σιτνέβαλαν στην
έξοδο αττό την κρίση της καπνικής μας οικονομίας όττως;
Η συγκέντρωση για λογαριασμό του κράτους.
Ο περιορισμός της παραγωγής που εξισορρίιπησε την «προσφοράζήτηση».
Η μείωση των παλαιώ ν αποθεμάτων ελευθέρωσε τις καπνεμπορικές
εττιχειρήσας και ανέπτυξαν δραστηρότητες π ρος όφελος των
ελληνικών καπνών.
Η αναπαραγωγή της συναλλαγματικής αξίας της δραχμής έδωσε
μεγάλη ώϊθηση στις εξαγωγές.
Βέβαια η επικράτηση στη διεθνή αγορά του τύπου AMERICAN
BLEND ανάγκασε την Ελλάδα για να αυξήσει τις εξαγωγές, να
καλλιεργήσει ξένες ποικιλίες όττως «Βιρτζίνια» και «Μπέρλεϋ» με
αρκετή ετπτυχία. Αποκορύψωση της προσπάθειας στη δεκαετία
1959-1969 που έφερε τα Μπέρλεϋ στους 12,000 τόνους και του
Ανατολικού τύπου στους 122,000 τόνους.
Δυστυχώς αττό το 1969 η παραγωγή έπεσε στους 66.000 τόνους
παρά την αλματώδη αύξηση των τιμών των καπνών Ανατολικού
τύπου σε 18,6 δρχ./κιλό το 1969. Αντίθετα η μέση απόδοση κατά
εκτάριο μειώθηκε από 780 κιλά/στρ. σε 690 κιλά/στρ. το 1969.

2.6.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Παρά την τπώση όμως αυτήν δεν πρέπει να αγνοηθεί η μεγάλη
σ υμ Ι^λή κρατικών και διεθνών οργάνων στην εν γ έ ^ οργά\Λοση και
υποβοήθηση της Γεωργίας και του καττνού. Τα όργανα αυτά είναι:
Φορέας της αγροτικής -πολιτικής το Υπουργείο Γεωργίας, άλλα
όργανα και υττηρεσίες όττως η Αγροτική Τράττεζα ττου ασκεί την
αγροτική ττίστη, το Υπουργείο Εσωτερικών το οττοίο ασχολείται με
την αγροφυλακή και την αγορανομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
οποίο υπάγονται οι αγροτικές φυλακές και ο Ο ργανιομός Γεωργικών
Ασφαλίσεων Ο .ΓΑ . ο οποίος αυτοσκοττεί στις γεωργικές κοινωνικές
ασφαλίσεις. Τα όργανα αυτά είναι Εθνικά και στηρίζουν την γεωργία
του κράτους.
Εκτός του οργάνων αυτών υπάρχουν και τα όργανα διεθνούς
αγροτικής ττολιτικής. Αυτά είναι; Ο οργανισμός Ετπσττισμών και
Γεωργίας FAO, η Ευρωττάίκή Συνομοσπονδία Γεωργίας CEA, η
Δ ιε θ ν ή Ομοσπονδία Παραγωγών FIPA, ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνφγασ ίας και Ανάτπυξης ΟΟΣΑ, η ΕυρωπΟίκή Ένωση Ε.Ε., η
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΖΕΣ, η Κοινή αγορά
Ανατολικής Ευρώττης ΚΟΜΕΚΟΝ (η οττοία ατόνησε πλήρως μετά
την διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ) και το Γενικό Σύμφωνο Δασμών
και Εμττορίου GATT.

Ασφαλώς το κράτος δεν ασκεί την αγροτική του πολιτική ασύδοτο
και ελεύθερο. Κρίνεται και ελέγχεται από τους ειδικούς επιστήμονες,
τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και τις οργανώσεις τους.
Σε περιπτώσεις άστοχων σττοφάσεων, η κρίσης και ο έλεγχος
γίνονται διαμαρτυρία, παραστάσεις, διαδηλώσεις, ψηφίσματα.
Για τούτο το κράτος συνεργάζεται και συμβουλεύεται τους ειδικούς
και τους γεωργούς και στοχεύει :
Στον εφοδιασμό της οικονομίας με τα σπαιτούμενα αγροτικά
προϊόντα.
Στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων χαμηλού κατά το δυνατόν
κόστους.
Στην δίκαια αμοιβή των εργαζομένων στην γεωργία.
Στην απορρόφηση των πλεοναζόντων εργατικών χεριών.
Στην αύξηση του μεγέθους των νονών και μικρών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων.
Στην ευημερία της γεωργικής τάξης

2.7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1972-1982
Την περίοδο αυτή ο καπνός καλλιεργείται πλέον σ ' ολόκληρη την
χώρα αλλά οι κυριότερες καττνοπαραγωγικές περιοχές είναι;
Η Μ ακεδονία που παράγει το 49,06% της ετήσιας παραγωγής
Η Κεντρική Ε λλάδα που παράγει το 28,5%
Η Θ εσσαλία που παράγει το 10%
Η Θράκη που παράγει το 7,1%
Η Π ελοπ όννησος που παράγει το 3,7%
Η Ή π ειρο ς και μερικά νησιά παράγουν 1,9%.
Σ' αυτές τις περιοχές και άδικά στην Μακεδονία και στην Θράκη ο
καπνός είναι το κυριότερο γεωργικό προϊόν και έχει την σημαντική
θέση στην τοπική οικονομία. Η καπνοκαλλιέργεια στις περιοχές
αυτές απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό μικροκαλλιεργητών
εξασφαλίζοντας σ ' αυτούς ικανοττοιητικό εισόδημα, πολλές φορές
μοναδικό πόρο ζωής.

2.8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στη χώρα μας καλλιεργούνται Ανατολικά και Αμερκανικά καπνά, η
Ελλάδα βέβαια είναι κατ' εξοχή παραγωγός ανατολικών καπνών
εφόσον αυτά αντιστοιχούν στο 85% περίπου της ετήσιας παραγωγής
και το υπόλοιπο 15% είναι καπνά Μττέρλεϋ και σε μικρό ποσοστό
Βιρτζίνια.
Έχουμε πολλούς τύπους και ποικιλίες ανατολικών καττνών αλλά τα
Ελληνικά χοορίζονται σε τρας κυρίους κατηγορίες:

α. Τα Α ρω ματικά καπνά, των ορανών και ημιορανών ττεριοχών
Μακεδονίας και Θράκης με τα φτωχά εδάφη, έχουμε τα Μπασμά
Ξάνθης, τα Μαχαλά Ξάνθης, τα Μπασμά Μακεδονίας, τα αραματικά
Ζίχνης.
β. Τα Κ απνά Ρεύσεως, ττου καλλιεργούνται σε εδάφη μέχρι γόνιμα
Κατερίνης και Αιτωλοακαρνανίας. Στην ποικιλία αυτή α δικού ν τα
κσττνά Σαμψούς όπως και τα εσωτερικής κατανάλωσης Τσεμπέλια,
μαύρα Θεσσαλίας και Αργους.
γ. Τα ουδέτερα καπνά, που καλλιεργούνται στις πεδινές και
ημιορεινές περιοχές και διακρίνονται σε 4 εμπορικούς τύπους;
Τα Ουδέτερα Μακεδονίας που καλλιεργούνται στην Μακεδονία στην
Θράκη και την Κεντρική και Νότια Ελλάδα.
Τα Ουδέτερα Θεσσαλίας στην Ελασσόνα (Ζιχνομυρωδάτα) με μικρή
περιεκτικότητα σε νικοτίνη.
Τα μυρωδάτα Αγρνίου των περιοχών Μεσολογγίου και Αγρινίου
Τα μυρωδάτα Σμύρνης των νησιών του Αιγαίου της Εύβοιας και της
Θήβας.
Όλα αυτά τα καττνά συσκευάζονται από τους γεωργούς με το
σύστημα «αρμαθόδεμα».
δ. Τα καπνά Μπέρλεϋ. Αυτή η ποικιλία άρχισε να καλλιεργείται
στην Ελλάδα μετά το 1960 προερχόμενη από τις ΗΠΑ, είναι μια
ενδιάμεση ποιότητα καλλιεργούμενων κσττνών στην Αμερική και τις
άλλες χώρες. Κατώτερης γεύσης και χρώματος, όμως τα Ελληνικά
Μπέρλεϋ διακρίνονται για την χαμηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη την
ικανότητα να απορροφούν ξένες ουσίες. Είναι φύλλα μεγάλου
μήκους 25-30 εκατοστών
Στον Πίνακα 3.10 αναγράφονται όλες οι ποικιλίες που
προανέφερα. Στον τπ'νακα 3.11 αναγράφονται τα ποσοστά του
κσττνού που καλλιεργείται σε κάθε νομό της Ανατολικής
Μακεδονίας

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3 .10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΤΥΠΟΙ, ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ

Ποικιλίες

Ανατολικό

Ξόνβης

Αρωματικό

Μακεδονίας
Μαχαλό
ΖΙχνης
Σαμψούς

Σαμψούς Κατερίνης

Θεσσαλίας

Μαύρα θεςσαλίας

Τσεμπέλι

Τσεμττ6λι ΑγρινΙου

Καμπό Κουλόκ
Κοντούλα Ζαγκλιβέρι
Ελασσόνας
Ζιχνομυροδότα
Μυρωδότα ΑγρινΙου

Μυρωδότα

Σμύρνης

Μυρωδότα Σμύρνης

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3.11
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1973)

Νομ6ς

Αριθμάς.

