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Αειφόρος γεωργία: απαίτηση αλλαγής γεωργικού προτύπου
Νίκος Μπεόπουλος
Η Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης από το 1990 οργανώνει κάθε δύο χρόνια ένα
Συνέδριο. Το Νοέμβριο του 2010 φτάσαμε αισίως στο 11ο Συνέδριο που είχε για θέμα:
«Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή απέναντι στο
μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον;».
Η έννοια της αειφορίας στη γεωργία, που αποτελεί την κεντρική ιδέα του τίτλου του
Συνεδρίου της Εταιρείας, αλλά και η αειφορία γενικότερα χρησιμοποιείται ως
νομιμοποιητική αναφορά και ως οργανωτική αρχή διαφόρων ενεργειών. Ήδη, οι δημόσιες
αρχές έχουν αναλάβει δραστηριότητες στο όνομά της, επιτρέποντας έτσι στους πολίτες να
ζητούν απόδοση λογαριασμού. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο και στην ίδια κατεύθυνση,
αναπτύσσονται πολλές πρωτοβουλίες, αν και μερικές φορές ερμηνεύουν την έννοια με το
δικό τους τρόπο. Είναι φανερό ότι η έννοια έχει βγει από το περιβαλλοντικό περιθώριο, έχει
γίνει σχεδόν καθολικά αποδεκτή, καλύπτει ωστόσο πρακτικές και πραγματικότητες πολύ
διαφορετικές και, σε ένα βαθμό, έχει απωλέσει πολλά από τα ριζοσπαστικά στοιχεία της. Η
τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα, αν η έννοια της αειφορίας εξακολουθεί να είναι
χρήσιμη ως προς αυτό που νοείται ότι υπηρετεί ή αντίθετα έχει γίνει αντιπαραγωγική, θα
συνιστούσε ουσιώδη κριτική συμβολή αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατη η
απάντηση στο ερώτημα.
Επιχειρώντας μια επιλογή μεταξύ των πολλών ορισμών της αειφόρου γεωργίας, θα
ονομάζαμε αειφόρο γεωργία ένα τρόπο παραγωγής που εγγυάται μια γεωργία οικονομικά
βιώσιμη, ασφαλή για το περιβάλλον και κοινωνικά δίκαιη. Αυτή η γεωργία, που θα παράγει
υγιεινά τρόφιμα, νερό καλής ποιότητας, απασχόληση και ποιότητα ζωής, θα καλύπτει τις
ανάγκες του σήμερα και δεν θα υποθηκεύει την ύπαρξη των φυσικών πόρων για τις
μελλοντικές γενιές.
Κατά συνέπεια, η αειφόρος γεωργία εκφράζει μια αντίληψη ισορροπίας, σύμφωνα με την
οποία η οικονομία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και
ότι η περιβαλλοντική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικοοικονομικές
πιέσεις. Οι σκεπτικιστές θα σημείωναν ότι οι οικονομικές αναγκαιότητες πάντοτε θα
επιβάλλονται, επειδή διασφαλίζουν την ικανοποίηση άμεσων αναγκών των πληθυσμών και
επειδή η θέση τους είναι επικυριαρχική στη δημόσια κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων.
Πάντως, η αυτονόητη οικονομική βιωσιμότητα μιας γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον
σημαίνει αναζήτηση συστημάτων παραγωγής που είναι φειδωλά σε εισροές, αυτόνομα και
διασφαλίζουν τα εισοδήματα των αγροτών.
Οι αλλαγές, απαραίτητες για την υιοθέτηση της αειφόρου γεωργίας, αναμένεται ότι θα
επηρεάσουν την εξέλιξη του γεωργικού επαγγέλματος και τις προοπτικές διαφοροποίησης
των πηγών εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων. Για παράδειγμα, με τη ζήτηση τοπικών
προϊόντων, την παροχή μη διατροφικών αγαθών και την προσφορά περιβαλλοντικών
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υπηρεσιών. Ανακατατάξεις θα σημειωθούν στην κυρίαρχη θέση των αγροτών στις
διαδικασίες οργάνωσης και διαβούλευσης με άλλους παράγοντες που ζουν και δρουν στην
ίδια περιοχή, καθώς και στο ρόλο της γεωργίας στο πλαίσιο των νέων σχέσεων πόλης και
υπαίθρου.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αποτελούν οι παρατηρούμενες μεταλλαγές στα
καταναλωτικά πρότυπα και τα επακόλουθά τους στην υγεία και την ποιότητα ζωής, τις τιμές,
τις δυνατότητες πρόσβασης και τις τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής τόσο στις
αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες χώρες. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη
διατροφή, η πολυπλοκότητα των διατροφικών συστημάτων και οι αλληλεξαρτήσεις τους με
τα θέματα του περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα που απαιτούν εμπεριστατωμένες
προσεγγίσεις.
Όπως και αν έχουν τα πράγματα, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι αυτές που
επιβάλλουν την αλλαγή προτεραιοτήτων στη γεωργία. Εντελώς σχηματικά, παραθέτουμε
κάποιες από αυτές τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η γεωργία.
Το νερό, ένας πόρος που μειώνεται συνεχώς, απαιτεί καλύτερη χρήση και αποκατάσταση
της καλής οικολογικής κατάστασής του. Όντως, το νερό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη
γεωργία αφού όλες οι γεωργικές δραστηριότητες εξαρτώνται από το νερό στο χρόνο και το
χώρο. Έτσι, η γεωργική διαχείριση του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται σε δύο προβλήματα,
διατήρηση ενός υπό απειλή πόρου και διασφάλιση δίκαιης κατανομής ενός
διαφιλονικούμενου από πολλούς πόρου. Απαιτείται προσφυγή σε τεχνικές και πρακτικές που
επιτρέπουν να μειωθούν οι ανάγκες των καλλιεργειών τη θερινή περίοδο και σχεδιασμός και
εφαρμογή συστημάτων καλλιέργειας πιο φειδωλών στη χρήση του νερού. Επίσης, πρέπει να
ενθαρρυνθεί η συλλογική διαχείριση με τη δημιουργία λιμνοδεξαμενών συμβατών στη
λειτουργία των υγροτόπων και να προετοιμαστεί η προσαρμογή της στο νέο κλιματικό
πλαίσιο.
Αντιμετώπιση της πρόκλησης της ποιότητας του νερού σημαίνει μείωση της προσφυγής
σε χημικά προϊόντα, μείωση των επιπτώσεων τους και αντιμετώπιση της έκπλυσης των
εδαφών. Οι ουσίες που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι τα φυτοφάρμακα, για τη
φυτοπροστασία των καλλιεργειών, και τα νιτρικά άλατα, τα οποία γίνονται δυνητικά
ρυπαντικά όταν η λίπανση υπερβαίνει τις ανάγκες των φυτών. Ήδη, η αποκατάσταση της
ποιότητας του νερού συνιστά προτεραιότητα διαφόρων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
οδηγία των «νιτρικών» (91/676) επιβάλλει στους καλλιεργητές των «ευπρόσβλητων ζωνών»
πρακτικές αποφυγής υπερβολικής προσθήκης αζώτου και διαφυγής του στο περιβάλλον.
