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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των τάσεων συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης της γεωργικής παραγωγής στην Περιφέρεια Κεντρικής την περίοδο 1982-
2006. Η υπό µελέτη Περιφέρεια κατέχει σηµαντικό ρόλο στην αγροτική οικονοµία της 
χώρας, καθώς σε αυτήν επικρατούν εντατικά παραγωγικά συστήµατα, τα οποία 
συνεισφέρουν σε υψηλό ποσοστό στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας. 
Η µεθοδολογία βασίζεται στον υπολογισµό δεικτών συγκέντρωσης και εξειδίκευσης, οι 
οποίοι τυπικά προσιδιάζουν στην τεχνική τµηµατοποίησης του Belson. Για την ανάλυση 
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της ακαθάριστης αξίας της παραγωγής προϊόντων φυτικής 
και ζωικής παραγωγής για επιλεγµένα έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης, κύριο χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης των καλλιεργειών 
είναι η ειδίκευση σε σχετικά µεγάλο αριθµό κλάδων, µια σύνθεση που απαντάται συχνά 
σε συστήµατα µεσογειακών χωρών. Πρόκειται για κλάδους οι οποίοι ωφελήθηκαν από 
την ασκηθείσα πολιτική (π.χ. επιδοτήσεις), όπως το βαµβάκι και τα ζαχαρότευτλα, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλές απαιτήσεις σε φυτοφάρµακα και λιπάσµατα και 
ασκούν πιέσεις στα οικοσυστήµατα. Η ανάλυση, συγχρόνως, αναδεικνύει και υψηλή 
συγκέντρωση κλάδων µικρής γεωγραφικής εξάπλωσης αλλά ιδιαίτερης οικονοµικής και 
κοινωνικής σηµασίας για περιοχές της Περιφέρειας, όπως η ελαιοκοµία, ο ηλίανθος και η 
δενδροκοµία. Σε ό,τι αφορά τη ζωική παραγωγή, η διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών 
φανερώνει περαιτέρω εξειδίκευση σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από επιχειρηµατική 
οργάνωση των εκµεταλλεύσεων, όπως η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία. Τα ευρήµατα 
αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, ιδιαίτερα 
στον εντοπισµό κλάδων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας, 
µε σαφή προσανατολισµό προς τις συνθήκες της αγοράς. Επίσης, ο προσδιορισµός του 
βαθµού συγκέντρωσης της παραγωγής κλάδων µε υψηλές απαιτήσεις σε αγροχηµικές 
εισροές είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων (Οδηγία 60/2000/ΕC). 
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1. Εισαγωγή 
 Η κρίσιµη καµπή την οποία διέρχεται η ελληνική οικονοµία καθιστά περισσότερο 
επιτακτική παρά ποτέ την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που να τονώνουν τα 
οικονοµικά µεγέθη και να αναστρέφουν τις αρνητικές τάσεις στον τοµέα της 
απασχόλησης. Η άσκηση πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είχε πολυεπίπεδες 
συνέπειες στην αποτελεσµατικότητα των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και 
στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. Μεταξύ αυτών, το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 
αποτελεί η άσκηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Από την είσοδο της χώρας 
στην τότε ΕΟΚ, το 1981, µέχρι σήµερα, η ΚΑΠ έχει διαµορφώσει ουσιαστικά τη 
διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας. Ο έντονος προστατευτισµός του τοµέα είχε ως 
αποτέλεσµα την ουσιαστική βελτίωση των εισοδηµάτων των παραγωγών και, σε 
συνδυασµό µε εγγειοδιαρθρωτικές παρεµβάσεις, αποτέλεσε κύριο παράγοντα ανάπτυξης 
σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Εντούτοις, οι διαχρονικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ 
είχαν υψηλό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έθεσαν 
περιορισµούς στο εξωτερικό εµπόριο γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ενώ 
συγχρόνως αποπροσανατόλισαν την παραγωγή από τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Παρά τις συνέπειες αυτές, ο γεωργικός τοµέας εξακολουθεί να συνεισφέρει στην 
ελληνική οικονοµία σε υψηλό βαθµό, παρά τη χαµηλή και διαρκώς µειούµενη 
συνεισφορά του στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή 
στηρίζουν µεταποιητικές δραστηριότητες και οι επενδύσεις σε αυτές έχουν 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, οι οποίες παρέχουν ώθηση στην αγροτική οικονοµία της 
χώρας. Εκτός από τους µακροοικονοµικούς δείκτες, η τοπική σηµασία της γεωργίας είναι 
καθοριστική, σε όρους απασχόλησης και εισοδήµατος, και συµβάλλει στην αναστροφή 
των τάσεων πληθυσµιακής αποψίλωσης ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Καθίσταται, 
έτσι, σαφές πως ο γεωργικός τοµέας µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες να στηρίξουν σε ουσιαστικό βαθµό τις προσπάθειες για 
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. 

Η διαφαινόµενη τάση φιλελευθεροποίησης των γεωργικών αγορών µετά το 2013 
προκαλεί προβλήµατα στη λειτουργία του τοµέα και περιορίζει τις δυνατότητές του να 
επιτελέσει τον πολυλειτουργικό του ρόλο. Η άσκηση της γεωργίας χωρίς τη στήριξη της 
ΕΕ, µετά από πολλά χρόνια, σε ένα πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας αποτελεί 
σηµαντική πρόκληση, η οποία µπορεί να παρέχει ευκαιρίες στη χώρα µε την ανάδειξη 
κατάλληλων διαχειριστικών στρατηγικών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι µεταβολές αυτές θα 
οξύνουν τις ήδη δυσµενείς συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η ελληνική οικονοµία.  
Παράλληλα, οι διαρκώς εντονότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες καθιστούν επίκαιρη τη 
συζήτηση για την υιοθέτηση καλλιεργειών που να ασκούν χαµηλότερες πιέσεις στα 
οικοσυστήµατα και να συµβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των 
υδατικών πόρων  (Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό, (ΕΚ) 60/2000). 
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Στο πλαίσιο αυτό, η διάρθρωση της γεωργικής παραγωγής και η χωρική της 
κατανοµή µπορούν να παρέχουν ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες σε ότι αφορά τις 
προοπτικές του γεωργικού τοµέα. Μια τέτοια διερεύνηση µπορεί να αναδείξει γεωργικούς 
κλάδους ουσιαστικής σηµασίας σε επίπεδο γεωγραφικής ενότητας (Νοµού, Περιφέρειας 
ή και χώρας), οι οποίοι να καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις, καθώς και κλάδους τοπικής 
εµβέλειας που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των πυρήνων στους οποίους 
εντοπίζονται. Ταυτόχρονα, εντοπίζεται ο βαθµός στον οποίο η γεωγραφική ενότητα 
ειδικεύεται σε µικρό ή µεγάλο αριθµό γεωργικών ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 
Είναι προφανές ότι µια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στη χάραξη 
στρατηγικών διαχείρισης της γεωργίας και χάραξης αγροτικής πολιτικής, ενώ µπορεί να 
αξιοποιηθεί και στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω της 
αναγνώρισης των σχέσεων µεταξύ των κλάδων παραγωγής και της περιβαλλοντικής 
ποιότητας. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε περιορισµένο αριθµό κλάδων 
παραγωγής προϋποθέτει διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης των γεωργών και της 
δραστηριότητάς τους, σε σχέση µε περιπτώσεις όπου οι τοπικές ιδιαιτερότητες 
αναδεικνύουν µεγάλο αριθµό κλάδων παραγωγής, µε ιδιαίτερη κατά περίπτωση σηµασία. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθµού συγκέντρωσης της 
παραγωγής προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής και του βαθµού εξειδίκευσης των 
Νοµών σε συγκεκριµένες παραγωγές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιλογή 
της Περιφέρειας στηρίζεται στο µεγάλο όγκο προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής 
καθώς και στην υψηλή συνεισφορά της στην αγροτική οικονοµία της χώρας. Το 
µεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης στηρίζεται στον υπολογισµό δεικτών ειδίκευσης της 
παραγωγής προϊόντων, σε επίπεδο Νοµού, και συντελεστών συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης (Vate Michel, 1983) για τα προϊόντα και τους Νοµούς της Περιφέρειας 
αντίστοιχα. Η ανάλυση αξιοποιεί δεδοµένα της ακαθάριστης αξίας της παραγωγής για 
επιλεγµένα έτη της περιόδου 1982-2006, αποτυπώνοντας µεταβολές που σχετίζονται µε 
την εφαρµογή της ΚΑΠ. 
 Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερεις ενότητες, εκτός από την εισαγωγή. Στην 
επόµενη ενότητα παρουσιάζεται το προφίλ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, µε έµφαση 
στα χαρακτηριστικά του πρωτογενή τοµέα της. Ακολούθως, παρουσιάζεται εκτενέστερα 
η µεθοδολογία υπολογισµού των δεικτών ειδίκευσης και των συντελεστών συγκέντρωσης 
και εξειδίκευσης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρατίθενται στην επόµενη ενότητα, 
στην οποία παρουσιάζεται η διαχρονική µεταβολή των δεικτών και των συντελεστών για 
τα κύρια προϊόντα της Περιφέρειας και για τους Νοµούς της. Η εργασία ολοκληρώνεται 
µε τα συµπεράσµατα. 
 