Έ ηα ςη

Παρ/γπ

Μ ίσ η

Καλ/των

(εκτάρια)

(τόνοι)

απόδοση

στο

(Χιλ/Εκτ)

Παραγωγής

Ποσοστό

Καβάλοι
Αν Καπνό

3.385

2,173

1,867

859

13.1

Αμ Καπνά

31

95

242

2,548.9

17

Σύνολο

3,416

2,268

2,109

929.9

14 8

Αν Καπνά

3,189

2,203

2,134

968 9

15

Αμ. Καπνό

12

40

86

2,141 7

0.6

Σύνολο

3,201

2,243

2,220

989 9

15 6

68 9

Δοάυαο

Σερρών
Αν Καπνά

11,758

9,981

9,800

985 1

Αμ. Καπνά

16

30

82

2,693

0.5

Σύνολο

1 1.774

10,011

9,882

987

69.4

18,332

14,356

13,801

961 3

97.1

59

165

410

2,476.4

2.8

18,391

14,522

14,211

978 5

100

Ανατολικά
Καπνά Αν
ΜακΕδ/ας
Αμερικαν
Καπνό Αν.
Μακεδ/ας
Σύνολο
Α ναιολικ.

σύνολο

2.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΠΝΩΝ.
Θα γίνα μια ανάλυση της καλλιεργούμενης έκτασης και
παραγωγής για να φανεί η σπουδαιότητα της κσττνοκαλλιέργειας στα
διάφορα γεωργικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα ανατολικά κσττνά όττως και τις ξένες
ποικιλίες Μπέρλεϋ ή Βιρτζίνια παρ' όλο ότι αποτελούν - τα τελευταία
- μικρό ττοσοστό της παραγωγής καττνών στη χώρα μας.
Και στα εννέα διαμερίσματα της Ελλάδας: Μακεδονία, Κεντρική
Ελλάδα, Θεσσαλία, Θ ^ κ η , Πελοπόννησο, Ήπειρο, Νησιά Ισνίου
Πελάγους, Νησιά Αιγαίου και Κρήτη, που περιλαμβάνουν τους 52
νομικούς και τις 150 επαρχίες, έχουμε καπνοκαλλιέργεια. Κυρίως
όμως στα έξι πρώτα.
Η καταγραφή μιας γενικής εικόνας γεωργοκοινωνικοοικονομικής
κατάστασης των περιοχών θα βοηθήσει στην ανάλυση για να φανεί
ευκολότερα η σπουδαιότητα της κσττνοκαλλιέργειας στην ελληνική
ύπαιθρο και την οικονομία της χώρας.
Η Μ ακεδονία το μεγαλύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα έχει 13
νομούς με έκταση 3420000 εκτάρια, το 26% της χώρας και
πληθυσμό 1980000 κατοίκους το 21% του συνολικού της χώρας. Η
Μακεδονία είναι η κατ' εξοχή κσττνοπαραγωγική ττεριοχή της
Ελλάδος, παράγει δε το 50% ττερίπου της ετήσιας τταραγωγής
καττνών της.
α. Ανατολική Μακεδονία
Περιλαμβάνει τους Νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών. Ο
νομός Καβάλας έχει έκταση 210000 εκτάρια και πληθυσμό 129000,
ενερνό 62000 εκ των οποίων οι 33000 ασχολούνται με την γεωργία.
Η καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται σε 56400 εκτάρια στα οττοία
29000 καλλιεργούνται δημητριακά στα 16000 αμττέλια και στα 3600
κσττνά.
Ο νομός Δράμας έχει έκταση 346000 εκτάρια, πληθυσρό 91000
κατοίκους, ενεργό πληθυσμό 49000 εκ των οποίω ν οι 34000
ασχολούνται με την γεωργία. Η καλλιεργήσιμη έκταση φθάνει τα
57000 εκτάρια εκ των οποίω ν οι 4600 καλύτπονται με
καττνοκαλλιέργεια και 25000 με δημητριακά.
Ο νομός Σερρών έχει έκταση 398700 εκτάρια πληθυσμό 230000, ο
ενεργός πληθυσμός φθάνει τις 105000. Η καλλιεργήσιμη γη
ανέρχεται σε 159800 εκτάρια και από αυτό 87600 ττρχχιρίζονται για
δημητριακά και 30000 για καττνό.
Αττό τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι κατά την περίοδο 19721981 η παραγωγή καπνού στην Ελλάδα διέγραψε μια ττορα'α
ανώμαλη και ασταθή (Βλέττε και πίνακα 3.11). Ξεκινώντας από
χαμηλά επίττεδα 85000 τόνους, σημείωσε την μεγαλύτερη άνοδο το
1976 με 137174 τόνους ενώ μετά ακολούθησαν συνεχείς τπώσεις
που μείωσαν την παραγωγή καττνών στις 125000 τόνους το 1981.

Την ίδια περίοδο οι καλλιεργητές μαώθηκσν κατά 14,6% δηλαδή
στις 118000 το 1972 αφού ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν το 1976 με
129240 και το 1981 στις 100817. Η καλλιεργούμενη έκταση
αυξήθηκε κατά 8.1% με μέση απόδοση σπό 1020 κιλά/εκτάριο το
1972 έφθασε τα 1373 κιλά/εκτάρο το 1981.
Για το 1982 τα στοιχεία παρουσιάζουν μικρή μείωση των
καλλιεργητών κατά 3.4% ενώ η καλλιεργούμενη έκταση παραμένει
αμετάβλητη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
3.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι διάφορες κυβερνητικές αρχές ωθούμενες σττ' την σπττουδαιότητα
της Ελληνικής κσττνοκαλλιέργεας δημιούργησαν οργανισμούς με
βασικό σκοπό την οργάνωση, την ρύθμιση, την βελτίωση και τον
έλεγχο της καπνοκαλλιέργειας.
Οι οργανισμοί αυτοί είναι:
Κρατική Ετπτρο-πή Καπνού. Κ.Ε.Κ.
Ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού Ε.Ο.Κ.
Οι Εφορίες.
Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος Σ.Ε.Κ.Ε.

3.2.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΠΝΟΥ (Κ.Ε.Κ.)

Αυτή είναι το ανώτατο διοικητικό και νομοθετικό όργανο της
καπνικής οικονομίας της χώρας. Συγκροτείται από τον Υπουργό
Συντονισμού, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Οικονομικών και
τον Γεν. Διευθυντή της Τρόπτεζας της Ελλάδος. Ο πρόεδρος του
Ε.Ο.Κ. μετέχει χωρίς ψήφο.
Η επιτροτ^;
Καθορίζει τις γενικές γραμμές της κυβερνητικής πολιτικής.
Παίρνει τα μέτρα για την καλλιεργούμενη έκταση σε σχέση
παραγωγής - εξαγωγών.
Ορίζει τις ελάχιστες τιμές αγοράς.
Συντονίζδ την πολιτική του καπνού μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων
Υπουργείων.
Παίρνει μέτρα για ττροώθηση και αύξηση των εξαγωγών.
Η Κ.Ε.Κ. είναι κυβερνητικό όργανό που καθορίζει κάθε χρόνο την
πολιτική του καττνού ανάλογα με τις ανάγκες.

3.3.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Ε.Ο.Κ.)

Ο Ε.Ο.Κ. είναι εκτελεστική και συμβουλευτική Υπηρεσία, ιδρύθηκε
το 1957 και ελέγχεται αττό το Υπουργείο Εμπορίου. Σκοττό ^ ε ι την
μελέτη των προβλημάτατν και αποσκοττεί:
Στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.
Την ελάττωση του κόστους παραγωγής.
Την διατήρηση της υψηλής πο(ότητας του προϊόντος για την αύξηση
της εξαγωγής.