Επίσης, ορισμένες απαιτήσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» έχουν τον ίδιο στόχο, καθώς
και η ενθάρρυνση της μείωσης των φυτοφαρμάκων και η προώθηση της βιολογικής γεωργίας,
ιδιαιτέρως σε ζώνες ευάλωτες στις δύο αυτές απειλές. Τέλος, να υπενθυμίσουμε την επιδίωξη
από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της «καλής οικολογικής κατάστασης των
νερών» που απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα νερά (2000/60) μέχρι το 2015.
Η διάβρωση της βιοποικιλότητας είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, το
δείχνουν, μεταξύ άλλων, η μείωση του αριθμού των επικονιαστών ή τα όλο και λιγότερα
δέντρα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πρόβλημα, επίσης, συνιστά και η αισθητική

viii

υποβάθμιση των τοπίων. Αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η ομοιογενοποίηση του
αγροτικού χώρου, η μείωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών, η χρήση χημικών εισροών και
η επιταχυνόμενη αστικοποίηση της υπαίθρου. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, βασικό
συστατικό των οικοσυστημάτων, απαραίτητο στους φυσικούς κύκλους, την ποικιλία των
τοπίων και στη ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών, προϋποθέτει ακριβή γνώση των σχέσεων
ανάμεσα στα φυσικά στοιχεία και τις γεωργικές πρακτικές. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η
πρόκληση θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα αυξήσουν τις εκτάσεις στήριξης των
οικολογικών δομών του τοπίου, όπως οι φυτοφράχτες, τα δέντρα, τα αναχώματα ή οι
χλοασμένες ζώνες. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηριχθούν τα κτηνοτροφικά συστήματα
βοσκής που δεν είναι τόσο παραγωγικά, έχουν όμως ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και των τοπίων.
Τα γεωργικά εδάφη, εκτός από τον οικονομικό τους ρόλο ως υπόστρωμα της γεωργικής
δραστηριότητας, διασφαλίζουν βασικής σημασίας περιβαλλοντικές λειτουργίες, όπως
ισορροπία των χερσαίων οικοσυστημάτων, ρύθμιση της απορροής και διήθησης των νερών,
παγίδευση του άνθρακα, κλπ. Η πίεση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει προκαλέσει
μείωση της περατότητάς τους, του περιεχομένου τους σε οργανικές ουσίες και έχει αυξήσει
την απειλή των φαινομένων διάβρωσης και εναλάτωσης των εδαφών, υποθηκεύοντας τις
βασικές λειτουργίες τους. Τα τελευταία χρόνια, στα προηγούμενα, έχει προστεθεί και η
απειλή που αντιπροσωπεύει η αστική εξάπλωση. Η πρόκληση είναι σαφής, πρέπει να
διαφυλαχθούν τα γεωργικά εδάφη για να διατηρηθούν οι περιβαλλοντικές και οι παραγωγικές
λειτουργίες τους.
Στον ενεργειακό τομέα, η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, η άνοδος της τιμής του
πετρελαίου και η κλιματική αλλαγή επιβάλλουν την αναζήτηση ενός νέου ενεργειακού
μοντέλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η γεωργία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο είτε μέσω της
παραγωγής βιοενέργειας είτε με την ανάπτυξη πρακτικών ενεργειακά φειδωλών ή να
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας. Η πρόκληση είναι διττή, από τη
μια, προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ως συμβολή στη διατήρηση των πόρων
και τον περιορισμό απελευθέρωσης αερίων του θερμοκηπίου και, από την άλλη, ανάπτυξη
ανανεώσιμης ενέργειας για να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες, με τα
χρόνια, έχει αποκαλυφθεί ότι συνιστούν απειλές για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, οι επιλογές της γεωργίας πρέπει να γίνουν σε δύο
κατευθύνσεις, τη μείωση της χρήσης τους και τον περιορισμό των επιπτώσεων για εκείνα που
είναι εντελώς απαραίτητα. Γενικότερα, απαιτείται η επινόηση στρατηγικών ολοκληρωμένης
διαχείρισης της υγείας των φυτών και των ζώων που θα είναι τεχνικά και οικονομικά
αποτελεσματικές.
Είναι προφανές ότι η αειφόρος γεωργία δεν μπορεί να περιορίζεται ούτε μόνο στον
περιβαλλοντικό πυλώνα ούτε μόνο στην τήρηση κάποιων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων ή
σε κάποια περιβαλλοντική πιστοποίηση. Υπάρχει αναγκαιότητα ουσιαστικών αλλαγών για να
ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις είτε είναι περιβαλλοντικές, κλιματικές, διατροφικές,
κοινωνικές ή οικονομικές.
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Η τριπλή όψη της αειφορίας καθιστά υποχρεωτική την προσπάθεια ευαισθητοποίησης
και πληροφόρησης, που δεν θα στοχεύει μόνο στην κοινή γνώμη, η οποία άλλωστε αγνοεί τη
σημασία της έννοιας, αλλά, πρώτα και κύρια, το σύνολο των πρωταγωνιστών της έρευνας και
της λήψης αποφάσεων, για να αποφύγουμε καταστάσεις όπου ο ρεαλισμός κάποιων να έχει
αναγκαίο επακόλουθο την ανευθυνότητα όσον αφορά στις συνέπειες.
Η επιλογή της εντατικοποίησης της παραγωγής επέτρεψε στη γεωργία να αντιμετωπίσει
επιτυχώς την πρόκληση της διατροφικής επάρκειας. Ωστόσο, η λογική της, που προϋπέθετε
την αξιοποίηση της τεχνικής, χημικής και γενετικής προόδου της επιστήμης, ήταν φορέας
απειλών για το περιβάλλον και την υγεία. Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, επιλογή ενός
διαφορετικού δρόμου που θα χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τις ιδιότητες των
οικοσυστημάτων και τους φυσικούς μηχανισμούς ρύθμισης. Η επιλογή αυτή απαιτεί να
ξαναβάλουμε τη γεωπονική γνώση στην καρδιά των γεωργικών πρακτικών είτε
αναφερόμαστε στη μετατροπή τους σε τεχνικές είτε στη διαδικασία επιλογής τους, δηλαδή
στο προνομιακό πεδίο της αγροτικής οικονομίας.
Το Συνέδριο, που αποτέλεσε ευκαιρία συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και
συζητήσεων ανάμεσα στους ερευνητές, έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια εικόνα για
τις εν εξελίξει εργασίες σχετικές με τη θεματική του Συνεδρίου αλλά και γενικότερα στον
τομέα της Αγροτικής Οικονομίας. Υπήρξε, επίσης, η κατάλληλη περίσταση για
δημοσιοποίηση αυτών των εργασιών. Παράλληλα, επέτρεψε, κατά κάποιο τρόπο, ένα
απολογισμό αποκαλύπτοντας δυνατά σημεία, παραλείψεις και ελλείψεις σε συγκεκριμένους
επιστημονικούς τομείς. Τέλος, να αναφέρουμε ότι το Συνέδριο έδωσε προνομιακή θέση στους
νέους ερευνητές και τους υποψήφιους διδάκτορες.
Στο διήμερο της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2010 στα αμφιθέατρα του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου παρουσιάστηκαν 56 εργασίες στη συγγραφή των οποίων είχαν συμβολή 130
ερευνητές. Την αξιολόγηση των 62 εργασιών ανέλαβαν δύο κριτές από ένα σώμα 66
αξιολογητών και το Συνέδριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, παρακολούθησαν 400 άτομα.