2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατατάσσεται πρώτη µε κριτήριο την 
έκταση (19.146 τετρ. χιλ., 14,5 % της συνολικής έκτασης της χώρας) και δεύτερη µε 
κριτήριο τον πληθυσµό (1.874.597 κάτοικοι, 17,1 % του πληθυσµού της χώρας 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2003)) µεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Αποτελείται από τους Νοµούς 
Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας είναι η πιο αναπτυγµένη µεταξύ των βορείων Περιφερειών 
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της χώρας, λόγω της επικράτησης παραγόντων που σχετίζονται µε τους διαθέσιµους 
φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, την ανάπτυξη 
βιώσιµων αστικών κέντρων, µε επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, και  τη διάρθρωση και το 
δυναµισµό των παραγωγικών της κλάδων. 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2007 η Κ. Μακεδονία 
παρήγαγε το 13,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, γεγονός που την 
κατατάσσει δεύτερη, µετά την Αττική, σε επίπεδο χώρας. Ο πρωτογενής τοµέας της 
Περιφέρειας συνεισέφερε κατά 20,0% στη συνολική ακαθάριστη αξία του πρωτογενή 
τοµέα της χώρας, την υψηλότερη µεταξύ των 13 Περιφερειών, ο δευτερογενής κατά 
15,9% και ο τριτογενής κατά 12,4%. Η τοµεακή συνεισφορά στη συνολική ακαθάριστη 
αξία για την Περιφέρεια διαµορφώθηκε σε 7,6%, 21,2% και 71,2% για τον πρωτογενή, το 
δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα αντίστοιχα, ενώ, σε επίπεδο χώρας, ο πρωτογενής 
τοµέας συνεισέφερε κατά 4,1%. Ως προς την απασχόληση, επισηµαίνεται ότι το 16% 
περίπου του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας απασχολούνταν, το 2001, στον 
πρωτογενή τοµέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2005).  

Από τα ανωτέρω στοιχεία, καθίσταται προφανής η ιδιαίτερη συνεισφορά του 
πρωτογενή τοµέα στην οικονοµία της Περιφέρειας, σε σχέση µάλιστα µε τα αντίστοιχα 
ποσοστά άλλων Περιφερειών. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας, ο 
οποίος αποτελεί βασικό τοµέα της οικονοµίας της, οφείλεται στην αξιοποίηση 
διαθέσιµων φυσικών πόρων και τη σχετικά αρτιότερη ανάπτυξη υποδοµής εµπορίας και 
µεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα από αυτήν άλλων περιοχών. Σύµφωνα 
µε την ΕΛΣΤΑΤ (2005), κατά το 2001 τον πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας 
αποτελούσαν 116.838 εκµεταλλεύσεις, µέσου µεγέθους 54,4 στρ.. Το 49,2% των 
εκτάσεων αρδευόταν, γεγονός που αποτελεί κύριο πλεονέκτηµα του πρωτογενή τοµέα της 
Περιφέρειας. Οι επικρατούσες παραγωγικές κατευθύνσεις διαµορφώθηκαν σε µεγάλο 
βαθµό από την ασκηθείσα αγροτική πολιτική, η οποία ενθάρρυνε την επικράτηση των 
χειµερινών σιτηρών και του καπνού σε µη αρδευόµενες εκτάσεις και τις καλλιέργειες 
αραβοσίτου, τεύτλων και βαµβακιού στις αρδευόµενες. Άλλοι κλάδοι φυτικής 
παραγωγής, ιδιαίτερης σηµασίας για την Περιφέρεια, είναι η αµπελουργία και η 
δενδροκοµία. Η ζωική παραγωγή αποτελεί σηµαντικό κλάδο για την Περιφέρεια, 
ιδιαίτερα η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία. Σηµειώνεται πως στην Κ. Μακεδονία 
υπάρχουν πολλές ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, για τις οποίες οι τοµείς της γεωργίας 
και κτηνοτροφίας αποτελούν  κύρια, ή και µοναδική, πηγή απασχόλησης και 
εισοδήµατος. 
 
3. Μεθοδολογία 

Η καθιερωµένη µεθοδολογία για τη µελέτη των περιφερειακών οικονοµικών 
ιδιαιτεροτήτων αφορά τον υπολογισµό δεικτών ειδίκευσης. Οι δείκτες αυτοί παρέχουν 
άµεση ερµηνεία ως προς τη σχετική σηµασία, σε όρους εξειδίκευσης, ενός προϊόντος 
µεταξύ γεωγραφικών ενοτήτων. Παρά το γεγονός ότι ο υπολογισµός τους είναι απλός και 
η ερµηνεία τους άµεση, τέτοιοι δείκτες αδυνατούν να µετρήσουν το βαθµό της 
περιφερειακής ειδίκευσης ενός προϊόντος ή το βαθµό εξειδίκευσης ενός Νοµού, το οποίο 
θα επέτρεπε συγκρίσεις µεταξύ Περιφερειών, Νοµών ή προϊόντων (Σαµαθρακής, 1997). 



 5

Τα µειονεκτήµατα των ανωτέρω δεικτών αµβλύνονται µε εφαρµογή της µεθόδου 
υπολογισµού συντελεστών συγκέντρωσης και εξειδίκευσης. Οι συντελεστές αυτοί 
συνιστούν προφανές κριτήριο του διαχωρισµού των περιοχών για κάθε εξεταζόµενο 
προϊόν ή συµµετρικά του διαχωρισµού των προϊόντων για κάθε εξεταζόµενη περιοχή και 
αυτό συµβαίνει όποια και να είναι η φύση του µελετώµενου µεγέθους. Ειδικότερα, η 
αποκτώµενη υποδιαίρεση – η οποία συνίσταται στο σχηµατισµό δύο οµάδων περιοχών ή 
προϊόντων, ανάλογα µε το αν η τιµή του δείκτη ειδίκευσης είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη 
του 1 - είναι τυπικά παρόµοια µε την τεχνική τµηµατοποίησης αποκαλούµενης του 
Belson (Hugues et al., 1970).  

Οι συντελεστές αυτοί αποτελούν συνθετικά µέτρα που βρίσκουν εφαρµογή σε δύο 
περιπτώσεις (Σαµαθρακής, 1997). Ο συντελεστής συγκέντρωσης αποτελεί συνθετικό 
µέτρο που οδηγεί στο διαχωρισµό των Νοµών, φανερώνοντας έτσι αν ένα προϊόν είναι 
πλήρως ή όχι συγκεντρωµένο σε επίπεδο Περιφέρειας. Από τη σκοπιά της εξειδίκευσης, ο 
συντελεστής εξειδίκευσης παρέχει συνθετικό µέτρο του διαχωρισµού των υπό µελέτη 
προϊόντων και µπορεί να αναδείξει το βαθµό στον οποίο ένας Νοµός είναι εξειδικευµένος 
στην παραγωγή κάποιων αγροτικών προϊόντων. 

Η µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών συγκέντρωσης και εξειδίκευσης 
περιλαµβάνει πέντε στάδια (Σαµαθρακής, 1997). 

Α. Κατασκευάζεται η µήτρα των δεικτών ειδίκευσης (βλ. Πίνακα Παράρτηµα 1), 
σύµφωνα µε τη σχέση: 

∆ΝΕij = [ΑΑΠij / ΣΑΑΠj] / [ΠΑΑΠi / ΠΣΑΑΠ] 
όπου 

∆ΝΕij: ο ∆είκτης Νοµαρχιακής Εξειδίκευσης για i=1,2,…m προϊόντα και j=1,2,…n 
Νοµούς, 

ΑΑΠij: η Ακαθάριστη Αξία της Παραγωγής κάθε προϊόντος του κάθε Νοµού, 
ΣΑΑΠj: η Συνολική Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής κάθε Νοµού, 
ΠΑΑΠi: η Περιφερειακή Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής κάθε Προϊόντος και 
ΠΣΑΑΠ: η Περιφερειακή Συνολική Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής. 