Η κεντρική Διοίκηση του Ε.Ο.Κ. εδρεύει στην Αθήνα και έχει τις
εξής υττηρεσίες:
Το Κσττνολογικό Ινστιτούτο Δράμας.
Τις ττεριφερειακές Διευθύνσεις με έδρα την Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα, το Βόλο κα το Ανρίνιο.
Τα Περιφεραακά Γραφεία με τοττικές τεχνικές υττηρεσίες σ ' όλες τις
κσττνοπαραγωγικές ττεριοχές.
Γενικώς οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Κ. είναι:
Να τταρεμβαίνει στις αγορές χω ρκώ ν καττνών και να τα αγοράζει
και να τα εττεξεργάζεται για λογαριασμό του Δημοσίου.
Να εισηγείται κάθε χρόνο την αναγκαία ττολιτική στην Κ.Ε.Κ.
Να ελέγχει τις ττοικιλίες, να υποδεικνύει τις ττεριοχές καλλιέργειας,
τους τύπους λιπασμάτων και την ημερομηνία λήξης της συλλογής
καπνού.
Να παρακολουθεί και να μελετά όλα τα θέματα του κσττνού.
Να παρακολουθεί και να ελέγχει την τήρηση των καπνικών
διατάξεων.
Να μελετά
τα
γεωργοοικονομικά
ττροβλήματα
των
καττνοπαραγωγών και να φροντίζει την επάρκεια του τεχνικού
εξοπλισμού και την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών.
Να έχει την ευθύνη για τις εκτιμήσεις, βαθμολογήσεις και
αποτιμήσεις των χατρικών και εμπορικών καττνών και την έκδοση
ττιστοποιητικών προέλευσης.
Εττιμελείται την διαφήμιση των Ελληνικών καττνών και βοηθά στην
διάθεση στο εξωτερικό.

3.4.

ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ

Είναι εγκαταστημένες στις κσττνοπαραγωγικές ττεροχές και
ελέγχουν την παραγωγή, δίνουν τις άδειες καλλιέργειας, ελένό(ουν τις
εκτάσας και τις ποσότητες που δηλώνου οι τταραγωγοί. Γενικώς
καθοδηγούν την παραγωγή δίνουν το πριμ και συγκεντρώνουν τα
απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.

3.5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Εταιρία
ιδιωτικού
δικαίου
που
συμττεριλαμβάνεται
στα
κυβφνητικά όργανα λόγω της έκτασης της δ ^ σ η ς της στον κσττνό,
ιδρύθηκε το 1947 από τον Α λ έ ξ α ν δ ^ Μτταλτατζή. πρόεδρο της
ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΚΥΔΕΠ και αργότερα Υπουργό.
Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία με μετόχους τους γεωργικούς
συνεταιρισμούς των καπνοπαραγωγικών νομών.
Γενικό σκοπό έχει την ανάτπυξη της κσττνικής οικονομίας και την
βελτίωση των όρων ζωής των κσττνοπαραγωγών. την δημιουργία

τεχνοοικονομικών προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν καλή και
αποδοτικότερη διαχείρση του καπνού.
Με τη βοήθετα των γεωργικών συνεταιρσμών δραστηριοττοιείται
στα εξής:
Εμπορεύεται τον κσττνό προς όφελος των παραγωγών με καλούς
όρους και τιμές.
Αγοράζει και συγκεντρώνει καττνά για λογαριασμό μονοπωλίων και
κσττνο^ομ ηχανιών.
Προωθεί τα Ελληνικά καττνά με την ίδρυση καπνοβιομηχανιών στο
Εσωτερικό και το Εσωτερικό.
Εξυτπιρετεί τις συνεταιριστικές οργανώσεις στη συγκέντρωση και την
επεξεργασία

i)) ΠΑΠΑΓΈΟΡΠΟΥ Ε Υ θ ',Τ ^ Ο Τ ΙΚ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1970, (ϊελ587.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1. Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η πατρίδα μας έχα έκταση 13200000 εκτάρ<α και λίγους
περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους. Καλλιεργήσιμα είναι
μόλις 3564000 εκτάρια δηλαδή περιττού το 27%. Η στενότητα
οφείλεται στη φύση του εδάφους που δεν επιτρέττει την ανάτττυξη
σύγχρονων εξοπλισμένων εκμεταλλεύσεων.
Η έλλεψη νερού σε ττολλές περιοχές δημιουργεί προβλήματα, οι
αρδεύσιμες εκτάσας είναι μόνον 641520 εκτάρια δηλαδή το 18% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Υπολογίζεται ότι στην καλύτερη περίτπουση θα μπορούσε να
αρδευτούν 1600000 εκτάρια δηλαδή το 44,8% των καλλιεργούμενων
εκτάσεων.
Ο γεωργικός τομές απασχολα 808000 περίττου άτομα, το 23,2%
του ενεργού πληθυσμού και ττροσφέρα το 16,5% του εθνικού
εισοδήματος.
Η Ελληνική γεωργία και μάλιστα ο κσττνός παρουσιάζει
προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, σημείωνα αισθητή
εξέλιξη, αλλά σε σχέση με άλλες χώρες είναι υποανάπτυκτη. Αλλά
και στο εσωτερικό της χώρας ο γεωργικός τομέας καθυστερεί σε
σχέση με άλλους τομείς.
Από τους δείκτες ανάπτυξης είναι φανερό ότι ο μέσος όρος
ανάτπυξης του εθνικού ασοδήματος την περίοδο 1950-1975 ήταν
6,2% και ο μεγαλύτερος 7,2% σημαώθηκε τη δεκαετία του 1960,
ενώ η αύξηση του βιομηχανικού τομές ήταν 9,2% στην ίδια περίοδο.
Γενικώς το ασόδημα του γεωργικού τομέας αυξήθηκε στην
περίοδο αυτή μόνο κατά 4,1% ενώ το εθνικό ασόδημα είχε μέση
αύξηση 6,2%.
Βδικότερα η συμμετοχή του γεωργικού τομέα στο εθνικό ασόδημα
από 27,8% το 1950 μαώθηκε σε 23,1% το 1960, 18,2% το 1970 και
16,8% το 1980.
Στο εμττόριο έγιναν σημαντικές αλλαγές το 1954. Ο καπνός, τα
αμπέλια και τα ελαιόδεντρα ήταν το 61,5% της αξίας των εξαγωγών.
Το 1960 το ποσοστό μαώθηκε στο 52,81% και το 1970 στο 21,5%.
Τελικώς στην ίδια ττερίοδο τα βιομηχανικά προϊόντα σε σχέση με
την συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε σττό 6,5% το 1954 σε
48% το 1979.
Ανιση ήταν όμοος και η κατανομή των επενδύσεων στο σύνολο της
Εθνικής Οικονομίας, στον δευτερογενή και τρτογενή τομέα
αντιστοίγοχ: στο 88.9% των συνολικών επενδύσεων, ενώ αντίθετα