Τέλος, εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, θα ήθελα να επαναλάβω την έκφραση
ιδιαίτερων ευχαριστιών στους φοιτητές που συμμετείχαν μαζικά στις εργασίες του Συνεδρίου
και στην Οργανωτική Επιτροπή καθώς και την Οργανωτική Γραμματεία του Συνεδρίου.
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Περίληψη
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της
γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελεί βασικό στόχο των πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου.
Περιορισμένη όμως παραμένει η γνώση μας ως προς την αξιοποίηση και
αποτελεσματικότητα των πολιτικών σχετικά με το θέμα. Στο άρθρο εξετάζονται οι μορφές
της διαφοροποίησης (εμβάθυνσης, διεύρυνσης, πολυαπασχόληση), ο καινοτόμος ή μη
χαρακτήρας τους και τα χαρακτηριστικά των γεωργών και των εκμεταλλεύσεων που τις
συνοδεύουν, για να επιχειρηθεί στη συνέχεια μια εκτίμηση της απήχησης των σχετικών
μέτρων πολιτικής στον αγροτικό πληθυσμό και η επισήμανση ζητημάτων που συνδέονται με
την αποτελεσματικότερη οργάνωση και αξιοποίησή τους μέσω των σχετικών πολιτικών στον
αγροτικό χώρο. Χρησιμοποιούνται πρωτογενή στοιχεία αντιπροσωπευτικού δείγματος 77
γεωργικών εκμεταλλεύσεων δημοτικών διαμερισμάτων της Κεντρικής Εύβοιας. Η στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με την εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών
(multiple correspondence analysis) σε συνδυασμό με την ιεραρχική ανάλυση (cluster
analysis). Στη συνέχεια καθορίζονται ομάδες εκμεταλλεύσεων με βάση τα φυσιογνωμικά
τους χαρακτηριστικά και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές.
Λέξεις-κλειδιά:
πολυλειτουργικότητα,
διαφοροποίηση
εμβάθυνσης,
διεύρυνσης,
αναδιοργάνωσης, πολυαπασχόληση.
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Abstract
During the last two decades one of the basic objectives of rural development policies has been
the diversification of economic activities of farm enterprises. However, our knowledge
remains limited regarding the better utilization and effectiveness of relevant policies. The
present article initially addresses the various forms of diversification, their innovative or not
character and the characteristics of farmers and their enterprises that attempt to diversify and
then follows an evaluation of the importance of relevant policy measures for rural people in
combination with the pointing out of issues that are related with their more effective
organization and exploitation. Primary data are used from a representative sample of 77 farm
enterprises located in a number of municipalities of Central Eubia. Multiple correspondence
analysis in combination with cluster analysis are employed for purposes of analysis. A
number of groups of farm enterprises are defined on the basis of their profile characteristics
and the results are interpreted with respect to the policies under implementation.
Keywords: Multifunctionality, diversification of deepening, broadening, regrounding,
pluriactivity.

Εισαγωγή
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης αποτελεί λέξη κλειδί στις
πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ζήτημα απέκτησε ενδιαφέρον τόσο
στην επιστημονική συζήτηση όσο και στο σχεδιασμό πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οπότε τέθηκαν οι βάσεις για τη συζήτηση του ρόλου της
πολυλειτουργικότητας
της
γεωργίας
ως
διαδικασίας
περάσματος
σε
ένα
«μεταπαραγωγίστικο» (post-productionist) πρότυπο ανάπτυξης (Woods, 2005, Potter and
Tizley, 2007, van Huylenbroek et al., 2009).
Στην Ευρωπαϊκή πολιτική ουσιαστική ώθηση προς τη διαφοροποίηση επιχειρήθηκε με
τις δράσεις της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader και της Ατζέντας 2000 (Wilson, 2007).
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Στην Ελλάδα ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε 83 ορεινές και μειονεκτικές περιφέρειες της χώρας, από
το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Το ενδιαφέρον για τη διαφοροποίηση
ανανεώθηκε στο πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής» στο πλαίσιο του Δ΄ ΚΠΣ.
Η ανταπόκριση των γεωργών όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, η
συμπεριφορά τους, το εύρος και το είδος των δραστηριοτήτων προς τις οποίες στράφηκαν, οι
σχέσεις της διαφοροποίησης με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης, ο ρόλος
στη σύνθεση του εισοδήματος και στη διαδοχή των εκμεταλλεύσεων είναι σημαντικά
ζητήματα προς διερεύνηση. Η γνώση τους είναι χρήσιμη για την άσκηση ορθής σχετικής
πολιτικής. Ωστόσο, παρά την εκτενή θεωρητική συζήτηση, περιορισμένη έρευνα έχει
πραγματοποιηθεί με επικέντρωση στην πρακτική εφαρμογή, τη δυναμική των μεταλλεύσεων
και τη συμπεριφορά του παραγωγού σχετικά με τις υποδεικνυόμενες αλλαγές (Woods, 2005).
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, στόχος του παρόντος άρθρου είναι να
διερευνήσει τη δυναμική της διαφοροποίησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων των
εκμεταλλεύσεων, σε μια περιοχή που εμπίπτει σε εκείνες που στη διάρκεια του Γ΄ ΚΠΣ
εφαρμόστηκαν πολιτικές ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.
Στο άρθρο θα εξεταστούν οι μορφές και ο καινοτόμος ή μη χαρακτήρας της διαφοροποίησης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων που παρατηρούνται, τα χαρακτηριστικά των γεωργών και
των εκμεταλλεύσεών τους, για να επιχειρηθεί στη συνέχεια μια εκτίμηση της απήχησης των
σχετικών μέτρων πολιτικής στον αγροτικό πληθυσμό και η επισήμανση ζητημάτων που
συνδέονται με την αποτελεσματικότερη οργάνωση και αξιοποίησή τους μέσω των σχετικών
πολιτικών.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η ιστορική εξέλιξη των γεωργικών συστημάτων δείχνει ότι ο συνδυασμός διαφόρων
δραστηριοτήτων γεωργικού, παραγεωργικού ή εξωγεωργικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης ήταν πάντα ο κανόνας για τη διατήρηση της γονιμότητας
του εδάφους και για λόγους καλύτερης διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου και αυτό
συνέβαινε στη γεωργία σε μεγάλο βαθμό ως τις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου (De Vries,
2000, Wilson, 2007). Αυτές οι λειτουργίες της γεωργίας και του αγροτικού νοικοκυριού
μειώθηκαν δραστικά με τη διάχυση του προτύπου της «παραγωγίστικης» (productionist)
γεωργίας, καθώς οι γεωργοί έβρισκαν οικονομικό ενδιαφέρον να χρησιμοποιούν χρηματικές
εξωτερικότητες στην εκμετάλλευση που μπορούσαν να τις αγοράζουν. Το ενδιαφέρον για το
ζήτημα της πολυλειτουργικότητας και ως εκ τούτου και της διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης συνδέεται με την αυστηρή κριτική που δέχεται το
σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο της γεωργίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το οποίο
συρρίκνωσε σημαντικά τις συνέργιες της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας (Ilbery and
Bowler, 1998, Woods, 2005, Wilson, 2007). Εφεξής, ο ρόλος της γεωργίας για τον αγροτικό
χώρο και την κοινωνία γενικότερα άρχισε να αναθεωρείται.