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εξειδίκευση κάθε Νοµού σε συγκεκριµένες 
καλλιέργειες. Με άλλα λόγια αυτός επιτρέπει τη σύγκριση της δοµής της παραγωγής κάθε 
Νοµού µε τη εκείνη της Περιφέρειας. Η ελάχιστη τιµή αυτού του πηλίκου είναι 0 όταν 
ένα συγκεκριµένο προϊόν δεν υπάρχει σε ένα δεδοµένο Νοµό, αντιθέτως δεν έχει µέγιστη 
τιµή. Αν η τιµή του πηλίκου είναι ανώτερη από 1 αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο 
προϊόν είναι σχετικά πιο συχνό στο συγκεκριµένο Νοµό, από ότι στην Περιφέρεια και 
ταυτόχρονα ότι ο συγκεκριµένος Νοµός έχει σχετική θέση πιο σηµαντική για το 
συγκεκριµένο προϊόν από ότι για τα υπόλοιπα προϊόντα.  

Β. Κατασκευάζεται ο παράγωγος πίνακας των δεικτών ειδίκευσης για κάθε 
προϊόν, εντοπίζοντας το "Νοµαρχιακό Πυρήνα", δηλαδή τους Νοµούς οι οποίοι έχουν 
δείκτη ειδίκευσης πάνω από 1 για το συγκεκριµένο προϊόν. 

Γ. Υπολογίζονται οι αποκλίσεις µεταξύ πραγµατικών και θεωρητικών τιµών του 
παράγωγου πίνακα (Εi) για κάθε προϊόν. Η θεωρητική τιµή υπολογίζεται ως  αυτή η 
οποία θα προέκυπτε εάν το σχετικό ποσοστό του "Πυρήνα" για κάποιο προϊόν ήταν ίσο 
µε το ποσοστό για το σύνολο των προϊόντων. Η συνάθροιση των Νοµών σύµφωνα µε το 
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αν ο δείκτης ειδίκευσης είναι µεγαλύτερος του 1 ορίζει ένα διαχωρισµό για τον οποίο η 
απόκλιση είναι η µέγιστη. Αυτή η ιδιότητα συνιστά ουσιαστικά τη βάση του κριτηρίου 
τµηµατοποίησης. 

∆. Υπολογίζονται οι µέγιστες τιµές των αποκλίσεων (Ε*i) για κάθε προϊόν. Για 
µία δεδοµένη περιφερειακή κατανοµή του µελετώµενου προϊόντος ο δείκτης Εi έχει µία 
µέγιστη τιµή συµβολιζόµενη µε Ε*i. Η µέγιστη αυτή τιµή είναι συνδεδεµένη µε την 
έννοια της "ιδεατής" διχοτόµησης, δηλαδή εκείνης όπου κάποιος να µπορεί να προβλέψει 
τη συγκέντρωση ενός συγκεκριµένου προϊόντος, µε µηδενική πιθανότητα λάθους. 

Ε. Υπολογίζεται ο συντελεστής συγκέντρωσης (Si) για κάθε προϊόν (Εi/Ε*i). Ο 
συντελεστής αυτός κινείται στο διάστηµα {0,1} και επιτρέπει τη σύγκριση των βαθµών 
συγκέντρωσης κάθε προϊόντος στην Περιφέρεια. Ένα προϊόν Χ είναι πιο έντονα 
συγκεντρωµένο από κάποιο άλλο Ψ, όταν Sx > Sψ.  

Κάνοντας τους ίδιους υπολογισµούς αλλά αντιστρέφοντας τα προϊόντα µε τους 
Νοµούς προκύπτει ο συντελεστής εξειδίκευσης ενός Νοµού Sj. Ένας Νοµός Χ είναι 
περισσότερο εξειδικευµένος από κάποιο άλλο Ψ, όταν Sx > Sψ. 

Τα στοιχεία που αξιοποιούνται στην ανάλυση περιλαµβάνουν την ακαθάριστη 
αξία παραγωγής για τα κυριότερα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής της 
Περιφέρειας, σε επίπεδο Νοµού. Η ανάλυση αφορά τα έτη 1982, 1986, 1991, 1996, 2003 
και 2006, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο από την εισαγωγή της εφαρµογής 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα µέχρι την πρόσφατη αναθεώρησή 
της (Κανονισµοί (ΕΚ) 1782/2003 και (ΕΚ) 73/2009). 
 
4. Αποτελέσµατα της ανάλυσης 
 Τα αποτελέσµατα υπολογισµού των συντελεστών συγκέντρωσης της παραγωγής 
προϊόντων για τα εξεταζόµενα έτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσµατα 
υπολογισµού των συντελεστών εξειδίκευσης Νοµών της Περιφέρειας για τα εξεταζόµενα 
έτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Από τα αποτελέσµατα δεν προκύπτει κάποια 
ιδιαίτερη τάση συγκέντρωσης των αποκαλούµενων «µεγάλων καλλιεργειών» στην 
Περιφέρεια. Αντίθετα, οι κλάδοι αυτοί απαντώνται σε όλες σχεδόν της περιοχές. Τέλος, 
οι δείκτες ειδίκευσης ανά Νοµό παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. 
 
4.1 Τάσεις συγκέντρωσης της παραγωγής προϊόντων 
4.1.1 Προϊόντα φυτικής παραγωγής 

Τα χειµερινά σιτηρά αξιοποιούν το µεγαλύτερο µέρος των µη αρδευόµενων 
εκτάσεων της Περιφέρειας καθώς και οριακές εκτάσεις σε ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές της. Το σκληρό σιτάρι υιοθετήθηκε από µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων 
τέτοιων περιοχών, λόγω της πριµοδότησής του στα πλαίσια της Κοινής Οργάνωσης 
Αγοράς σιτηρών, όµως παρουσιάζει αυξοµειώσεις στο βαθµό συγκέντρωσής του, οι 
οποίες σχετίζονται µε τις διεθνείς τιµές και τις καιρικές συνθήκες κάθε έτους. Πρόκειται 
για καλλιέργεια χαµηλών απαιτήσεων σε αγοραζόµενες εισροές, έτσι οι συνέπειες της 
στο περιβάλλον είναι µάλλον θετικές, καθώς αξιοποιούν οριακές εκτάσεις. 
 Η καλλιέργεια ρυζιού παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή συγκέντρωσης 
για την Περιφέρεια. Τα κέντρα παραγωγής του εντοπίζονται κυρίως στο Νοµό Σερρών 
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(ιδιαίτερα στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου Προβατά) και στην πεδιάδα 
Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαµβάνει και περιοχές του Νοµού Ηµαθίας. Η σηµασία του 
είναι ιδιαίτερα υψηλή στις περιοχές αυτές, διότι αξιοποιεί επικλινή και παθογόνα εδάφη.  
 Η βαµβακοκαλλιέργεια αποτελεί κύριο αρδευόµενο κλάδο παραγωγής στις 
πεδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της Περιφέρειας και παρουσιάζει υψηλό δείκτη 
ειδίκευσης για το Νοµό Σερρών, στην Περιοχή των Γιαννιτσών (Ν. Πέλλας) και, κατά τα 
πρώτα από τα εξεταζόµενα έτη, στο Νοµό Ηµαθίας. Οι παρεχόµενες στρεµµατικές 
επιδοτήσεις εξασφάλισαν υψηλά εισοδήµατα στους γεωργούς που υιοθέτησαν την 
καλλιέργεια. Εντούτοις, ο υψηλός δείκτης ειδίκευσης σε προστατευόµενες περιοχές µε 
περιβαλλοντικές  ιδιαιτερότητες (Κερκίνη, ∆έλτα Αξιού) επέφερε σηµαντική ρύπανση 
των υδατικών πόρων τους, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε εισροές 
αζώτου, ζιζανιοκτόνων και εντοµοκτόνων (Ragkos and Psychoudakis, 2009).  