στον ττρωτογενή οι δημόσιες έχουν όντως διορθωτική πορεία 85,1%
για άλλους τομείς και 14,6% στη γεοοργία.
Β έ{^ια τις επενδύσεις στη γεωργία εττηρεάζουν οι ασύμφορες,
μικρών διαστάσεων εκμεταλλεύσεις και η συνεχής τπώση των τιμών
των γεωργικών ττροίόντων. Ωστόσο ο καττνός α'ναι σττό τις τπο
αποδοτικές καλλιέργειες, καθώς καταλαμβάνα εδάφη χαμηλής ή
μέσης γονιμότητας.
Χρησιμοποιεί το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της
χώρας 90000Ηα περίπου σε 3500000Ηα και αποδίδει 7 φορές
περισσότερο από τα δημητριακά που χρησιμοποιούν το 30% της
καλλιεργήσιμης έκτασης.
Απασχολεί δε πάνω από 100000 αγροτικές οικογένειες και πολλές
χιλιάδες υπαλλήλων στο καττνεμττόριο. Ο καττνός προσφέρει το 10%
περίπου του ετησίου γεωργικού εισοδήματος. Τα Ελληνικά καττνά
καλύπτουν το 2% της παγκόσμιας παραγωγής και προορ'ζονται
αποκλειστικά για παραγωγή τσιγάρων.
Το 80% της π αραγω '^ς εξάγεται σε 40 περίπου χώρες. Από αυτές
οι Η.Π.Α., η Γερμανία, η Ρωσία, η Ιαττωνία και η Αίγυπτος
απορροφούν το 60% των εξαγωγών και οι χώρες της Ε.Ο.Κ. το 30%.
Η αξία των εξαγωγών καπνού είναι το 17% της αξίας των
γεωργικών εξαγωγών 218 εκατ. δολάρια στα 1247 εκατ. κα το 5%
του συνόλου των εθνικών εξαγωγών μας 218 εκατ. στα 4094 εκατ.
Βέβαια η εξέλιξη των τεχνικών μέσων και η προστατευτική πολιτική
του κράτους επέφεραν πολλές βελτιώσεις. Η μέση απόδοση
αυξήθηκε σε 1700 κιλά/Ηα στα ανατολικά καττνά και σε 3000 κιλά/Ηα
για τα Μττέρλεϋ.
Το ετήσο μέσο εισόδημα αυξήθηκε από 21140 δρχ. το 1971 σε
130000 το 1980 ενώ για τα Μττϊέρλεϋ από 152000 σε 432000
αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
Ο ΚΑΠΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
5.1.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Οι αγοροττωλησίες των καττνών γίνονται κατά χρονικά δια(7τήματα
ττου ορίζα το κράτος, όπου ισχύσ η ελεύθερη διαπραγμάτευση
μεταξύ παραγωγών και εμττόρων. Το κράτος για να -προστατεύσει
τον παραγωγό ορίζει τιμή ασφαλείας.
Στην τιμή αυτή υποχρεούται να αγοράσει, μέσο του Ε.Ο.Κ. τα
καττνά που θα μείνουν απούλητα στους παραγωγούς και ο Ε.Ο.Κ.
αφού τα επεξεργαστεί τα εμπορεύεται για λογαριασμό του Δημοσίου.
Την περίοδο 1970-1981 ο Ε.Ο.Κ. συγκέντρωσε από 12000-81800
τόνους. Την περίοδο 1965-1970 ο μέσος όρος των ανατολικών
καττνών μας ήταν 91,4% και Μπέρλεϋ 8,6% ενώ την περίοδο 19701981 84,4% και 15,6% αντίστοιχα.
Οι εξαγωγές των Ελληνικών καπνών τταρουσιάζουν σοβαρές
διακυμάνσεις. Την περίοδο 1955-1963 από 60000 τόνους φθάνουν
τους 75000 το 1964-1969 και το 1972 τους 76000 τόνους από τους
οποίους 67700 ανατολικού τύπου και 8000 Μπέρλϋ. Την ίδια
περίοδο αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς τις Ανατολικές χώρες 65.3%,
προς τις Η.ΠΑ . 36.5% έμαναν σ τα θ ερ ή . Οι εξαγωγές προς τις
χώρες της Ε.Ο.Κ. στα ετηττεδα του 1971 έφθαναν σε αξία τα 11.4
εκατομμύρια δολάρια δηλαδή στο 14% της αξίας των γενικών
εξαγωγών της Ελλάδας (1972; 1.528 δολ.Λ<ιλό. 1971; 1.455
δολ./κιλό).
Το 1974 η ζήτηση του καττνού από τις ανατολικές χώρες ήταν
σημαντική, οι ^ α γ ω γ ές ήταν 67.000 τόνους και η αξία του 166 εκατ.
δολάρια.
Το 1975 ενώ οι εξαγωγές ήταν 55.000 τόνοι η αξία έφθασε τα 175
εκατ. δολάρια. Τότε ο Εθνικός Οργανισμός Καττνού επέβαλε
αυστηρότερους ελέγχους -ποιότητας και κατέβαλε σημαντικές
ττροσττάθειες -προώθησης των δημιουργηθέντων αποθεμάτων.
Δυστυχώς οι μειώσεις συνεχίστηκαν μέχρι το 1979 μέχρι τις 53.233.
Αττό το 1980 αρχίζει μια αποκατάσταση φθάνοντας στους 69.630
τόνους και η αξία τους τα 213.5 εκατ. δολάρια.
Το 1981 οι εξαγωγές των Ελληνικών καττνών σημείωσαν ρεκόρ.
Έφθασαν τις 86.430 τόνους και η αξία του τα 27.28 εκατ. δολάρια.
Από αυτούς οι 66.653 τόνοι ήταν ανατολικού τύπου και 20.764
Μττέρλεϋ. Η μέση τιμή των ανατολικών κυμαινόταν στα 3.3 δολ./κιλό
και των Μττέρλεϋ στα 2.72 δολ.Λ<ιλό
11) ΚΤΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, «Χάνει έδαφος ο Ελληνικός καπνός», αιο «ΒΗΜΑ», αρ. φύλλου 9.834 , 3
Μαρτίου 1996, σελΔΙδ.

Χώρες προορσμού των καπνών μας ήταν η ΗΠΑ ττου αύξησαν τις
εισαγωγές του κατά 59%. η Ιαττωνία κατά 60%. η Πολωνία κατά
11.6%. η Πορτογαλία κατά 22%. η Ολλανδία κατά 28% ενώ τις
μείαχταν η Γαλλία, η Γερμανία κ α η Ρωσία.

5.2.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ

Στο νομό Καβάλας καλλιεργείται κυρίω ς η ποικιλία «Μπασμάς» και
ελάχιστο ποσοστό Μπέρλεϋ.
Ο Μπασμάς της Καβάλας είναι μέσης ττρωιμότητας. ττοικιλία
άριστη στην ανάτπυξη. πλατύφυλλα, λίγο αραιόφυλλη με φύλλα
άμισχα, ανθεκτική στην ωρίμανση και τη ξηρασία, πρώιμη στην
ά^ησ η.
Γενικώς ξηρό πρΟίόν καλής ποιότητας με ελαφρό άρωμα, ποικιλία
για εδάφη φτωχά και καλλιεργείται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία
(Σέρρες. Δράμα. Καβάλα).
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ΠΗΓΗ: Εβνικδς Οργανισμδς ΚαπνοΟ (Περίφ. ΔΙνση Καβδλας)

Από τα στοιχεία συνάγεται ότι εκτός της ττοσοτικής μείτχχτης
υπάρχε και τπώση τιμών. Ανάλογες συνθήκες ετπκρατούν και στα
Μ πφλεϋ στο νομό, με καλλιέργεια 20-25 στρεμμάτων και 7000 κιλά
η μέση στρεμματική απόδοση είναι:
ΕΑΕΥβΕΡΟΥΠΟΑΗ

ΧΡΥΕί
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ΠΗΓΗ: Εβνικδς Οργανισμδς Καπνού (Περίφ. ΔΙνση Καβδλας)

1991

902

147,684

1992

905

98,422

1993

841

96,318

ΠΗΓΗ: Εβνικ6ς Οργανισμός ΚαπνοΟ (Περίφ. Δ/νση Καβόλας)

Η παρατηρούμενη μείωση ποσοτήτων οφείλεται στους εξής
λόγους:
Η καλλιέργεια του καπνού απαιτεί μεγάλο αριθμό εργατικών χεριών
και γίνεται ασύμφορη.
Η αδιαφορία των νέων για το επάγγελμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των
καλλιεργητών είναι 50 έτη.
Η πριίκορη συνταξιοδότηση πολλών καττνοκαλλιεργητών.
Ο πολύ μικρός κλήρος της περιοχής (Ορεινά) άρα μικρό ασόδημα.
Η μείωση της ζήτησης μετά την αντικαπνιστική εκστρατεία.
Όλη η παραγόμενη ποσότητα είναι εξαγώγιμη και η τιμή και το
καθεστώς εξαγωγών εξαρτάται αττό τους αγοραστές στο εξωτερικό.
Η παρατηρούμενη προτίμηση σε καπνά ξενικού τύπου, οπότε τα
ανατολικού τύπου να χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο στην τελική
μορφή των τσιγάραιν σε μια σχέση 75%-25%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε)
6.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρώτη ελληνική σοδιά που διακινήθηκε και αξιοποιήθηκε
σύμφοϋνα με τους κανόνες του κοινοτικού καθεστώτος ήταν το 1981.
Η μεταφορά, η ττροσαρμογή του νέου καθεστώτος στην Ελλάδα
και η προσαρμογή του κσττνιστικού μας τομέα ήταν μια δύσκολη και
πολύπλευρη διαδικασία που επέφερε πολλές αλλαγές. Έττρεπε να
αποκτηθεί πλήρης γνώση των νέων μηχανισμών και να ανατρσπεί
μια τταγιωμένη με Παραδοσιακούς τρόπους εμπειρία και ττολυετής
συνήθεια.
Στο κεφάλαιο αυτό θα προστταθήσω να ττεριγράψω επιγραμματικά
το κοινοτικό κσττνικό καθεστώς με λίγες ετπμέρους ττρακτικές
ρυθμίσας και διαδικασίες που ισχύουν για την προσαρμογή του
κοινοτικού καθεστώτος στην Ελλάδα.

6.2.

Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ

Με την συνθήκη της Ρώμης ισχύουν από το 1970 διατάξεις για την
γεωργία και ο κανονισμός 727/70 για την κοινή οργάνωση της
αγοράς του ακατέργαστου καπνού. Αυτή η οργάνωση ήταν αναγκαία
διότι ο κοινός δασμός εισαγωγής δεν αρκούσε να καλύψει την
διαφορά κόστους μεταξύ των υψηλών τιμών των κοινοτικών κσττνών
και τις πολύ χαμηλές ομοαδών κσττνών της διεθνούς αγοράς. Μόνο
έτσι θα προστατευόταν το εισόδημα και η απασχόληση των
κσττνοπαραγωγών της Κοινότητας o rf τον ανταγωνισμό των υπό
ανάπτυξη χωρών.
Η αττορρόφηση της παραγωγής, οι τιμές του παραγώγού και η
ομαλή λειτουργία του τομέα αλλά και ο αναγκαίος προσανατολισμός
της παραγωγής διασφαλίζονται με τους ακόλουθους μηχανισμούς;
Σύστημα τιμής
Σύστημά -πριμοδότησης
Σύστημα παρεμβάσεων
Σύστημα ελέγχου αγοράς
Διαχείριση του τομέα
Πριν ττεριγράψω συνοπτικά τα συστήματά αυτά πρέττετ να
αναφέρω λίγα στοιχεία για τις ποικιλίες και τις ποιότητες των
κοινοτικών κσττνών.
Η βάση της λατουργίας του κοινοτικού καττνικού συστήματος είναι
οι ποικιλίες του κοινοτικού καπνού, η ποιότητα αναφοράς και οι
συγκρίσιμες ανταγωνιστικές ποικιλίες των άλλων χωρών.

Ποικιλίες καπνού της κοινοτικής παραγωγής αναγνωρίζονται οι
τύποι με βάση τα βοτανικά χαρακτηριστικά και οι τταραλλαγές των
τύπων που διαμορφώθηκαν υπό την επίδραση του οικολογικού
ττεριβάλλοντος. Με τον κανονισμό 1464/70 αναγνωρίστηκαν όλες οι
παραγόμενες στα κράτη - μέλη βασικές ποικιλίες, που ανέρχονται σε
32 και τις κατέταξε σε 19 ομάδες.
Πολλές από τις ποικιλίες αυτές είναι απλές εθνικές τταραλλαγές της
ίδιας ποικιλίας (Μπέρλεύ ίταλίας, Γαλλίας κ.τ.λ.) με διαφορετικές
όμως τιμές και διαφορετικές ετπδοτήσεις για κάθε μία, ανάλογα με τις
προϋπάρχουσες εθνικές τιμές τους. Η ένταξη της Ελλάδας α ν ^ α σ ε
τις ποικιλίες σε 45 και καταχωρήθηκαν σε 26 ομάδες.
Ο καττνός είναι ττολύ ευαίσθητο προϊόν και έχα πολλές ττοιότητες
για κάθε ττοικιλία σε μεγάλη κλίμακα. Για να καθορστεί η τιμή και η
επιδότηση των ποικιλιών, ορίστηκε μια ποιότητα που ανταποκ^νεται
στην ΤΤ10 αντιπροσωπευτική ποιότητα μιας κανονικής σοδειάς και για
τον καπνό σε φύλλα και για τον δεματοποιημένο καπνό. Αυτή
ονομάστηκε «ποιότητα αναφοράρ> και ττεριγράφεται στους
κανονισμούς για κάθε ποικιλία. Με βάση την ποιότητα αναφοράς
καθορίζονται οι τιμές της ποικιλίας και για τις άλλες ποιότητες.
Με την ίδια διαδικασία η κοινότητα επιλέγει ορισμένες ποικιλίες
τρίτων χωρών που πρέπει να υποκαθιστούν και να ανταγωνίζονται
τα κοινοτικά π.χ. για τα κρατικά «Καμττά Κουλάκ» είναι τα καττνά
Σμύρνης Β. Τουρκίας, ΚουμόναβοΌτλια ί και ίίί Γιουγκοσλαβίας.
Από τις εξελίξεις της κοινοτικής και διεθνούς αγοράς οι σ υγκρσιμες
ποικιλίες μπορούν να αλλάζουν και να αντικαθίστανται από άλλες,
α. Σύσπιμα πμών
Α υ τ ό α ττΌ τ ε λ ε ίτ α ι α π ό τ ιμ έ ς σ τ ό χ ο υ
καπ νό σ ε φ ύλλα

και α π ό
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του
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Η τιμή στόχου θειορείται η ιδανική για την πολιτική της Κοινότητας
τιμή που πρέττει να απολαμβάνει ο παραγωγός. Η τιμή αυτή
εξαγγέλλεται πριν από την καλλιέργεια κάθε σοδιάς, την 1'’
Αυγούστου, για κάθε ποικιλία και ττοιότητα αναφοράς. Μετά με
σύστημα προσαυξήσεων και μειώ σεων καθορίζεται και για τις άλλες
ποιότητες της ποικιλίας.
Η τιμή παρέμβασης είναι η κατώτερη εγγυημένη τιμή που οι
παραγωγοί
δίνουν
τα
καττνά
στο
εμττόρο
ή
στους
χρηματοδοτούμενους από τον FEOGA Εθνικούς Οργανισμούς
Παρεμβάσεαχ;, που όπως ελέχθη παραλαμβάνουν υποχρεωτικά
κάθε ποσότητα που ττροσφέρεται.
Πέρα αττό τις τιμές αυτές, η Κοινότητα μπορεί να καθορίζει
δευτερεύουσες τιμές παρεμβάσης για τα δεματοττοιημένα καττνά. Με
τις τιμές ο αγοραστής κοινοτικών καττνών έχει δικαίωμα να
παραδώσει στον Εθνικό Οργανισμό Παρεμβάσεως το 25% των
επεξεργασμένων καπνών ενώ το 75% τταραλαμβάνεται σε τιμές
κατά 10%υικοότεοεσ.

β. Σύστημα ττριμ οδοτήσεω ν
Ο κανονισμός 721Π0 καθιερώνει ένα σύστημα πριμοδοτήσεων
και εττιστροφών RESTITUTION που σκοττεύουν να καλύψουν την
διαφορά ττρος διευκόλυνση της αγοράς της παραγωγής μέσα και
έξω από την Κοινότητα και τούτο διότι οι τιμές στόχου και
παρέμβασης της Κοινότητας είναι μεγαλύτερες από τις τιμές των
ομοειδών στη διεθνή αγορά.
Η βασική ιδιαιτερότητα στην εττιδότηση αυτή είναι ότι καταβάλλεται
στον αγοραστή και όχι στον παραγωγό. Αυτός υποχρεούται να
δώσει στον παραγωγό τις υψηλές τιμές παρεμβάσεως που όρισε για
αυτόν η Κοινότητα. Άλλη ιδιομορφία για όλες τις ττοιότητες, έτσι
πολλές φορές στις κατώτερες ττοιότητες ξεπερνιέται η τιμή στόχου.
Για την προώθηση των εξαγωγών του δεματοποιημένου κοινοτικού
καπνού σε τρίτες χώρες ττροβλέττεται μια πρόσθετη επιδότηση
RESTITUTION, που καλύτπει έξοδα μεταφοράς, δασμούς κτλ. Αυτή
ορίζεται κατά εσοδα'α, εναι ίδια για όλες τις ποιότητες και
διαφορετική ω ς προς την χώρα προορισμού και καλύτπα την
διαφορά ανάμεσα στις διεθνείς και κοινοτικές τιμές.
Το συμβόλαιο καλλιέργειας συνάτπεται μεταξύ παραγωγού και
αγοραστού στην έναρξη της περιόδου για ένα ή περισσότερα χρόνια,
αναφέρε την ποικιλία, την έκταση και την περιοχή καλλιέργειας,
ακόμη και την πυκνότητα φύτευσης κτλ.
Τα συμβόλαια με τον μηχανισμό τιμών, προσανατολίζουν την
παραγωγή εγκαίρους στις ανάγκες της αγοράς, στην βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος και στην εξισορρόττηση της προσφοράς
προς την ζήτηση,
γ. Σύοπημα π α ρέμ βα σ ης
Οι
κα θο ρ ισ μέν^
τιμές
παρέμβασης
είναι
προϋπόθεση
υποχρέωσης της Κοινότητας να αγοράζει τον κοινοτικό καπνό που
τηςπ ροσ φφ εται. στις τιμές που εγγυάται η ίδια για όλες τις ττοικιλίες
και ποιότητες. Το Αρθρο 5 του βασκού κανονισμού ε τ π ^ λ λ ε για τον
σκοπό αυτό την ίδρυση Εθνικών Οργανισμών Παρέμβασης, οι
οποίοι έχουν οργάνωση με κέντρο υποδοχής των καττνών στις
διάφορες περιοχές παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης.
Αυτοί επεξεργάζονται εμπορικά τον κσττνό ή αναθέτουν το έργο σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ττωλήσεις των Οργανισμών αυτών γίνονται
με διαγωνισμούς κατά την κρίση της Κ ομμισόν και εισήγηση των
ενδιαφερομένων κρατών-μελών.
δ. Σύστημα ελέγχου της αγοράς
Επειδή υπάρχουν ουσαστικές διαφορές μεταξύ κσττνού και άλλων
γεωργικών προϊόντων ο κανονισμός βάσεως (Αρθροί 3) παρεμβάλει
κατ' εξαίρεση τον παράγοντα του ελέγχου της αγοράς του καπνού
(κάτι που δεν γίνεται για άλλες αγορές).