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Στην εκτενή συζήτηση για το θέμα της πολυλειτουργικότητας αμφίσημες έννοιες
απέδωσαν το περιεχόμενο του όρου1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήγαγε την
πολυλειτουργικότητα ως ακρογωνιαίο λίθο του προτύπου γεωργίας, όπως προκύπτει από τους
στόχους των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ μετά το 1990. Στο πλαίσιο της νέας
φιλοσοφίας της αγροτικής πολιτικής η διαφοροποίηση εκτιμήθηκε ως εργαλείο επίτευξης της
πολυλειτουργικότητας. Σε θεωρητικό επίπεδο συνδέθηκε με συζητήσεις για το πέρασμα στο
μεταπαραγωγίστικο πρότυπο γεωργίας (Ilbery and Bowler, 1998, Lobley and Potter, 2004,
Maye et al., 2009). Ως αναλυτική έννοια χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει τη διαδικασία
κατά την οποία οι αγρότες αναζητούν εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες πέραν της
συμβατικής καλλιέργειας φυτών και εκτροφής ζώων.
Διαφοροποίηση σημαίνει την απόδοση πόρων της εκμετάλλευσης (γης, κτισμάτων,
κεφαλαίου, εργασίας) σε δραστηριότητες μη συμβατικού χαρακτήρα παραγωγής, όπως η
βιολογική παραγωγή, η καλλιέργεια σαλιγκαριών, οι ενεργειακές καλλιέργειες ή σε χρήσεις
που δεν συνδέονται άμεσα με τη γεωργία, όπως η απόδοση προστιθέμενης αξίας σε
παραγόμενα γεωργικά προϊόντα μέσω της μεταποίησης στο επίπεδο της εκμετάλλευσης, η
απευθείας πώληση προϊόντων από την πόρτα της εκμετάλλευσης, η χρήση κτισμάτων για
παροχή υπηρεσιών αγροτικού τουρισμού κλπ (Ilbery, 1991). Ο ίδιος ερευνητής χαρακτηρίζει
την ενασχόληση με μη συμβατικού χαρακτήρα γεωργική παραγωγή ως γεωργική
διαφοροποίηση (agricultural diversification) και τις απασχολήσεις σε άλλες δραστηριότητες
στο επίπεδο της εκμετάλλευσης ως δομική (structural) διαφοροποίηση.
Πιο πρόσφατα, άλλοι ερευνητές (van der Ploeg et al., 2002, Lobley and Potter, 2004,
Maye et al., 2009), κατηγοριοποιούν ως εξής τις διακριτές κατευθύνσεις προς τις οποίες
εκδηλώνεται η διαφοροποίηση: α) εμβάθυνσης (deepening) στην οποία περιλαμβάνουν την
παραγωγή νέων γεωργικών προϊόντων με τοπικά χαρακτηριστικά, όπως τη βιολογικού
χαρακτήρα παραγωγή, την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα ήδη παραγόμενα προϊόντα, την
πώληση από την πόρτα της εκμετάλλευσης κ.ά., εστιάζοντας στη γεωργική εκμετάλλευση ως
μονάδα ανάλυσης β) διεύρυνσης (broadening), στην οποία περιλαμβάνουν την παραγωγή
νέου τύπου δραστηριοτήτων στο επίπεδο της εκμετάλλευσης (on farm activities) οι οποίες δεν
συνδέονται άμεσα με τη γεωργική παραγωγή, όπως οι αγροτουριστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες, η προσφορά υπηρεσιών υγείας, η παραγωγή ενέργειας, η συμμετοχή σε
περιβαλλοντικής προστασίας σχήματα κ.α., εστιάζοντας επίσης στη γεωργική εκμετάλλευση
ως μονάδα ανάλυσης γ) αναδιοργάνωσης των πόρων του αγροτικού νοικοκυριού
(regrounding), στην οποία συγκαταλέγουν δραστηριότητες εξωγεωργικής φύσης (off-farm or
other gainfull activities) και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων εισροών–εκροών για
μείωση του κόστους παραγωγής (efficiency farming), με μονάδα ανάλυσης την αγροτική
οικογένεια/νοικοκυριό. Η περίπτωση της πολυαπασχόλησης αποτελεί έτσι μια διασταλτική
έννοια του όρου της διαφοροποίησης.
Διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές ευκαιρίες για διαφοροποίηση,
διαμορφώνοντας και διαφορετικές μορφές της, καθώς αυτή είναι αποτέλεσμα εξωτερικών και
εσωτερικών παραγόντων ως προς την εκμετάλλευση, όπως του συνδυασμού παραγόντων της
οικονομικής κατάστασης της περιφέρειας, των ευκαιριών της τοπικής αγοράς εργασίας, του
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κύκλου ζωής της οικογένειας κλπ, που κάνουν πολύπλοκη τη γεωγραφία της διαφοροποίησης
ή/και της πολυαπασχόλησης γενικότερα. Στις χώρες της ΕΕ-27 η αναλογία των
εκμεταλλεύσεων που διαφοροποιούν είναι 12% και το φαινόμενο είναι πιο διαδεδομένο στην
Ε.Ε.-15, με πιο σύνηθες είδος διαφοροποίησης τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
(Barthomeuf, 2008). Κοινό εύρημα των ερευνών είναι ότι οι εκμεταλλεύσεις που
διαφοροποιούν είναι μεγαλύτερου οικονομικού μεγέθους από τις συμβατικές και έχουν
κεφάλαια να διαθέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι στα χέρια νεότερης ηλικίας
αρχηγών, με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ η μεγαλύτερη αναλογία των
διαφοροποιούντων έχουν παιδιά που επιθυμούν να τους διαδεχθούν στην εκμετάλλευση,
λειτουργώντας και ως κινητήρια δύναμη για τη διαφοροποίηση (McNally, 2001, Barthomeuf,
2008). Αντίθετα, στις μικρές εκμεταλλεύσεις η περίσσια εργατικής δύναμης τείνει να
απευθύνεται στις off-farm απασχολήσεις. (McNally, 2001, Salvioni et al., 2009). Ευρήματα
ερευνών επίσης συνδέουν τη διαφοροποίηση με τον τύπο της εκμετάλλευσης και την
εντατικότητα του παραγωγικού συστήματος. Εντατικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (dairy
farms) επιδεικνύουν μικρότερη διάθεση διαφοροποίησης, ενώ εκείνες με φυτά μεγάλης
καλλιέργειας (cash-crops) ή ελιά σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά, υποδεικνύοντας τη σχέση
της με την εποχικότητα της εργασίας (Barthomeuf, 2008, Damianos and Skouras, 1996).
Επίσης, εκμεταλλεύσεις με κατεύθυνση τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων είναι πιο
κερδισμένες από εκείνες με κατεύθυνση την εμβάθυνση ή το συμβατικό τρόπο παραγωγής
(Salvioni et al., 2009).
Στην Ελλάδα ερευνητικό ενδιαφέρον σημειώθηκε για το ζήτημα της πολυαπασχόλησης
των αγροτικών νοικοκυριών (on and off farm απασχολήσεις) κυρίως στο διάστημα από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, πριν ακόμη ο στόχος
της διαφοροποίησης (και της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας) αποτελέσει βασικό
στρατηγικό στόχο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Την τελευταία δεκαετία η έρευνα που
άπτεται ζητημάτων διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης επικεντρώθηκε
κατεξοχήν σε ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τουρισμό ή εστίασε εν πολλοίς στο πεδίο
της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.