Στις µεγάλες καλλιέργειες περιλαµβάνονται και τα τεύτλα, µε αρκετά υψηλό 
συντελεστή συγκέντρωσης στην Περιφέρεια. Οι δείκτες συγκέντρωσης παρουσιάζουν 
αντίθετη διαχρονική εξέλιξη, καθώς αυξάνονται για το Νοµό Σερρών και µειώνονται για 
το Νοµό Ηµαθίας. Οι υψηλοί συντελεστές σε αυτούς τους Νοµούς συνδέονται µε τη 
λειτουργία των µεταποιητικών εργοστασίων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζαχάρεως. Ο 
κλάδος απέδωσε ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα, λόγω της συµβολαιακής 
µορφής της παραγωγής και της προστασίας από την ασκηθείσα πολιτική. 
 Ο καπνός αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση έντονα προστατευόµενου κλάδου, ο 
οποίος έδωσε ουσιαστική ώθηση στα εισοδήµατα των γεωργών, συνέτεινε στην άρση της 
πληθυσµιακής αποψίλωσης αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας και επηρέασε τις 
κοινωνικές δοµές τους. Το σύστηµα των παρεχόµενων επιδοτήσεων δηµιούργησε 
σηµαντικούς πυρήνες καπνοκαλλιέργειας σε όλους τους Νοµούς, οι κυριότεροι από τους 
οποίους είναι οι ορεινές περιοχές του Ν. Πιερίας, ο Νοµός Σερρών (περιοχές Βισαλτίας 
και Νιγρίτας) και περιοχές του Νοµού Πέλλας. Από το σύστηµα ωφελήθηκαν οι ξένες 
αρδευόµενες ποικιλίες (Virginia, Burley) σε µεγαλύτερο βαθµό από τις εγχώριες 
(µπασµάς), οι οποίες, όµως, διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην αγορά. Ο 
συντελεστής συγκέντρωσης της καπνοκαλλιέργειας παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, 
µέχρι το 2006, οπότε και εισήχθη η πλήρης αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την 
παραγωγή. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την ενδυνάµωσή του στους προαναφερθέντες 
γεωγραφικούς πυρήνες. 

Η καλλιέργεια ηλίανθου παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή συγκέντρωσης 
για την Περιφέρεια. Τα πρώτα έτη της εξεταζόµενης περιόδου η παραγωγή του 
συγκεντρώθηκε στους Νοµούς Πέλλας, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, ενώ κατά την πιο 
πρόσφατη περίοδο υψηλός δείκτης συγκέντρωσης υπολογίζεται για την Ηµαθία. Ο 
κλάδος έχει προοπτικές για την Περιφέρεια, αξιοποιώντας εκτάσεις της 
καπνοκαλλιέργειας, και µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα εναλλακτικής καλλιέργειας, µε 
εφαρµογή στην παραγωγή βιοκαυσίµων. 
 Ο συντελεστής συγκέντρωσης των κηπευτικών παρουσιάζεται χαµηλός για 
ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο, καθώς η παραγωγή τους εντοπίζεται σε διάφορα 
περιφερειακά κέντρα, στο σύνολο των Νοµών της Περιφέρειας. Πρόκειται για κλάδο που 
δε στηρίχτηκε από την ασκηθείσα πολιτική όσο άλλοι κλάδοι, έτσι δεν επικρατεί στις 
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αρδευόµενες περιοχές. Εντούτοις, η λαχανοκοµία αποτελεί κύρια προοπτική για το 
γεωργικό τοµέα της Περιφέρειας, καθώς είναι προσανατολισµένη στις συνθήκες της 
αγοράς και αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Η εξέλιξή της συνδέεται άµεσα 
µε τη βελτίωση των υποδοµών µεταφοράς, συντήρησης, εµπορίας και µεταποίησης, οι 
οποίες µπορούν να οδηγήσουν στη διαµόρφωση πυρήνων που θα αυξήσουν το 
συντελεστή συγκέντρωσης. Η καλλιέργεια βιοµηχανικής ντοµάτας στο Νοµό Σερρών 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της κατηγορίας, διότι ο σχετικός δείκτης 
ειδίκευσης ήταν ιδιαίτερα υψηλός κατά την περίοδο λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων 
στην περιοχή και µειώθηκε το 2006, οπότε και οι µονάδες αυτές είχαν παύσει τη 
λειτουργία τους. 

Τα βρώσιµα όσπρια παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή συγκέντρωσης την 
περίοδο µετά το 1991 (0,35-0,68), λόγω της ύπαρξης πυρήνων στους Νοµούς Σερρών και 
Πιερίας. Οι καλλιέργειες αυτές αποτελούν παράδειγµα κλάδων τοπικής σηµασίας, οι 
οποίοι αξιοποιούν τη διαθέσιµη οικογενειακή εργασία και είναι προσανατολισµένοι στις 
συνθήκες της αγοράς. 

Ο υψηλός συντελεστής συγκέντρωσης του ελαιόλαδου στην Περιφέρεια (0,59-
0,81 κατά την εξεταζόµενη περίοδο) οφείλεται στην ιδιαίτερη σηµασία του προϊόντος για 
την αγροτική οικονοµία του Νοµού Χαλκιδικής. Η ελαιοκοµία αξιοποιεί τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής και σε συνδυασµό µε στρατηγικές βελτίωσης της 
ποιότητας και των συνθηκών εµπορίας του προϊόντος µπορεί να αποτελέσει κλάδο µε 
σηµαντικές προοπτικές. 

Η αµπελοκαλλιέργεια παρουσιάζει µειωτική τάση ως προς τη συγκέντρωσή της, 
µε ελάχιστο το 2003 (0,18). Πρόκειται για αποτέλεσµα της ασκηθείσας πολιτικής καθώς, 
λόγω των περιορισµών που ετέθησαν τη µετά το 2000 περίοδο, εκριζώθηκε µεγάλος 
αριθµός αµπελώνων. Ο κλάδος διαθέτει σηµαντικές προοπτικές για την Περιφέρεια, 
ιδιαίτερα σε πυρήνες περιοχών που διαθέτουν δυνατότητες παραγωγής οίνων ποιότητας. 
Ο χαµηλός συντελεστής συγκέντρωσης που παρατηρείται στις δύο τελευταίες χρονιές 
σχετίζεται µε την ανάδειξη τέτοιων περιοχών (π.χ. «∆ρόµοι του Κρασιού») σε όλους τους 
Νοµούς της Περιφέρειας. 
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Πίνακας 1. Εξέλιξη των συντελεστών συγκέντρωσης της παραγωγής των κύριων 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(1982 – 2006) 

Έτη 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1982 1986 1991 1996 2003 2006 
Σιτηρά 0,31 0,25 0,24 0,28 0,14 0,17 

Σιτάρι σκληρό 0,53 0,37 0,60 0,33 0,46 0,29 
Αραβόσιτος 0,28 0,26 0,25 0,13 0,28 0,27 
Ρύζι 0,81 0,57 0,56 0,58 0,52 0,51 

Βιοµηχανικά και αρωµατικά φυτά 0,24 0,20 0,23 0,35 0,32 0,36 
Βαµβάκι 0,32 0,23 0,12 0,30 0,24 0,38 
Ζαχαρότευτλα 0,34 0,36 0,40 0,45 0,32 0,34 
Καπνός 0,29 0,35 0,30 0,38 0,43 0,42 
Ηλίανθος 0,51 0,48 0,57 0,76 0,59 0,62 

Κηπευτικά 0,15 0,21 0,21 0,18 0,17 0,12 
Πατάτες 0,25 0,24 0,36 0,48 0,28 0,35 
Βιοµηχανική ντοµάτα 0,26 0,24 0,29 0,26 0,16 0,17 

Βρώσιµα όσπρια 0,22 0,33 0,47 0,60 0,68 0,35 
Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό 0,29 0,54 0,61 0,78 0,43 0,35 
Κτηνοτροφικά για σανό 0,21 0,29 0,20 0,26 0,24 0,25 
Ελαιόλαδο 0,79 0,62 0,81 0,63 0,59 0,59 
Κρασί 0,39 0,28 0,37 0,35 0,18 0,25 
Φρούτα 0,65 0,64 0,65 0,68 0,61 0,54 

Μήλα 0,61 0,55 0,50 0,61 0,60 0,55 
Βερίκοκα 0,73 0,65 0,87 0,63 0,66 0,52 
Ροδάκινα 0,66 0,69 0,71 0,69 0,65 0,59 
Κεράσια 0,50 0,58 0,47 0,64 0,57 0,55 