ο έλεγχος αυτός αττατκοπεί στον άμεσο ετττρεασμό του μεγέθους
της παραγωγής, με ττεριορισμούς στις ττοσότητες που παραδίδονται
κατά ποικιλία ή ομάδα στους Οργανισμούς Παρέμβασης και τον
καθορισμό ανώτατου ύψους κοινοτικής παραγωγής για το οττοίο
χορηγείται ττριμ.
Τα μέτρα ελέγχου ττεριλαμβάνουν εκτός των περιορισμών και
μέτρα προσανατολισμού με τον τομέας FEOGA χρηματοώτώντας
προγράμματα
αντικατάστασης
παθητικών
ποικιλιών,
αναδιαρθρώσεις, έρευνες, επενδύσας. Την πρωτοβουλία για την
κατάρτιση και υποβολή των προγραμμάτων έχουν τα κράτη-μέλη και
η υιοθέτηση του εξαρτάται από την πληρότητα, την ττειστικότητα και
την αναγκαιότητά τους,
ε. Δ ιαχείρισ η του τομέα.
Στα άρθρα 16-18 του κανονισμού 727/70, προβλέπεται η
λειτουργία Εττιτροττής Διαχαρίσεως του καπνού. Την αποτελούν
εκπρόσωποι των κρατών-μελών, προεδρεύετε από εκπρόσωπο
χωρίς ψήφο. Έργο της εττιτροττής είναι να αποφασίζει για θέματα
που αφορούν την ομαλή λειτουργία του τομέα.
Η ετητροττή συγκροτείται από 40 μέλη από τα οπ αα τα 20 είναι
γεωργοί, 4 έμποροι, 5 καττνοβιομήχανοι, 2 εκπρόσωποι
μονοττωλίων (Γαλλίας, Ιταλίας), 6 εργάτες και 3 καταναλωτές.
Κυρίαρχο όμως ρόλο στην διαχείριση έχει η αρμόδια υττηρεσία
κσττνού της Κομμισιόν που μετέχα ενεργά στις ετπτροττές και οι
εισηγήσας της προσδιορίζουν τις αποφάσεις των ειδικών εττιτροττών
και οργάνων και του Συμβουλίου των Υπουργών
6.3. Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΗ Κ Α Π Ν Ο Υ -Δ Α Σ Μ Ο Ι-Φ Ο Ρ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ
Οι εισαγωγές καπνών από τρίτες χώρες στην Κοινότητα είναι
ελεύθερες, επιβάλλεται όμως μόνο δασμός ασαγωγής για να
προστατευθά η κοινοτική παραγωγή.
Στην γενικότερη όμως εμπορική πολιτική η κοινότητα κάνει
δασμολογικές -παραχωρήσεις σε πολλές χώρες και
έτσι
αποδυναμώνεται η αρχή της κοινοτικής προτίμησης Αυτό γίνεται
κυρίως για τις ανστπυσσόμενες ή τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
Οι α π α λ λ σ ^ και γενικότερα η κοινοτική πολιτική παρεμποδίζουν
την αποδοτική λειτουργία της γεωργικής πολιτικής του κσττνού και
ττρέπΉ να βρϊεθεί καλύτερη ισορροπία και συνοχή εμπορικής και
γεωργικής ττολιτικής για το φό^χ) κατανάλωσης των κσττνικών
προϊόντων. Ο κανονισμός 463/72 ορίζει τις αρχές,ττροσδιορίζει τα
κριτήρια και βάζε τις ^ σ ε ις για -προσέγγιση των φορολογιών των
κρατών-μελών. Ο ίδιος κανονισμός εξασφαλίζει την ελεύθερη
διαμόρφωση τιμών, την ίση μεταχείριση εθνικών και εισαγόμενων
-προϊόντων και αποκλεία εττιβολή άλλων φόρων εκτός του φόρου
προστιθέμενης αξίας.
yjj— ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΓΓΗΣ, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ». ΤΕΡΓΈΓΓΗ 1983, σελ.244.
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6.4. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Στις 28-5-1979, υττογράφτηκε othv Αθήνα
η συνθήκη
■προσχώρησης της Ελλάδόκ; στις ΕυρωπΟίκές Κοινότητες (σήμερα
Ευρωπαϊκή Ένωση), και ίσχυσε από 1-1-1981. Σχετικά με τον κσττνό
και με την αποδοχή αττό την Ελλάδα της κ ο ι \ ^ οργάνωσης της
αγοράς του προϊόντος, εττεκτάθηκε και στην Ελλάδα η α ρ )^
προστασίας και βελτίωσης του εισοδήματος των Ελλήνων
παραγωγών, ενισχύθηκαν και ττροωιθήθηκαν οι εξαγωγές και
ανέλαβε ο FEOGA το μεγάλο βάρος των οικονομικών ευθυνών, που
είχε μέχρ τότε ο κρατικός προϋπολογισμός.

6.4.1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Η προσπάθεα προσαρμογής της Ελλάδας στο κοινοτικό καθεστώς
του κσττνού χρσάσθηκε πολλά βήματα. Ένα πρώτο ήταν η
συγχώνευση των 78 ττοικιλιών των ελληνικών καπνών σε 13
βασικούς τύπους και σε 10 ομάδες που συμπλήρωσαν τον -πίνακα
των κοινοτικών ποικιλιών με κωδικούς από 17 μ έχρ 26 και είναι οι
εξής;
17 Μπασμάς
18 Κατερίνη
19 Κ. Κουλάκ κλασικά
20 Κ. Κουλάκ λοιπά, Ελασσόνας, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τρσττεζούς
και Φ.Ι.
21 Μυρωδάτα Αγρνίου
22 Ζιχνομυρωδάτα
23 Τσεμττέλια
24 Μαύρα
25 Μττφλεϋ
26 Βιρτζίνια.
Στην ομαδοποίηση, εκτός των βοτανικών και καπνιστικών
χαρακττρισηκών, χρησιμοττοιήθηκαν και συμπληρωματικά κρτήρια:
Η κλίμακα τιμών ασφαλεας που ό ρ ζε ο Οργανισμός Κσττνού, η
ομαδοποίηση της εμπορκής πρακτικής αλλά και ο όγκος
παραγωγής μερκών ποικιλιών

6.4.2. ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Οι τιμές ασφαλείας ττου χρησιμοττοιήθηκαν σαν ττρόσθετο κριτήριο
για τον καθορσμό των ομάδων, βοήθησαν την διαχείρση του τομέα,
αλλά προστάτευσαν τις σχέσεις τιμών που α'χαν καθιερωθεί στην
Ελλάδα ανάμεσα στις διάφορες ποικιλίες.

73)---- ΠΟΙΜΕΝ1ΔΗΣ ΑΝΕΓΓΗΣ, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», ΤΕΡΓΈΣΤΗ 1983, σελ,251.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Η διαφύλαξη όμως των σχέσεων των τιμών δεν αρκούσε για την
διαφύλαξη των ποιοτικών διαφορών μέσα στις μεγάλες ττοικιλίες.
Έτσι ορίζονται διαφορετικές τιμές ασφαλείας για διάφορες
παραγωγές. Για να εκλείψα το πρόβλημα, διαχωρίστηκαν σε
ιπτοομάδες ττου κάθε μια είχε περιφέρειες ή μικρές περιοχές των
οποίων a τιμές δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Οι
περιοχές αυτές ονομάσθηκαν <(Ζώνες καλλιέργειας».

6.4.3.

ΖΩΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μετά τον διαχωρισμό ορισμένων ποικιλιών σε ζώνες ορίσθηκε και
η «ζώνη αναφοράς». ΓΓ αυτή ορίσθηκε η κοινοτική τιμή και
συντελεστής με τον οποίο -προσδιορίζονται οι τιμές των λοιπών
ζωνών της ποικιλίας. Ζώνη αναφοράς ορίσθηκε αυτή που
αντιστοιχούσε στη χαμηλότερη τιμή.