Περιοχή έρευνας- Στατιστικό υλικό- Μεθοδολογία
Η έρευνα διεξήχθη σε δημοτικά διαμερίσματα τριών Δήμων της Κεντρικής Εύβοιας,
εμπίπτοντα στην περιοχή εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. της Βορειοκεντρικής Εύβοιας.
Για την επιλογή των δημοτικών διαμερισμάτων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
εφαρμόστηκε η στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία της άριστης κατανομής κατά Neyman
σε δύο στάδια: α) της επιλογής των δημοτικών διαμερισμάτων και β) της επιλογής
αντιπροσωπευτικού δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων από κάθε διαμέρισμα. Στο δείγμα
επελέγησαν τα δημοτικά διαμερίσματα Αμφιθέας και Πισσώνος (πεδινά), Κοντοδεσποτίου
(ημιορεινό) και Στενής Διρφύος, Αγίου Αθανασίου, Λούτσας και Άτταλης (ορεινά) και
συνολικά 77 εκμεταλλεύσεις.
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Η συγκέντρωση του στατιστικού υλικού έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις (δομημένο
ερωτηματολόγιο). Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προσδιορίστηκαν 25
μεταβλητές, από τις οποίες 24 (ενεργές) οι οποίες απεικονίζουν ατομικά χαρακτηριστικά των
παραγωγών και των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων καθώς και απόψεις και στάσεις των
παραγωγών ως προς το αντικείμενο της έρευνας, συμμετέχουσες στην ερμηνεία της
συνολικής διακύμανσης και μία μεταβλητή η οποία χαρακτηρίζει την ύπαρξη ή μη
διαφοροποίησης στο επίπεδο της εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι
Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων και συγκεκριμένα η Ανάλυση Πολλαπλών
Αντιστοιχιών (Analyse des Correspondaces Multiples) και η Αυτόματη Ταξινόμηση (Cluster
Analysis), με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS for Windows (Ver 3.0) και SPAD
(ver 5.5) (Μπεχράκης, 1999, Lebart et al., 2002), προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των
ενεργών μεταβλητών με το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων των
εκμεταλλεύσεων.
Με την ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών προσδιορίστηκαν παραγοντικοί άξονες που
ερμηνεύουν ένα υψηλό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης των σχετικών μεταβλητών και
οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την αναλυτική προσέγγιση της Αυτόματης Ταξινόμησης των
δειγματοληπτικών μονάδων (εκμεταλλεύσεων), με σκοπό τη δημιουργία ομοιογενών και
σαφώς διαχωρισμένων ομάδων εκμεταλλεύσεων για τις οποίες προκύπτουν πληροφορίες
σχετικά με το ερευνητικό ενδιαφέρον της εργασίας. Η μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης συμπληρωματικών μεταβλητών, οι οποίες προβαλλόμενες στα παραγοντικά
επίπεδα δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων επί των ερευνητικών υποθέσεων
της έρευνας. Στην προκείμενη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή της διαφοροποίησης
η μη της γεωργικής παραγωγής από πλευράς των παραγωγών. Τέλος, με τη βοήθεια του
κριτηρίου της Αυτόματης Ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε η αυτόματη περιγραφή των
ομάδων των εκμεταλλεύσεων που προέκυψαν, κατατάσσοντας τις κατηγορίες απάντησης
που προκύπτουν σε κάθε μεταβλητή (Morineau and Morin, 2006).

Αποτελέσματα
α. Η φύση της οικονομικής διαφοροποίησης
Η συνολική εικόνα της οικονομικής διαφοροποίησης στην περιοχή εμφανίζεται ιδιαίτερα
φτωχή, επικεντρωμένη κυρίως στη μορφή της «πολυαπασχόλησης» και της «εμβάθυνσης»
αλλά κατά κανόνα κινούμενη στην τροχιά του συμβατικού γεωργικού συστήματος
παραγωγής της περιοχής. Ο αγροτουρισμός, σημαντική περίπτωση δραστηριοτήτων
«διεύρυνσης», είναι ανύπαρκτος.
Κύρια μορφή διαφοροποίησης στην περιοχή συνιστά η πώληση κηπευτικών προϊόντων
σε λαϊκές αγορές ή η απευθείας από την πόρτα της εκμετάλλευσης (11 εκμ.), με γεωγραφική
συγκέντρωση κυρίως στην πεδινή ζώνη (8 εκμ.), και δευτερευόντως στην ορεινή.
Δευτερεύουσα είναι η σημασία της μεταποιητικής λειτουργίας για έναν αριθμό κυρίως
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (9 εκμ.) που σχεδόν ισόποσα κατανέμονται μεταξύ της
πεδινής και ορεινής ζώνης, με κατόχους μεγάλης ηλικίας και τη γυναίκα ως βασική
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εμπλεκόμενη στη μεταποιητική διαδικασία και την αξιοποίηση άτυπων καναλιών διάθεσης
των παραγόμενων τυροκομικών προϊόντων (γείτονες, μικρά παντοπωλεία).
Υποτονική σημειώνεται στο σύνολό της η παρουσία της οικονομικής διαφοροποίησης,
υπό τη μορφή της εμβάθυνσης προς προσπάθειες καινοτομικής εισαγωγής εναλλακτικών
μορφών γεωργίας (βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση, συμβατική και βιολογική
καλλιέργεια μανιταριών). Η παρατηρούμενη ισχνή εμβάθυνση πιστοποιείται και από το
γεγονός ότι ελάχιστοι παραγωγοί του δείγματος αξιοποίησαν ενισχύσεις της ΚΑΠ για την
εφαρμογή διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεων (5 ως νέοι αγρότες και 3 με σχέδια
βελτίωσης). Πρόκειται κυρίως για άνδρες, 4 εκ των οποίων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Δεν
εντοπίσθηκε
καμία
περίπτωση
άσκησης
βιολογικής
κτηνοτροφίας
ή
αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος (δάσωση, διατήρηση γονιμότητας εδαφών κ.λ.π.). Σε
ένα περιορισμένο αριθμό εκμεταλλεύσεων (7) συνδυάζονται περισσότερα του ενός είδη
διαφοροποίησης. Η παρουσία συνταξιούχων σε ορισμένες από τις περιπτώσεις εμβάθυνσης
αλλά και διεύρυνσης είναι διακριτή, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το βάθος της
συνέχειας, την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του όλου αναδιαρθρωτικού
εγχειρήματος μέσω των προωθούμενων πολιτικών.
Τέλος, η οικονομική διαφοροποίηση κάτω από το σχήμα της ενοικίασης γεωργικής γης ή
και κτισμάτων αφορά 5 περιπτώσεις, οι οποίες είτε διατηρούν μια δευτερεύουσα σχέση
απασχόλησης με τη γεωργία είτε βρίσκονται στη διαχείριση ηλικιωμένων γυναικών σε
κατάσταση χηρείας.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις διαφοροποίησης αποτελούν διαφοροποιήσεις
«εμβάθυνσης» εκτός της περίπτωσης της ενοικίασης που εμπίπτει στη «διεύρυνση».
β. Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης και της αυτόματης ταξινόμησης
Από την εφαρμογή της μεθόδου των πολλαπλών αντιστοιχιών προέκυψαν 10 πρώτοι
άξονες (πίν. 1), που ερμηνεύουν το 86,9% της συνολικής διακύμανσης που παρατηρείται στα
δεδομένα της έρευνας (25 μεταβλητές με ένα σύνολο 60 κατηγοριών υπομεταβλητών).