Ξηροί καρποί 0,34 0,30 0,30 0,34 0,45 0,43 
Βόειο κρέας 0,17 0,15 0,20 0,27 0,30 0,30 
Πρόβειο κρέας 0,08 0,12 0,11 0,12 0,18 0,19 
Αίγειο κρέας 0,14 0,18 0,18 0,18 0,26 0,25 
Κρέας χοίρων 0,12 0,21 0,22 0,35 0,46 0,43 
Κρέας πουλερικών 0,21 0,38 0,29 0,25 0,31 0,49 
Γάλα αγελάδων 0,23 0,27 0,28 0,43 0,44 0,48 
Γάλα προβάτων 0,14 0,16 0,12 0,16 0,13 0,19 
Γάλα αιγών  0,19 0,18 0,20 0,20 0,22 0,20 
Αυγά 0,14 0,38 0,26 0,34 0,39 0,35 

  
 Η δενδροκοµία παρουσιάζει διαχρονικά ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση (0,54-
0,68) στην Περιφέρεια, αν και ο σχετικός συντελεστής παρουσιάζει µείωση τα τελευταία 
χρόνια. Η διάρθρωση αυτή οφείλεται στην ύπαρξη του πυρήνα παραγωγής νωπών 
φρούτων στο Νοµό Ηµαθίας, κυρίως, και στο Νοµό Πέλλας. Η επικράτηση της 
δενδροκοµίας σε αυτές τις περιοχές οφείλεται στην έντονη προστασία των κλάδων από 
την ΚΑΠ, µε την είσοδο της χώρας στη τότε ΕΟΚ, καθώς και στις κατάλληλες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Ο κλάδος είναι κύριας σηµασίας για την οικονοµία των δύο 
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αυτών Νοµών. Παρέχει απασχόληση και εισόδηµα σε µεγάλο αριθµό ατόµων και 
αποτελεί τη βάση για ανάληψη αξιόλογων επενδύσεων σε µεταποιητικές µονάδες. Ως 
ξεχωριστή κατηγορία εξετάζεται η παραγωγή ξηρών καρπών, η οποία παρουσιάζει 
σχετικά υψηλό δείκτη συγκέντρωσης λόγω της τοπικής της σηµασίας σε περιοχές των 
Νοµών Πιερίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής. 
 
4.1.2. Προϊόντα ζωικής παραγωγής 
 Ο δυναµικός χαρακτήρας του κτηνοτροφικού τοµέα της Περιφέρειας 
αποτυπώνεται στους συντελεστές συγκέντρωσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Το 
αγελαδινό γάλα παρουσιάζει µια σαφή αυξανόµενη τάση συγκέντρωσης κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. Τα πρώτα έτη, η έντονη προστασία του κλάδου είχε ως αποτέλεσµα 
την εξάπλωση της δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας. Η αύξηση των 
συντελεστών συγκέντρωσης από το έτος 1991 και έπειτα (από 0,28 σε 0,48) αντανακλά 
τις συνέπειες από την εισαγωγή του συστήµατος των ποσοστώσεων. Το σύστηµα είχε ως 
συνέπεια και τη συγκέντρωση της παραγωγής σε συγκεκριµένες περιοχές, κυρίως στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύχθηκαν µεγάλες αγελαδοτροφικές µονάδες. Πρόκειται 
για επιχειρηµατικής µορφής εκµεταλλεύσεις, υψηλής παραγωγικότητας και εντάσεως 
κεφαλαίου, οι οποίες παράγουν σηµαντικό ποσοστό του αγελαδινού γάλακτος που 
παράγεται στη χώρα. Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία συγκεντρώνεται κυρίως στο Νοµό 
Κιλκίς, ωστόσο στην περιοχή Κερκίνης του Νοµού Σερρών η εκτροφή βουβαλιών 
αποτελεί δραστηριότητα µε αξιόλογα οικονοµικά αποτελέσµατα και ιδιαίτερη σηµασία 
για την προστασία της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων παραδοσιακών φυλών. 
 Οι κλάδοι της χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας παρουσιάζουν αυξανόµενους 
συντελεστές συγκέντρωσης. Η χοιροτροφία ασκείται κυρίως στο Νοµό Πιερίας και σε 
περιοχές των Νοµών Ηµαθίας και Κιλκίς, όπου και έχει τις υψηλότερες τάσεις 
συγκέντρωσης. Η σηµασία του για τις περιοχές αυτές έγκειται, ενδεχοµένως, στην 
επίτευξη οικονοµιών µεγέθους, οι οποίες προσιδιάζουν στα αµιγώς επιχειρηµατικά 
χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων του κλάδου. Η πτηνοτροφία ασκείται σε περιοχές 
του Νοµού Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα εντατικά παραγωγικά 
συστήµατα. Οι αυξανόµενες επενδύσεις στον κλάδο διαµορφώνουν σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα το συντελεστή συγκέντρωσης για την Περιφέρεια, ο οποίος διαµορφώνεται σε 
0,49 και 0,35 για την κρεοπαραγωγή και την αυγοπαραγωγή αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση της παραγωγής αίγειου και πρόβειου γάλακτος είναι χαµηλή, 
χωρίς ιδιαίτερες αυξοµειώσεις κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι κλάδοι αυτοί είναι 
ιδιαίτερης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας για τις ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές όλων των Νοµών της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους 
βοσκοτόπους και παρέχοντας εισόδηµα και απασχόληση σε περιοχές όπου η αγροτική 
οικονοµία δεν είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη. Για τους ίδιους κλάδους, η συγκέντρωση 
της κρεοπαραγωγής είναι ακόµη χαµηλότερη, µε αυξητική, όµως, τάση, και συνδέεται µε 
τη διαχρονική  ανάπτυξη µεταποιητικών µονάδων (σφαγείων) σε διάφορες περιοχές της 
Περιφέρειας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ουσιαστική µείωση της συγκέντρωσης παραγωγής 
αίγειου κρέατος στο Νοµό Χαλκιδικής, µε αντίστοιχη, περίπου, αύξησή της στο Νοµό 
Πιερίας. 
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 Σηµειώνεται ότι οι συντελεστές συγκέντρωσης των κτηνοτροφικών φυτών και του 
αραβοσίτου δεν ακολουθούν τις ίδιες διαχρονικές τάσεις µε την κτηνοτροφική παραγωγή, 
ειδικότερα, µάλιστα, µε τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία, η οποία στηρίζεται σε 
µεγάλο βαθµό στη χορήγηση χονδροειδών ζωοτροφών. Η παραγωγή αυτών των κλάδων, 
έτσι, δεν αναπτύχθηκε στους πυρήνες άσκησης εντατικής αγελαδοτροφίας, αλλά 
παρουσιάζεται πιο διεσπαρµένη στην Περιφέρεια και αξιοποιεί αρδευόµενα εδάφη. 
 
4.2 Τάσεις εξειδίκευσης των Νοµών της Περιφέρειας 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τάσεις εξειδίκευσης των Νοµών της 
Περιφέρειας κατά τα εξεταζόµενα έτη. Ο Νοµός που παρουσιάζει τον υψηλότερο 
συντελεστή διαχρονικά είναι ο Νοµός Ηµαθίας, παρατήρηση που ήταν αναµενόµενη 
λόγω της επικράτησης της δενδροκοµίας σε όλες σχεδόν τις περιοχές του Νοµού. Κοινό 
χαρακτηριστικό των υπόλοιπων 6 Νοµών της Περιφέρειας είναι ο σχετικά χαµηλός 
συντελεστής εξειδίκευσης σε όλα σχεδόν τα εξεταζόµενα έτη, καθώς, µε λίγες εξαιρέσεις, 
δεν υπερβαίνει το 0,4. Στην παρατήρηση αυτή αποτυπώνεται η διάρθρωση της γεωργίας 
στην Περιφέρεια, η οποία χαρακτηρίζεται από την επικράτηση οικογενειακής µορφής 
εκµεταλλεύσεων, που διαφοροποιούν την παραγωγική τους κατεύθυνση, υιοθετώντας 
µεγάλο σχετικά αριθµό κλάδων παραγωγής. Η ευρεία γκάµα παραγωγικών κατευθύνσεων 
των εκµεταλλεύσεων αποτελεί χαρακτηριστικό που απαντάται γενικότερα σε µεσογειακές 
χώρες. 