6.4.4.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Για να τταραμείνει στη χώςχτ μας η πρακτική που ίσχυε
συμφουνήθηκε. στις ελληνικές ποικιλίες ανατολικών καπνών, η
ετπλογή σαν ποιότητα
αναφοράς, να είναι η ΙΛΠ και επειδή αυτή η
ποιότητα είναι σύνθετη, προσδιορίσθηκε η ποιοτική σύνθεση του ΙΛΠ
σε ΙΛΙ και ΠΙ. Έτσι το ΙΛΠ για να είναι αντιττροσωπευτικό της
ποιότητας αναφοράς πρέπει να έχα την προβλεπόμενη για μια
κανονική σοδειά ποιοτικής σύνθεσης.
Η ποιοτική αυτή σύνθεση εκτιμήθηκε σε 38% ΙΛΙ και 47% ΠΙ για τα
αρωματικά καπνά και τα γεύσεως, σε 40% ΙΛΙ και 45% για τα
ουδέτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο ΚΑΠΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
7.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Σύμφωνα με εκτιμήσας εκπροσώπων των επιχειρήσεων το 1996,
τα εισαγόμενα τσιγάρα ττροβλέπεται να αντιπροσωττεύουν το 65%
ΤΓίς Ελληνικής αγοράς ενώ τα εγχωρίως τταραγόμενα το 35%. Οι
Έλληνες καττνιστές θα «μετατοπιστούν» ακόμη ττερισσότερο στα
εισαγόμενα. Στην σχετικά σταθερά ετήσια Ελληνική αγορά των 29
δισεκατομμυρίων τσιγάρων, το ποσοστό των εισαγόμενων αυξάνεται
διαρκώς τα τελευταία χ ^ ν ια .
Αττοκαλυτπικό είναι το γεγονός απ' το 1991 τα εισαγόμενα στο
σύνολο της ελληνικής αγοράς ήταν μόλις 41,5% το 1995 εκτοξεύθηκε
στο 60,8%. Αντιθέτους τα εγχουρίους παραγόμενα τσιγάρα
ακολουθούν τπωτική πορεία: από 58% το 1991 έφθασε στο 39,2%
το 1995.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αλλαγές στα μερίδια
αγοράς των μεγάλων καττνοβιομηχανιοϋν και μάλιστα των
πολυεθνικών εταιριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ετπχειρήσεων
του κλάδου: κέρδισαν έδαφος οι Philip-Morris (από 15,3% το 1991
σε 22,1% το 1995), η Rothmans (από 8,8% σε 14,7%), η Reynolds
(από 8,2% σε 9,7%) κλπ.
Σε ότι αφορά τις ελληνικές καττνοβιομηχανίες και την πορεία τους
κατά το 1995, παρουσιάσθηκαν ω ς ακολούθω^ Η εταιρία
Πσπαστράτος παρουσίασε αύξηση 3,78% μαζί με τα Marlboro που
παράγει. Η επιχείρηση σπέσττασε το 35,01% της αγοράς ενώ τα
ιδιόκτητα σήματά της είχαν μόνο το 16,21%. Η βιομηχανία Καρέλιας
παρουσίασε θετική μεταβολή κατά 3% ω ς προς το 1994, τα σήματά
της παρουσίασαν αύξηση από 25,05% σε 27,12% το 1995. Η
Κεράνης είχε αρνητική μεταβολή
13,36%, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη της ΣΕΚΑΠ η οττοία έχασε 11,05% πέφτοντας από 19,06%
στο 8,01% το 1995.
Σημαντικές αλλαγές συντελούνται στις γευστικές -προτιμήσεις των
ελλιπών. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα εκατό τσιγάρα ενώ το
1991 τα 68 ήταν full flavour το 1995 ί^ταν μόνο 55. Αντιθέτως τα
τσιγάρα light εμφανίζουν συνεχή άνοδο

Ϊ4) ΚΤΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, «Χώνει έβαφος ο Ελληνικός καπνός», ο
ΜαριΙου 1396, οτλΔ15.

«ΒΗΜΑ», αρ. φύλλου 9.834, 3

7.2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΠΝΟΥ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα συμπεράσματα των εργασιών
του καττνικού συνεδρίου που διοργανώθηκε σπό την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή και την χορηγία της ΡΝΙίρ-Μοπίε:
Πρώτον: ο κσττνός είναι ένα σημαντικό εθνικό ττροίόν αφού
απασχολεί πάνω σττό 400000 ανθρώπους, το 11% του συνολικού
ενεργού πληθυσμού, προσφέρα συνάλλαγμα και σημαντικά
φορολογικά έσοδα στον κρατικό ττρούττολογισμό, μόνο ο φόρος
κατανάλωσης σπέφερε 475 δισεκατομμύρια το 1995 και σ υ μ ^ λ λ ε ι
στη διατήρηση και ζωντάνια ακρτικών κοινωνιών του ελλαδικού
χώρου.
Δεύτερον: Το μέλλον του Ελληνικού καττνού μπορεί να είναι
λαμπρό υπό την προϋπόθεση ότι οι Έλληνες καττνοκαλλιεργητές θα
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου
καττνού. Εττίσης ότι το κράτος θα στηρίζει τον καπνό και αν οι τρας
πλευρές του καττνικού τριγώνου - κσττνοπαραγωγοί, καττνέμποροι,
κσττνοβιομήχανοι - αλλά και όσοι ζουν από τον καπνό (διαφήμιση,
μεταφορές) συνεργασθούν ο καττνόςθα ξεπεράσει τις συμπληγάδες
πέτρες των Βρυξελλών και των αντικαττνιστών.
Τρίτον: Οι Έλληνες κσττνοπαραγωγοί θα ττρέττε] να ενημερωθούν
και να σ υνεργασ^ύν με τους άλλους τταράγοντες του καττνικού
κυκλώματος για την από κοινού αντιμετώτηση των προβλημάτων και
την αξιοποίηση των ευκαιριών. Ουσιαστική είναι η τοποθέτηση του
διευθύνοντος συμβούλου της «Πσπαστράτος» κ. Τ. Αβέροχρ: «Η
σημερινή οικονομική ευρωστία της ελληνικής κσττνοβιομηχανίας και
η ττίστη ορισμένων μελών του κλάδου, όχι μόνο για ετηβίοχτη αλλά
και δυναμική παρουσία των προϊόντων τους διεθνώς, δεν βασίζονται
μόνο στους υγιείς αριθμούς των σημερινών οικονομικών στοιχείων
εταιριών του κλάδου, αλλά στην μακροττρόθεσμη δυναμική ζήτηση
που προκάλεσε το “χτίσιμο” ορσμένων επώνυμων ελληνικών
σημάτων στο εξωτερικό που έγινε με ττολλούς κόπους»

7.3.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

Υπό διωγμό έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα καπνά
ανατολικού τύπου με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει θανάσιμο
κίνδυνο η καττνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα απειλητικό
ττροβάλλα το ενδεχόμενο υιοθετήσεως σπό την Ευρωττάίκή Ένωση
πρότασης για εξαγορά με ελκυστικά κίνητρα των -ποσοστώσεων από
τους καπνοπαραγωγούς.
Σε ττερίτπωση που κάτι
τέτοιο
προχωρήσει, το Ελληνικό εμττορικό ισοζύγιο για τον καπνό
κινδυνεύει να παρουσιάσει σοβαρό έλλεμμα, ενώ χιλιάδες άτομα να
προστεθούν στις στρατιές των ανέργων.
15) ΚΤΈΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ. «Χάνειίβαφος ο Ελληνικός κσττνός», στο «ΒΗΜΑ», αρ. φύλλου 9.834 , 3
Μαρτίου 1996, σϊλΔΙδ.

To ιπτουργείο απασχολείται ιδιαιτέρως, διότι απαιτούνται
αποφασιστικές λύσεις τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η Ελλάδα μαζί με τηρ/ Ιταλία παράγουν το 80% της συνολικής
κοινοτικής παραγωγής. Η Ελλάδα είναι όμως η μοναδική χώρα της
Ε.Ε. που παράγει καττνά ανατολικού τύπου, που ως γνωστό,
βρίσκονται ουσιω δώς «υπό διωγμό». Έτσι ένα ακόμη εθνικό πρΟϊόν
αντιμετωπίζεται από την Κοινότητα ω ς πλεονάζον αν και δεν είνε·
για παράδειγμα ίδιο με το βαμβάκι, του οττοίου η παραγωγή
περιορίζεται σημαντικά, ενώ οι «15» είναι ελλειμματικές και εσάγουν
το προϊόν από τρίτες χώρες. Έτσι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται
εκτός των άλλων και μείοχτη των εξαγωγών των Ελληνικών καπνών,
τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, χω ρίς να ληφθούν μέτρα
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς ή κακώς εισάγει πάνω από 500000
τόνους μεταποιημένου καπνού, δηλαδή εισάγει περίπου τα V* των
καταναλωτικών της αναγκών. Είναι επομένως ελλειμματική σε
καττνά, παρά το γεγονός ότι κατέχει την Τρίτη θέση στην παγκόσμια
παραγωγή μετά την Κίνα και της Η.Π Α .
Έ τσ η Ελληνική καπνοτταραγωγή αποδεικνύεται σημαντική και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα παράγει το 40% της κοινοτικής
παραγωγής, ενώ το 80% της Ελληνικής καττνοπαραγωγής
συγκεντρώνεται στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας, της
Θράκης και της Στερεός Ελλάδας. Αντί λοιττόν να ενισχύεται η
καττνοπαραγωγή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και σε
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., «πολφ άται» και οι συνέπειες της
αναθεωρημένης Αγροτικής Πολιτικής Κ.Α.Π. άρχισαν ήδη να
διακρίνονται.
Οι νέες ρυθμίσεις, που υπαγορεύονται από τον παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ - πρώην GATT), αποβλέπουν στη
σταθεροποίηση της παραγωγής και στην αλλαγή του πλαισίου
στήριξης της καττνοπαραγωγής.
Τα ττρώτα σημάδια της συνεχώς μαούμενης στήριξης της
καττνοπαραγωγής διακρίνονται ευκρινέστατα στις εξαγωγίές μας.
Από το 1990-1994 μειώθηκαν οι Ελληνικές εξαγωγές καττνών κατά
2.7% σε αξία και κατά 7.8% σε όγκο. Μια ακόμη αγορά χάνεται και οι
αντιδράσεις είναι «χαλαρές».