Πίνακας 1. Ιδιοτιμές και ποσοστά αδράνειας.
Άξονες

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Ιδιοτιμή
Αξόνων
0,180
0,137
0,093
0,088
0,075
0,069
0,060
0,056
0,051
0,048

Ποσοστό
Αδράνειας
31,36%
18,22%
8,46%
7,48%
5,49%
4,58%
3,53%
3,00%
2,53%
2,26%

Αθροιστικό Ποσοστό
Αδράνειας
31,36%
49,58%
58,04%
65,52%
71,01%
75,59%
79,12%
82,12%
84,65%
86,91%

9

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Ειδικότερα, το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους 3 πρώτους άξονες
είναι περίπου 60%, ποσοστό το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό. Χρησιμοποιώντας τις
συντεταγμένες των εκμεταλλεύσεων στους 10 πρώτους παραγοντικούς άξονες η Αυτόματη
Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση και η αξιοποίηση του δενδρογράμματος απέληξε στην
ταξινομική καταχώρηση των εκμεταλλεύσεων σε 4 ομάδες με αναλυτικό ενδιαφέρον. Στο
Διάγραμμα 1 του Παραρτήματος 1 παρουσιάζεται το πρώτο παραγοντικό επίπεδο που
καθορίζεται από τους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες (F1 και F2). Στο επίπεδο αυτό
προβάλλονται αφενός το νέφος των κλάσεων των ενεργών μεταβλητών, δηλαδή των
μεταβλητών που συμμετέχουν στη δημιουργία των αξόνων και αφετέρου το νέφος των
κλάσεων της μεταβλητής της διαφοροποίησης. Επίσης, στο διάγραμμα προβάλλονται τα
κέντρα των ομάδων των παραγωγών που προσδιορίζονται με την Αυτόματη Ταξινόμηση.
Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ταυτοποιείται από τις μεταβλητές «βαθμός εξάρτησης
του οικογενειακού εισοδήματος από τη γεωργία» (ποσοστό ερμηνείας της συνολικής
διακύμανσης 9,1%), «κύρια επαγγελματική δραστηριότητα» (7,5%), «εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τις ενισχύσεις του Δ’ ΚΠΣ» (7,1%) και «γεωργική εκπαίδευση» (6,6%). Ο
άξονας αυτός περισσότερο φαίνεται να εκφράζει το βαθμό εξάρτησης του παραγωγού από τη
γεωργική δραστηριότητα και με την έννοια αυτή ονοματίζεται ως “άξονας εξάρτησης από τη
γεωργία”.
Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας ταυτοποιείται κατά σειρά σημαντικότητας από τις
μεταβλητές «επίπεδο εκπαίδευσης» (12,8%), «ηλικία παραγωγών» (12,7%), «τρόποι
αξιοποίησης του εισοδήματος από την πρόσθετη απασχόληση» (10,3%), «ύπαρξη πιθανού
διαδόχου» (7,1%), «σχέδια για την εκμετάλλευση» (6,5%), «δυνατότητα ενασχόλησης των
νέων στην περιοχή» (5,8%) και «βαθμός εξάρτησης του οικογενειακού εισοδήματος από τη
γεωργία » (4,3%). Στον άξονα αυτό, λόγω των μεταβλητών που τον συνθέτουν, φαίνεται να
προσιδιάζει ο χαρακτηρισμός «άξονας φυσιογνωμίας του γεωργού και διαφαινόμενων
προοπτικών».
Ο τρίτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει σημαντικά μικρότερο ποσοστό της συνολικής
διακύμανσης (8,5%) σε σχέση με τους δύο πρώτους και είναι συμπληρωματικός αυτών,
ταυτοποιούμενος από μεταβλητές όπως η «παραγωγική κατεύθυνση των εκμεταλλεύσεων»
(12.0%), το «ποσοστό % έκτασης ελιάς στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση» (9,8%), η
«ύπαρξη πιθανού διαδόχου στην εκμετάλλευση» (8,7%), η «ηλικία των παραγωγών» (7,2%).
Ο άξονας αυτός, λαμβανομένης υπόψη και της συμπληρωματικότητας του, χαρακτηρίζεται
ως “άξονας παραγωγικής κατεύθυνσης και συνέχειας της εκμετάλλευσης”.
γ. αποτελέσματα αυτόματης περιγραφής ομάδων εκμεταλλεύσεων
Ομάδα 1. Οι πολυαπασχολούμενοι
Η ομάδα αυτή είναι η πολυπληθέστερη ομάδα (27 εκμ.). Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις
που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση μέσα από την πολυαπασχόληση (regrounding),
αξιοποιώντας το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό της οικογένειας/νοικοκυριού σε απασχολήσεις
εκτός της εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, η σύνθεση της ομάδας αυτής σε συντριπτικό ποσοστό
περιλαμβάνει παραγωγούς εξωγεωργικά απασχολούμενους (96,3%) με χαμηλή εξάρτηση του
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οικογενειακού τους εισοδήματος από τη γεωργία (78% αυτών) και με εφάμιλλα ποσοστά
στην αξιοποίηση του εξωγεωργικού τους εισοδήματος για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής
τους. Στη μεγάλη τους πλειονότητα πρόκειται για εκμεταλλεύσεις φυτικής κατεύθυνσης
(88,6%), κυρίως ελαιοκομικής (>75% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης) σε ορεινές
περιοχές (81,5%). Παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον στην αναζήτηση πηγών πληροφόρησης
γεωτεχνικού χαρακτήρα (40,7%) και σπάνια επισκέπτονται ιδιώτη γεωπόνο-κτηνίατρο
(77,8%). Στη μεγάλη τους επίσης πλειονότητα (88,5%) δηλώνουν ότι δεν κάνουν σχέδια για
την εκμετάλλευσή τους και σχεδόν στο σύνολό τους (96,3%) δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον
ένταξης σε προγράμματα του Δ’ ΚΠΣ σχετικά με τη διαφοροποίηση. Αρνητική είναι και η
αντίληψή τους, περίπου για τα τρία τέταρτα από αυτούς (74,1%), όσον αφορά τις
δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην περιοχή τους. Από τη συμπληρωματική εικόνα της
ομάδας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη σύνθεση των επικρατέστερων χαρακτηριστικών
της, διαπιστώνεται ότι πρόκειται κυρίως για μικρές εκμεταλλεύσεις, μέχρι 30 στρέμματα στη
μεγάλη τους πλειονότητα (88,9%). Στη συντριπτική τους πλειονότητα (92,6%) οι κάτοχοι
αυτών των εκμεταλλεύσεων δεν έχουν προβεί σε διαφοροποίηση εμβάθυνσης ή διεύρυνσης
της παραγωγής τους εκτός δύο περιπτώσεων με απευθείας πώληση προϊόντων που εμπίπτουν
στην κατηγορία της εμβάθυνσης, αλλά με χρονική αφετηρία της δραστηριότητας το 1965 και
1988 αντίστοιχα. Γεωγραφικά οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις αυτής της ομάδας
εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη, επιδεικνύοντας μάλλον μια τάση εξόδου από τη γεωργική
δραστηριότητα παρά παραμονής τους.