Εντούτοις, η διαχρονική εξέταση των συντελεστών αναδεικνύει την όλο και 
αυξανόµενη εξειδίκευση τεσσάρων Νοµών. Η επίδραση της ασκούµενης πολιτικής, σε 
συνδυασµό µε παράγοντες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη τοπικής σηµασίας κλάδων, 
ενθαρρύνουν τη νοµαρχιακή εξειδίκευση σε µικρότερο αριθµό κλάδων παραγωγής σε 
σχέση µε τα πρώτα έτη της εξεταζόµενης περιόδου. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει ο 
Νοµός Σερρών, παρουσιάζοντας περαιτέρω εξειδίκευση στις µεγάλες καλλιέργειες και 
στην παραγωγή σιτηρών, τα οποία αξιοποιούν και αρδευόµενες εκτάσεις του. Η 
εξειδίκευση αυτή, όµως, δε συνάδει µε τις επιδιώξεις περιβαλλοντικής προστασίας για το 
Νοµό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παρουσία της προστατευόµενης από διεθνείς 
συµβάσεις (RAMSAR, ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000) λίµνης Κερκίνης. Στη δεύτερη κατηγορία, ο 
Νοµός Ηµαθίας εξειδικεύεται περαιτέρω στη δενδροκοµία, στην παραγωγή 
κτηνοτροφικών φυτών και στη χοιροτροφία, δηλαδή σε κλάδους που αξιοποιούν τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήµατα. Στην Πέλλα, η σηµασία της δενδροκοµίας και ορισµένων 
βιοµηχανικών φυτών αυξάνεται σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους. Η Πιερία 
παρουσιάζει σαφή τάση εξειδίκευσης στα πουλερικά, την αµπελουργία και τα κηπευτικά, 
δηλαδή κλάδους οι οποίοι βρίσκουν ευκολότερες διεξόδους στην αγορά.  
 Οι υπόλοιποι τρεις Νοµοί της Περιφέρειας (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Χαλκιδικής) παρουσιάζουν σταθερότητα στη διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών 
εξειδίκευσής τους. Στο Νοµό Θεσσαλονίκης, οι εδαφοκλιµατικές και εγγειοδιαρθρωτικές 
συνθήκες ευνοούν την παρουσία µεγάλου αριθµού κλάδων παραγωγής, ενώ, συγχρόνως, 
το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 
διάφορους κλάδους παραγωγής. Στο Νοµό Κιλκίς, ο χαµηλός συντελεστής εξειδίκευσης 
οφείλεται στην επικράτηση µεγάλου αριθµού κλάδων ζωικής παραγωγής και στο χαµηλό 
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ποσοστό αρδευόµενης έκτασης, το οποίο δεν επέτρεψε τη δηµιουργία πυρήνων 
δυναµικών καλλιεργειών (21,1%, ΕΣΥΕ, 2001). Τέλος, ο σταθερά σχετικά υψηλός 
συντελεστής εξειδίκευσης του Νοµού Χαλκιδικής οφείλεται στην επικράτηση 
παραδοσιακών για την περιοχή κλάδων παραγωγής. 
 
Πίνακας 2. Εξέλιξη των συντελεστών εξειδίκευσης των Νοµών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (1982 – 2006) 

Νοµοί 
Έτη 

Ηµαθίας Θεσσαλο- 
νίκης Κιλκίς Πέλλας Πιερίας Σερρών Χαλκιδικής 

1982 0,451 0,313 0,269 0,258 0,330 0,207 0,354 
1986 0,473 0,287 0,327 0,234 0,345 0,260 0,362 
1991 0,448 0,279 0,291 0,330 0,364 0,212 0,391 
1996 0,355 0,401 0,439 0,336 0,411 0,282 0,536 
2003 0,669 0,127 0,358 0,372 0,334 0,256 0,440 
2006 0,576 0,296 0,246 0,303 0,568 0,378 0,394 

 
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η εξέταση των συντελεστών που αφορούν το έτος 1996. 

Οι συντελεστές αυτοί είναι σηµαντικά υψηλότεροι από αυτούς των προηγούµενων ετών 
για όλους τους Νοµούς, εκτός από τον Νοµό Ηµαθίας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την 
επίδραση της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 1992, µε την οποία εισήχθη η παροχή 
επιδοτήσεων ανά καλλιεργούµενο στρέµµα και ανά εκτρεφόµενο ζώο και το σύστηµα 
των ποσοστώσεων γάλακτος. Η αλλαγή στην ασκούµενη πολιτική συνέτεινε στην 
επέκταση έντονα προστατευόµενων κλάδων. Πρόκειται κυρίως για τα χειµερινά σιτηρά, 
ειδικά για το σκληρό σιτάρι, το οποίο υποκατέστησε σε µεγάλο βαθµό το µαλακό, λόγω 
της ειδικής πριµοδότησης ποιότητας, και δευτερευόντως για τη γαλακτοπαραγωγό 
αγελαδοτροφία και την καλλιέργεια αραβοσίτου.  
 
5. Συµπεράσµατα 
 Ο υπολογισµός δεικτών ειδίκευσης και συντελεστών συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης αποτελεί µια σχετικά απλή προσέγγιση, η οποία µπορεί να αναδείξει 
διαφορές στη συγκέντρωση των κλάδων παραγωγής σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ 
επιτρέπει την πραγµατοποίηση συγκρίσεων µεταξύ περιοχών. Η χρήση αυτών των 
δεικτών και συντελεστών αποτελεί τη βάση για µια εµπειρική ανάλυση της διάρθρωσης 
του γεωργικού και κτηνοτροφικού τοµέα και επιτρέπει την ερµηνεία παραγόντων που 
διαµορφώνουν τη διάρθρωση της παραγωγής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
εφαρµογή αυτού του µεθοδολογικού πλαισίου ανέδειξε κλάδους φυτικής και ζωικής 
παραγωγής οι οποίοι απαντώνται σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας και άλλους, οι 
οποίοι απαντώνται σε συγκεκριµένες περιοχές, αυξάνοντας τους συντελεστές 
εξειδίκευσης των αντίστοιχων Νοµών. 
 Η εξέταση των εκτιµηθέντων δεικτών και συντελεστών οδηγεί σε ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα για τις προοπτικές του γεωργικού και κτηνοτροφικού τοµέα της 
Περιφέρειας. Οι µεγάλες καλλιέργειες επικρατούν στις περισσότερες εκτάσεις, 
παρουσιάζοντας σχετικά χαµηλούς συντελεστές συγκέντρωσης. Πρόκειται για 
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προστατευόµενους από την ΚΑΠ κλάδους, των οποίων οι προοπτικές συνέχισης 
σχετίζονται µε την εξέλιξη της ασκούµενης πολιτικής τιµών. Εντούτοις, ο χαµηλός 
βαθµός συγκέντρωσής τους υποδεικνύει πως οι στρατηγικές για αυτούς τους κλάδους 
µπορούν να σχεδιαστούν σε επίπεδο Περιφέρειας, διότι οι επιπτώσεις από τη µείωσή τους 
θα επηρεάσουν µε σχετικά οµοιόµορφο τρόπο το σύνολο των παραγωγών τους στην 
Περιφέρεια. Οι κλάδοι µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης (ελαιόλαδο, αγελαδοτροφία, 
χοιροτροφία, πτηνοτροφία) µπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την άµβλυνση 
εγγενών προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας, µε την ανάπτυξη παραγωγικών 
συστηµάτων ποιότητας, τα οποία αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των πυρήνων 
τους και συντείνουν στην άµβλυνση του προβλήµατος παραγωγής προϊόντων υψηλού 
κόστους. Μια τέτοια στρατηγική είναι ακόµα πιο εφαρµόσιµη για τις έντονα 
προστατευόµενες συγκεντρωµένες καλλιέργειες, όπως ο καπνός και η δενδροκοµία, διότι 
η υποκατάστασή τους στους πυρήνες παραγωγής τους είναι ιδιαίτερα προβληµατική. 
 Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και στρατηγικές, σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να 
διαφοροποιούνται σε επίπεδο Νοµού, ειδικά µάλιστα δεδοµένων των διαφορών στους 
συντελεστές εξειδίκευσης. Οι Νοµοί µε υψηλούς τέτοιους συντελεστές χαρακτηρίζονται 
από την επικράτηση κλάδων µε ιδιαίτερη συνεισφορά στην απασχόληση και τα 
εισοδήµατα σε τοπικό επίπεδο, έτσι απαιτούνται στοχευµένες παρεµβάσεις στους ήδη 
υφιστάµενους κλάδους, µε έµφαση στις υποδοµές εµπορίας και µεταποίησης και στη 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η διέξοδός 
τους προς την αγορά. Αντίθετα, ο χαµηλός συντελεστής εξειδίκευσης υποδεικνύει την 
αδυναµία εντοπισµού διαρθρωτικών µέτρων για συγκεκριµένες καλλιέργειες. Στην 
περίπτωση αυτή, µια γενικευµένη στρατηγική άµβλυνσης εγγενών διαρθρωτικών 
προβληµάτων και δηµιουργίας υποδοµών που άπτονται όλων των παραγωγικών κλάδων 
είναι η ενδεδειγµένη. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση της κατάλληλης προσέγγισης είναι 
αποφασιστικής σηµασίας όχι µόνο για τη βελτίωση των µεγεθών του κλάδου, αλλά και 
για την παροχή σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών στην ελληνική οικονοµία εν γένει. 
 Ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης κλάδων µε επιπτώσεις στο περιβάλλον οφείλει 
να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Η παρουσία τέτοιων πυρήνων, ειδικά σε 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, απαιτεί το σχεδιασµό ειδικών προγραµµάτων, στα 
πλαίσια εφαρµογής της ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Οδ. (ΕΚ) 60/2000 και (ΕΟΚ) 43/92). Η 
εκπαίδευση των γεωργών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, ο έλεγχος των 
χρησιµοποιούµενων εισροών και η εισαγωγή γεωργικών πρακτικών που δε βασίζονται 
στη συµβατική φυτοπροστασία αποτελούν παραδείγµατα τέτοιων εναλλακτικών 
δράσεων. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των εξελίξεων 
στη γεωργία, καθώς και των στρατηγικών διαχείρισής της. Το µεθοδολογικό εργαλείο 
που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία αυτή παρέχει σηµαντικές δυνατότητες ενσωµάτωσης 
αυτής της διάστασης στις διαχειριστικές αποφάσεις, γεγονός που χρήζει µελλοντικής 
διερεύνησης σε σχετικές εργασίες. 
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Παράρτηµα 1. Εξέλιξη των δεικτών ειδίκευσης των Νοµών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (1982 - 2006) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
1982 1986 1991 1996 2003 2006 1982 1986 1991 1996 2003 2006 