7.4. «ΣΤΑΧΤΗ» ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΝΟΣ
Κρίσιμες είναι οι ώρες για το μέλλον του κοινοτικού και κυρίως του
Ελληνικού καπνού. Η ανησυχία είναι διάχυτη στους αρμόδιους
φορείς όλης της χώρας. Σε ττρόσφατη επαφή τους με τον
προϊστάμενο της Ετπτροτττν; K.Pasheko όταν ήρθε στην χώρα μας.
ακρβώ ς για αυτόν τον λόγο, υποστήρξαν το αδιαττραγμάτευτο της
εθνικής μας ποσόστωσης, για τους εξής λόγους;

1“ ''. To τμήμα κσττνού προβλέττα την προκαταβολή πριμ για τα
επόμενα 8-10 χρόνια σε όποιον παραγωγό επιθυμεί να εγκαταλείψει
το δικαίωμά του στην ποσόστωση και να «βγει» από το επάγγελμα.
Δεδομένου, όμω ς ότι στην Ελλάδα περίπου το 605 των «αρχηγών»
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ
το 30% άνω των 65, αν κάτι τέτοιο γίνει πράξη, ένας μεγάλος
αριθμός κσττνοτταραγωγών αναμένεται να υποκύψει στον
«ττειρασμό». Κατά συνέπαα, θα δημιουργηθεί έλλειμμα πρώτης
ύλης για τις ελληνικές κσττνοβιομηχανίες. δεδομένης και της
αυξητικής τάσης που π α ρ ο υ σ ιά ^ το κάττνισμα παγκοσμίως, το
μόνΌ αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των εισαγωγών από τρίτες
χώρες.
2“ '' Γενική άποψη των εμπλεκομένων με τον καττνό είναι ότι η εν
λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπάίκής Ένωσης ττροκύτπει από την
πρόθεση της να παρουσιάσει ένα «ανθρωτπστικό» προφίλ εναντίον
του καπνίσματος. Μια τέτοια απόφαση όμως εκτιμάται ότι δεν
στρέφεται εναντίον του καττνίσματος. αλλά εναντίον του κοινοτικού
κσττνού. Αν ληφθεί υπ' όψιν η αρχική θέση της Ένωσης, για πλήρη
κατάργηση της επιδότησης του κσττνού, κάτι ττου βέβαια
εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσσς. τότε συνάγουμε, τον
σκοπό οικονομίας που υποκρύτπεται.
3®''. Οι ελληνικοί φορείς αντιπροτείνουν η ποσόστωση όσων για
οποιονδήποτε λόγο εττιλεγούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα να
μη φεύγει από τη χώρα, αλλά να αναδιανέμεται σε νέους
παραγωγούς.
Αλλο σημείο τρβής είναι πρόταση του τμήματος καπνού η οττοία
ζητά να διαφοροποιηθεί η κοινοτική ετπδότηση ανάλογα με την
ποιότητα. Θέλει το 55% της ενίσχυσης να παραμείνει σταθερό, ενώ
το υπόλοιπο να αυξομειώνεται ανάλογα με την ποιότητα της
παραγωγής. Αττώτερος στόχος να εγκαταλετφθούν οι «κακές»
ποικιλίες και να στραφούν οι παραγωγοί σε κσττνά, υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Στηνττρόταση συμφατνούν οι φορείς, οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι όμως ζητούν μεγαλύτερο σταθερό ποσοστό, το
διαφοροττοιούμενο ποσοστό να μη ξεπερνά το 20%.
Η σοβαρότητα του θέματος είναι ανησυχητική διότι συμβαίνει
ακριβώς τώρα που οι ελληνικές εξαγωγές βί^'σκονται τα τελευταία
χρόνια σε ιδιαίτερη άνθηση. Η δραχμική του αύξηση μεταξύ1994 και
1995 έφθασε τα 11 δισ. Μάλιστα «εκρηκτική» είναι η πορεία του
βιομηχανικού κσττνού που εξάγεται προς τρίτες χώρες, αφού η
συνολική αξία αυξήθηκε στη διετία κατά 10,8 δισ.

Παράλληλα, η μεγάλη άνοδος που παρουσιάζεται στις εξαγωγές
καπνού από τρίτες χώρες το 1995 ανήλθαν σ ε 7.4 δισ. κατά 3,2 δισ.
περισσότερες από το 1994. Εξάλλου, στον διπλασιασμό ή και
τριπλασιασμό οδηγήθηκαν το 1995 οι τιμές όλων των ττοικιλιών στην
εσωτερική αγορά. Σε μεγαλύτερα εττίττεδα θα διαμορφώθηκαν οι
τιμές εσοδείας το 1996. Ενδεικτικά των τάσεων βέβαια είναι το
χάσμα τιμής των υψηλών ποιοτικά ποικιλιώ ν και των «κακών» σττό
τα τσεμττέλια που κοσπ'ζουν μ.ο. 73 δρχ/κιλό μ έχρ τα Μπασμά 859
δρχ/κιλό.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των ελληνικών
προτάσεων. Βδικότερα ο Μπασμάς ττου το 95% της παραγωγής του
εξάγεται στις ξένες αγορές με τιμές που φθάνουν τα 7 δολ. ανά κιλό,
ενώ άλλες ποικιλίες μ τ τ ο ^ να πέσουν και κάτω του δολαρίου και
όττως υπογραμμίζει ο διευθυντής της π εριφέροας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης του Εθνικού Οργανισμού κσττνού κ. Γ.
Σιμούδης «σε εμττορική τιμή ο Μπασμάς αντιπροσωπεύει το 48%
όλων των ποικιλιών μαΟ, ενώ σττό άποψη παραγωγής το 20%.»

) Ελληνικός καπνός», στην

ΕΠΙΛΟ ΓΟ Σ
Ο καπνός καλλιεργείται στην Ελλάδα τριακόσια χρόνια ττερίττου και
είναι ττάντα σημαντική πηγή ζωής για μεγάλο μέρος του αγροτικού
μας πληθυσμού.
Η βιομηχανική ανάτπυξη, η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού
ττρος τι μεγαλουπόλεις, η υπογεννητικότητα, οι δύσκολες συνθήκες
ζωής του χωριού και η μετανάστευση μείωσαν ττολύ τον αγροτικό
μας πληθυσμό, με συνέπεια την μείωση της καλλιεργούμενης
έκτασης και την τπώση της παραγωγής του καττνού.
Η ενεργειακή κρίση και η έλλειψη επαρκών κυβερνητικών μέτρων
επιβάρυναν την κατάσταση και αύξησαν το κόστος π α ρ α γω '^ς των
τιμών του προϊόντος.
Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωττάίκή Ένωση θεωρήθηκε ότι θα
αποτελέσει αυτόματα ευοίωνη οικονομική εξέλιξη της χώρας, πρέπει
όμως να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η Ευρωπεάκή Ένωση
προσφέρα τα πλαίσια για μια ευρύτερη ανάτπυξη, αλλά από τα
πλεονεκτήματά της θα ωφεληθούν μόνο όσοι στηριχθούν στις δικές
τους δυνάμεις, στη δική τους ευροοστία και στη δική της ετοιμότητα.
Η καττνοκαλλιέργεια οφείλει να προσαρμόσει ταχέως την
παραγωγή στις ανάγκες της εσωτερική κοινοτικής και διεθνούς
καττνοβιομηχανίας, να σταματήσει η παραγωγή ποικιλιών με
προορσμό την κοινοτική εττιδότηση, να βελτκυθεί η ποιότητα και να
πετύχει εμττορικοποίηση της παραγωγής, διαφορετικά θα ττρέπει να
αναμένουμε σοβαρές δυσμενσς ετπτπώσεις στον κλάδο.
Ανάγκη λοιπόν ττροσαρμογών σε ορθολογικά λατουργικά
δεδομένα, -προγράμματος εξυγιάνσεων και αναδιαρθρώσεων,
ανάγκη να βρεθούν μηχανισμοί αξιοποίησης όλων των μέσων ττου
παραχωρα η Ευρωττόίκή Ένωση, και φυσικά για όλα αυτά απαιτείται
ουσιαστική
ενεργοποίηση
και
συντονισμός
κράτους
και
εμπλεκομένων φορΐέων.
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