Ομάδα 2. Οι εν δυνάμει διαφοροποιούντες
Στην ομάδα αυτή (23 εκμ.) τα βασικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των μελών της εν
μέρει συμπίπτουν με αυτά της προηγούμενης ομάδας και εν μέρει διαφοροποιούνται.
Συνοψίζονται στην απουσία επαγγελματικής (γεωργικής) εκπαίδευσης στη συντριπτική τους
πλειονότητα (95,7%), πλην όμως και με ισότιμα ποσοστά εκδηλώνουν την προσφυγή τους σε
μια αρκούντως συχνή ενημέρωση επί των εξελίξεων στον αγροτικό τομέα. Θετικά
εκφράζονται τόσο ως προς τα αισθήματα ικανοποίησης από τη ζωή τους στην ύπαιθρο
(82,6%) (χωριό) αλλά και για τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην περιοχή τους
(82,6%). Συμπληρωματικά προς την προηγούμενη εικόνα, από τη σύνθεση των
επικρατέστερων χαρακτηριστικών της ομάδας αυτής προκύπτει ότι τα τρία πέμπτα των
παραγωγών περιλαμβάνουν μέσης ηλικίας μέχρι και αρκετά ηλικιωμένους παραγωγούς
(μέχρι 60 ετών), τα δύο τρίτα των οποίων φαίνεται να διαθέτουν ένα αρκετά υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι λυκείου, απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών), στο
μεγαλύτερό τους δε ποσοστό (78,3%) εμφανίζονται ως κάτοχοι μικρών εκμεταλλεύσεων
(μέχρι 30 στρέμματα), φυτικής κατεύθυνσης και στην ορεινή ζώνη (65,2% αντίστοιχα), με
μέτρια εισοδηματική εξάρτηση από τη γεωργία και προσδοκία κυρίως στη βελτίωση του
επιπέδου ζωής τους από το συμπληρωματικό εξωγεωργικό εισόδημα που εξασφαλίζουν
(αντίστοιχα με ποσοστά 60,9%). Ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών αυτής της κατηγορίας,
σχεδόν τα τρία τέταρτα, δεν κάνει σχέδια για την εκμετάλλευσή του (73,9%) αλλά
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προσβλέπει θετικά στο ρόλο της διαφοροποίησης (87,0%), παρότι τα δύο τρίτα σχεδόν από
αυτούς (65,2%) δεν έχουν επιχειρήσει κάποιας μορφής διαφοροποίηση της παραγωγής τους.
Από τη συνεκτίμηση των προηγούμενων χαρακτηριστικών της ομάδας αυτής τα χαμηλά
επίπεδα οικονομικής διαφοροποίησης που καταγράφονται στην περίπτωσή τους επιτρέπουν
ίσως κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για μια δυνητική μελλοντική στροφή προς την
κατεύθυνση αυτή, για όσους τουλάχιστον από αυτούς ανήκουν στις νεότερες ηλικιακές
κλάσεις, διαθέτουν ευμεγέθεις εκμεταλλεύσεις και εκδηλώνουν πρόθεση διαμόρφωσης
σχεδίων για την εκμετάλλευσή τους, μιας που γενικότερα προσβλέπουν θετικά στο ρόλο της
διαφοροποίησης. Η εικόνα των περιπτώσεων οικονομικής διαφοροποίησης που επιδεικνύεται
από ορισμένα μέλη της ομάδας ενισχύει την άποψη αυτή (βιολογική καλλιέργεια ελιάς (1),
απευθείας πώληση (1), μεταποίηση γάλακτος και παραγωγή κρασιού (4)). Ωστόσο όλες οι
περιπτώσεις εκτός μιας έχουν αφετηρία εκκίνησης πριν τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Ομάδα 3: Οι διαφοροποιούντες
Η οικονομική διαφοροποίηση εκφράζεται κυρίως από τις 17 εκμεταλλεύσεις που
συγκροτούν την τρίτη ομάδα. Μια λεπτομερέστερη ανάγνωση των βασικών φυσιογνωμικών
χαρακτηριστικών της ομάδας αυτής μας αποκαλύπτει ότι συγκροτείται από νέους κατεξοχήν
αγρότες (κάτω των 40 ετών το 70,6%), κυρίως απασχολούμενους με τη γεωργία (κατά τα
τέσσερα πέμπτα) αλλά παράλληλα σημειώνεται και μια αξιοσημείωτη παρουσία
κτηνοτρόφων (41,2%) στους κόλπους της ομάδας αυτής, καθώς επίσης και απουσία της ελιάς
για περισσότερους από τους μισούς (58,8%) στο γεωργικό τους σύστημα. Πρόκειται για
άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (απόφοιτοι λυκείου και απόφοιτοι ανώτερων και
ανώτατων σχολών, 82,4%) σε συνδυασμό και με αρκετά ικανοποιητική επαγγελματική
(γεωργική) κατάρτιση για περισσότερους από τους μισούς. Στη μεγάλη τους πλειονότητα
(88,2%) διακρίνονται από τη διάθεση για επενδυτική συμπεριφορά καθώς και ένταξη σε
αναπτυξιακά προγράμματα διαφοροποίησης. Τα τρία τέταρτα των παραγωγών (76,5%)
αδυνατούν να απαντήσουν, λόγω και της ηλικιακής κλάσης που ανήκουν (νέοι), για τις
προοπτικές διαδοχής στην εκμετάλλευσή τους, αλλά στην ολότητά τους θεωρούν ότι
υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην περιοχή τους. Από τη συμπληρωματική
εικόνα των επικρατέστερων χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας πληροφορούμαστε ότι
πρόκειται επίσης για μικρές κυρίως εκμεταλλεύσεις (κάτω των 30 στρεμμάτων για
περισσότερους από τα τρία τέταρτα) με άνδρες αρχηγούς στην ολότητά τους σχεδόν και με
πολύ περιορισμένη την παρουσία μόνιμου φυτικού κεφαλαίου. Διακρίνεται επίσης μεταξύ
των μελών της ομάδας μια καθολική σχεδόν τάση προσφυγής σε πηγές πληροφόρησης για τις
εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και παράλληλα, 9 σχεδόν στους 10, αποτελούν ζωντανές
περιπτώσεις διαφοροποίησης στην παραγωγή τους.
Μια πιο λεπτομερειακή αναλυτική ματιά στις εκμεταλλεύσεις της ομάδας αυτής
αποκαλύπτει ότι κάποιες λίγες έχουν πραγματοποιήσει καινοτόμα βήματα αναδιαρθρωτικού
χαρακτήρα και ουσιαστικά πρόκειται για πεδινές εκμεταλλεύσεις, μεγάλου μεγέθους, με
νέους υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, που σχετικά πρόσφατα έχουν κάνει χρήση σχετικών
προγραμμάτων (νέων αγροτών, επενδυτικών σχεδίων). Κύριες μορφές διαφοροποίησης στην
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ομάδα αυτή αποτελούν η απευθείας πώληση και η πώληση σε λαϊκές αγορές (7 περιπτώσεις),
η καλλιέργεια μανιταριών βιολογική και μη και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής
(6 περιπτώσεις). Καμιά περίπτωση όμως δεν επωφελήθηκε από το Ο.Π.Α.Α.Χ. της
Βοεριοκεντρικής Εύβοιας που εφαρμόστηκε στη διάρκεια του Γ΄ΚΠΣ..