Σιτηρά 143,8 125,1 117,6 202,0 131,5 128,9 145,6 129,5 93,0 38,5 92,2 70,7 
Σιτάρι σκληρό 189,5 108,9 49,2 168,2 154,2 126,5 426,4 279,1 739,9 0,0 293,8 214,7 
Αραβόσιτος 121,8 78,6 91,4 100,5 51,9 65,1 5,7 10,3 14,8 28,0 8,3 10,1 
Ρύζι 499,6 333,3 268,4 140,5 204,3 204,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Βρώσιµα όσπρια 67,3 40,6 21,5 7,2 42,3 75,8 118,2 86,2 4,0 19,6 34,9 250,3 
Βιοµηχανικά και αρωµατικά φυτά 58,5 62,8 72,8 47,0 59,1 25,5 16,2 32,5 26,1 21,4 38,3 20,4 

Καπνός 50,8 37,9 53,6 36,8 45,9 67,9 14,3 11,1 16,1 4,1 4,3 8,9 
Βαµβάκι 98,5 119,1 122,7 64,5 72,8 3,9 22,8 67,9 48,6 46,0 22,3 21,6 
Ζαχαρότευτλα 33,5 14,2 26,1 22,3 41,3 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ηλίανθος 0,0 82,9 363,5 449,1 103,4 87,9 0,0 137,8 32,7 15,9 1,5 1,2 

Κηπευτικά 159,0 158,3 130,7 133,0 89,3 115,5 121,2 146,2 83,9 156,5 293,4 196,1 
Πατάτες 63,6 72,5 36,7 68,6 37,3 66,3 31,3 103,9 129,0 122,3 114,3 51,5 
 Βιοµηχανική ντοµάτα 77,6 92,4 84,5 100,5 107,4 136,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 229,6 

Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό 119,9 118,1 0,6 459,9 33,0 114,1 113,9 364,9 1,2 0,0 14,4 13,0 
Κτηνοτροφικά για σανό 105,6 84,3 127,2 169,5 175,1 154,6 47,6 51,1 117,4 34,2 13,1 58,4 
Κρασί 19,2 93,4 139,6 132,7 108,2 88,9 77,8 208,9 231,7 187,8 194,0 295,4 
Ελαιόλαδο 10,4 64,5 25,4 49,2 30,5 47,9 1219,2 992,0 1165,6 1100,7 652,9 851,9 
Φρούτα 7,1 8,3 7,2 5,1 8,4 9,8 32,1 27,4 37,1 24,3 41,5 58,7 
Ξηροί καρποί 56,1 78,9 45,6 56,7 18,9 22,3 126,3 135,9 197,1 162,1 357,6 218,6 
Βόειο Κρέας 77,5 115,3 111,3 140,5 126,1 101,5 38,1 36,8 26,6 24,6 26,2 29,3 
Πρόβειο κρέας 111,4 94,0 95,6 111,7 129,7 148,2 68,0 47,8 68,4 59,5 64,4 69,7 
Αίγειο κρέας 111,9 83,1 95,5 113,9 121,7 131,2 249,7 268,2 259,8 247,3 119,2 114,1 
Χοιρινό κρέας 98,8 121,8 82,3 51,9 45,3 35,2 133,8 98,8 76,7 78,6 79,5 92,2 
Κρέας πουλερικών 196,4 277,4 190,9 165,8 186,8 173,8 78,3 54,9 31,8 78,2 92,6 73,4 
Γάλα αγελάδων 176,0 170,3 187,4 206,8 264,3 322,4 27,2 19,1 21,9 18,7 1,6 1,6 
Γάλα προβάτων 101,7 118,5 113,8 106,4 117,8 142,6 65,1 59,2 68,0 71,3 73,8 78,1 
Γάλα αιγών 82,4 116,7 111,0 99,9 82,2 100,1 306,5 247,8 234,8 218,8 275,4 284,1 
Αυγά 164,8 276,1 210,4 253,7 278,6 254,4 92,4 79,0 64,4 56,8 32,7 90,2 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1982 1986 1991 1996 2003 2006 1982 1986 1991 1996 2003 2006 
Σιτηρά 24,6 61,8 70,1 68,7 79,1 64,6 32,9 39,2 53,3 81,0 110,0 110,4 

Σιτάρι σκληρό 5,0 33,8 32,5 95,2 68,5 105,7 1,5 15,2 11,9 27,9 21,0 13,5 
Αραβόσιτος 60,1 59,8 52,0 95,8 82,3 45,5 68,5 90,1 119,6 146,2 73,1 79,2 
Ρύζι 0,0 0,0 28,3 9,0 69,1 40,1 0,0 6,7 0,9 372,3 273,0 266,6 

Βρώσιµα όσπρια 255,8 418,8 592,0 369,6 945,9 324,5 49,3 53,2 4,9 43,2 10,5 12,4 
Βιοµηχανικά και αρωµατικά φυτά 221,7 190,6 245,7 220,3 80,8 51,4 134,0 103,4 62,9 70,5 82,3 102,0 

Καπνός 287,4 299,3 369,5 399,3 117,6 46,2 58,0 36,9 33,8 44,9 18,8 5,3 
Βαµβάκι 59,2 44,6 53,0 34,5 60,3 54,9 306,9 205,0 90,2 91,8 116,6 133,1 
Ζαχαρότευτλα 165,2 112,2 121,3 55,1 63,3 47,2 239,7 200,7 156,2 151,5 127,0 117,4 
Ηλίανθος 0,0 3,3 0,1 0,5 33,4 38,5 253,5 4,8 2,7 0,0 455,7 439,7 

Κηπευτικά 73,6 70,9 41,5 50,2 107,2 101,8 53,4 65,4 49,1 56,5 98,6 90,6 
Πατάτες 65,3 38,0 30,9 16,6 16,8 28,3 30,0 19,5 2,0 13,2 51,9 22,4 
 Βιοµηχανική ντοµάτα 4,7 45,8 49,8 41,4 56,0 41,4 100,1 202,9 38,4 76,5 129,2 62,2 

Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό 199,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,9 207,5 
Κτηνοτροφικά για σανό 75,8 58,2 59,6 79,3 107,4 132,5 38,0 24,0 43,2 71,3 53,7 53,6 
Κρασί 128,8 33,2 10,0 11,2 189,3 135,7 359,0 238,7 230,5 194,0 112,2 131,2 
Ελαιόλαδο 41,0 67,2 44,9 58,4 299,6 56,9 0,0 9,2 0,0 0,8 0,4 5,3 
Φρούτα 48,4 57,0 47,9 34,4 67,9 99,4 337,9 331,8 334,2 259,2 243,3 236,2 
Ξηροί καρποί 401,1 248,1 231,0 127,3 276,7 137,5 34,6 36,8 62,8 36,9 19,1 13,8 
Βόειο Κρέας 45,4 15,0 22,3 10,8 19,2 18,4 131,5 110,4 167,0 135,8 86,8 67,1 
Πρόβειο κρέας 138,6 106,9 114,0 78,4 124,9 103,5 65,9 56,8 77,1 73,0 15,7 10,8 
Αίγειο κρέας 107,7 156,3 91,6 128,4 201,5 164,8 51,5 39,3 39,5 39,8 10,4 9,6 
Χοιρινό κρέας 182,2 236,6 209,4 177,4 193,5 199,0 104,8 112,8 176,3 152,5 258,9 225,7 
Κρέας πουλερικών 100,9 58,7 140,6 168,2 241,6 428,5 17,5 18,0 23,4 26,3 10,0 7,0 
Γάλα αγελάδων 60,2 24,0 32,2 13,8 25,9 17,6 52,5 42,2 47,2 27,2 25,7 16,5 
Γάλα προβάτων 149,8 93,8 114,7 77,5 97,8 73,6 57,1 48,7 56,9 48,4 75,3 69,4 
Γάλα αιγών 158,2 129,5 150,5 152,6 171,4 130,1 46,7 40,6 39,4 51,4 56,2 54,7 
Αυγά 78,7 60,5 67,7 46,9 104,6 164,0 70,5 57,2 66,4 55,2 25,7 22,7 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1982 1986 1991 1996 2003 2006 1982 1986 1991 1996 2003 2006 
Σιτηρά 156,1 133,1 175,6 120,3 112,5 92,6 128,1 148,5 141,2 105,2 112,6 141,9 

Σιτάρι σκληρό 198,3 182,2 134,3 334,6 272,5 213,2 13,3 164,9 64,1 102,0 20,0 108,6 
Αραβόσιτος 9,9 21,2 38,1 92,4 76,1 73,2 200,4 221,1 202,5 126,6 242,7 236,9 
Ρύζι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,7 188,3 41,2 32,5 58,2 

Βρώσιµα όσπρια 26,1 44,1 2,9 9,8 16,6 17,9 127,3 65,5 103,7 264,7 30,1 94,8 
Βιοµηχανικά και αρωµατικά φυτά 53,1 72,7 85,5 43,4 31,0 41,2 103,5 121,7 128,0 173,2 213,1 224,2 

Καπνός 63,7 78,8 100,4 30,0 26,1 54,0 115,9 140,0 115,2 104,9 271,8 245,8 
Βαµβάκι 24,9 22,7 74,6 6,9 37,5 41,2 39,4 69,0 112,5 246,2 179,9 215,7 
Ζαχαρότευτλα 46,2 56,4 38,9 16,2 21,3 15,6 139,7 197,7 242,3 292,5 230,2 258,4 
Ηλίανθος 207,3 567,2 0,0 5,7 5,3 3,5 27,6 27,1 86,9 4,9 0,2 0,3 

Κηπευτικά 75,8 55,5 57,2 55,0 49,4 42,2 96,5 69,0 98,0 117,4 78,7 88,8 
Πατάτες 137,0 123,6 81,8 204,9 160,3 72,1 167,3 173,5 263,2 306,8 165,1 233,7 
 Βιοµηχανική ντοµάτα 45,1 0,0 81,8 79,9 73,8 92,3 190,6 122,6 239,4 237,8 151,2 87,7 

Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό 0,0 0,0 0,0 0,0 351,8 32,2 170,9 0,0 179,8 0,0 20,5 41,3 
Κτηνοτροφικά για σανό 126,2 236,0 121,5 100,4 69,5 130,2 171,0 172,1 147,5 153,8 133,6 139,5 
Κρασί 104,4 71,4 73,1 201,7 86,5 90,3 7,8 54,0 53,7 52,4 82,6 51,1 
Ελαιόλαδο 0,0 0,0 0,0 4,0 4,5 7,8 40,5 51,1 17,0 78,3 103,6 97,3 
Φρούτα 10,7 8,6 7,8 2,6 9,7 4,1 6,3 6,5 11,7 5,8 2,7 7,0 
Ξηροί καρποί 168,2 88,0 127,4 214,1 203,6 135,5 85,6 159,1 139,5 200,3 92,6 242,2 
Βόειο Κρέας 170,6 191,1 168,9 245,1 307,1 366,3 117,9 99,5 102,9 72,7 83,9 100,1 
Πρόβειο κρέας 113,7 172,4 169,6 203,5 87,6 100,1 97,4 122,2 116,3 110,1 149,6 140,6 
Αίγειο κρέας 79,3 96,0 168,2 106,0 64,6 83,2 103,2 102,6 91,5 109,4 162,5 164,5 
Χοιρινό κρέας 88,8 101,9 59,2 338,6 205,7 184,2 54,8 52,7 107,5 53,7 10,0 10,2 
Κρέας πουλερικών 71,5 34,3 36,4 52,8 80,2 26,8 106,9 81,3 124,2 116,8 63,5 44,9 
Γάλα αγελάδων 151,3 195,5 184,8 343,0 160,8 143,0 105,3 111,1 101,5 77,2 26,6 26,2 
Γάλα προβάτων 165,9 219,0 178,7 284,8 182,5 201,6 78,6 92,3 100,6 85,7 73,3 65,3 
Γάλα αιγών 99,4 107,8 131,3 198,0 120,3 121,6 69,8 87,8 76,3 64,1 49,8 47,7 
Αυγά 110,9 101,7 115,3 45,1 54,0 92,2 88,8 7,6 92,4 89,3 79,7 67,6 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1982 1986 1991 1996 2003 2006 
Σιτηρά 51,1 56,1 48,0 25,7 44,3 53,0 

Σιτάρι σκληρό 40,7 7,0 22,8 30,2 19,8 29,4 
Αραβόσιτος 84,3 95,7 68,0 63,0 94,1 103,3 
Ρύζι 0,0 8,3 0,6 1,4 0,8 0,2 

Βρώσιµα όσπρια 109,1 106,7 114,9 1,0 18,1 70,8 
Βιοµηχανικά και αρωµατικά φυτά 121,7 107,3 97,1 92,4 123,1 146,2 

Καπνός 138,9 115,0 94,3 101,4 136,8 181,3 
Βαµβάκι 109,1 112,4 122,8 94,1 122,1 142,6 
Ζαχαρότευτλα 58,6 64,0 45,0 46,4 115,2 106,1 
Ηλίανθος 201,5 64,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Κηπευτικά 92,8 116,8 161,4 109,2 80,7 96,3 
Πατάτες 131,9 135,1 97,9 9,9 147,7 158,1 
 Βιοµηχανική ντοµάτα 127,1 122,8 83,0 58,5 67,0 95,5 

Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό 77,7 283,2 345,8 0,0 102,1 175,3 
Κτηνοτροφικά για σανό 69,9 66,4 59,2 26,3 68,6 29,7 
Κρασί 96,3 57,6 5,9 14,1 23,8 26,5 
Ελαιόλαδο 0,0 0,4 0,1 0,0 1,0 0,7 
Φρούτα 237,1 229,0 226,1 260,8 275,5 228,6 
Ξηροί καρποί 32,1 19,3 32,8 27,9 27,5 24,0 
Βόειο Κρέας 85,0 95,6 64,1 71,4 42,1 50,9 
Πρόβειο κρέας 104,1 93,7 76,1 86,7 101,2 111,7 
Αίγειο κρέας 70,9 72,5 66,4 60,6 57,2 58,8 
Χοιρινό κρέας 110,2 40,5 30,5 30,2 16,2 22,8 
Κρέας πουλερικών 73,3 52,9 63,3 57,7 67,3 37,2 
Γάλα αγελάδων 61,4 72,0 56,9 48,0 87,4 99,1 
Γάλα προβάτων 110,0 82,6 83,1 104,0 92,4 87,6 
Γάλα αιγών 92,1 64,6 65,5 72,1 95,2 88,7 
Αυγά 70,7 59,3 24,8 38,6 28,2 23,0 

 