Ομάδα 4: Οι σε τροχιά αποχώρησης
Το περίγραμμα των βασικών χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας (10 εκμ) οριοθετεί το
χώρο των κτηνοτροφικών κυρίως εκμεταλλεύσεων (80% από αυτές) ή τουλάχιστον αυτών με
μικτό προσανατολισμό, με αρχηγούς αποκλειστικά άνδρες ηλικιωμένους (άνω των 60 ετών
τα εννέα δέκατα αυτών), χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (100% Δημοτικό–Γυμνάσιο).
Διακρίνονται επίσης για την υψηλή εισοδηματική τους εξάρτηση από τη γεωργία (80%) αλλά
και από την απροθυμία μελλοντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στο χώρο αυτό.
Παράλληλα, από τη συνεκτίμηση των επικρατέστερων χαρακτηριστικών διαπιστώνεται η
εμφανέστερη παρουσία πεδινών εκμεταλλεύσεων (τα τρία τέταρτα από αυτές), με μια μη
ιδιαίτερα συχνή προσφυγή των περισσότερων αρχηγών (70%) σε πηγές πληροφόρησης
γεωτεχνικού χαρακτήρα (γεωπόνους-κτηνίατρους) και παράλληλα απρόθυμους για την
ένταξή τους σε προγράμματα του Δ΄ ΚΠΣ σχετικά με τη διαφοροποίηση (70%). Πολύ φτωχές
σημειώνονται και οι προοπτικές διαδοχής στην εκμετάλλευσή τους, υποδεικνύοντας μάλλον
την περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οριακού χαρακτήρα όπου είναι πιθανότερη η
παύση της λειτουργίας τους. Οι σημειακές περιπτώσεις διαφοροποίησης που καταγράφονται
στους κόλπους της ομάδας αυτής αφορούν συμβατικούς τρόπους ενίσχυσης του
οικογενειακού εισοδήματος χωρίς καμιά φιλοδοξία για προσπάθεια αναδιάρθρωσης του
παραγωγικού τους συστήματος και ανάληψης πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων.

Συμπεράσματα-Συζήτηση
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει καταρχήν ότι η εικόνα της
διαφοροποίησης κινείται στην τροχιά του συμβατικού παραγωγικού συστήματος. Εκφράζεται
στην πλειονότητα των περιπτώσεων από την προσπάθεια ανακατανομής των εργασιακών
πόρων του νοικοκυριού μεταξύ της γεωργίας και εξωγεωργικών απασχολήσεων (μορφή
regrounding), διαπίστωση που συνάδει με επισημάνσεις άλλων ερευνών ως προς τη
συχνότερη παρουσία των εξωγεωργικών απασχολήσεων (off farm) σε σύγκριση με εκείνες
στο επίπεδο της εκμετάλλευσης (on farm) (McInerney and Turner, 1991, Mc Nally, 2001,
Salvioni et al., 2009). Η εξωγεωργική απασχόληση εκφράζει τη διασταλτική έννοια της
διαφοροποίησης (Ilbery and Bowler, 1998) και χαρακτηρίζει μικρής έντασης εργασίας
ελαιοκομικές κυρίως εκμεταλλεύσεις της ορεινής ζώνης επιδεικνύουσες μια τάση εξόδου από
τη γεωργία, αν κρίνουμε από τα χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν τη γενικότερη εικόνα των
αρχηγών. Αποτελούν όμως την πολυπληθέστερη ομάδα εκμεταλλεύσεων, γεγονός που
δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα των πολιτικών να προωθήσουν την
πολυλειτουργικότητα της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές που αποτελεί και τον
επιζητούμενο στόχο (βλ. και Lobley and Potter, 2004).
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Η διαφοροποίηση υπό τη μορφή της εμβάθυνσης ή διεύρυνσης των δραστηριοτήτων
φαίνεται ιδιαίτερα φτωχή όχι τόσο με αριθμητικούς όρους (28 από τις 77 εκμεταλλεύσεις),
όσο με όρους μορφών υπό τις οποίες παρατηρείται. Το σύνολο των περιπτώσεων αποτελούν
μορφές εμβάθυνσης, οι οποίες εκφράζονται κυρίως με πωλήσεις κηπευτικών προϊόντων σε
λαϊκές αγορές και δευτερευόντως με προϊόντα μεταποίησης γάλακτος (τυρί φέτα) που
διανέμονται μέσω άτυπων δικτύων σε γείτονες και μικρά τοπικά παντοπωλεία. Στο σύνολό
τους σχεδόν έχουν χρονική αφετηρία προηγούμενη της δεκαετίας του ΄90 και δεν φαίνεται να
έχουν προκληθεί από πρακτικές της νέας φιλοσοφίας της αγροτικής πολιτικής ως προς τη
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της εκμετάλλευσης.
΄Ένας βαθμός πολυλειτουργικής διαφοροποίησης που υπακούει σε προγράμματα
αναδιαρθρωτικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο ορεινό και μειονεκτικό χώρο εκδηλώνεται
από μια μικρότερη ομάδα 17 εκμεταλλεύσεων, οι οποίες εμφανίζουν μια πιο αισιόδοξη
προοπτική. Πρόκειται κυρίως για πεδινές εκμεταλλεύσεις, μεγάλου συγκριτικά για την
περιοχή μεγέθους, με ως επί το πλείστον διαχειριστές ηλικιακά νέα άτομα, υψηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου αλλά και με σχετική επαγγελματική κατάρτιση, προγενέστερους
χρήστες διαρθρωτικών προγραμμάτων (νέων αγροτών, σχεδίων βελτίωσης) αλλά χωρίς
προσφυγή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ο.Π.Α.Α.Χ., με κύρια απασχόληση στη γεωργία και
αρκετή αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον της γεωργίας και των προοπτικών
ανάπτυξης στην περιοχή τους. Συμβατικές μορφές διαφοροποίησης (απευθείας πώληση
συμβατικών γεωργικών προϊόντων) δεν αποκλείονται αλλά κυρίως εντοπίζονται σε μικρές
οριακού χαρακτήρα εκμεταλλεύσεις κυρίως στην ορεινή ζώνη. Ωστόσο, οι δυνατότητες
διαφοροποίησης φαίνονται καλύτερες στις πεδινές ενώ τα προβλήματα βιωσιμότητας των
εκμεταλλεύσεων είναι εντονότερα στις ορεινές. Σχέση μεγέθους εκμετάλλευσης, μορφής και
περιεχομένου της διαφοροποίησης, περιλαμβάνοντας και το συνδυασμό περισσοτέρων της
μιας σχετικών δραστηριοτήτων, επισημαίνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Σημειώνονται
επίσης και περιπτώσεις μετάλλαξης της οικονομικής μονάδας από μια καθαρά γεωργικού
χαρακτήρα οντότητα σε μια μονάδα με διευρυμένες παραγωγικές δυνατότητες χωρίς να
αποκλείεται και η εξειδίκευσή της αποκλειστικά στην παραγωγή αγαθών και προσφορά
υπηρεσιών μη γεωργικού χαρακτήρα. (Aguglia et al., 2009, Salvioni et al., 2009). Ωστόσο,
στην περίπτωσή μας δεν εμφανίζεται τουλάχιστον η ανάπτυξη άλλων σχετικών
δραστηριοτήτων (other related activities) που επισημαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η
οποία θα τόνιζε την επιτυχή σύνδεση της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων με τον
τουρισμό, τις αθλητικές δραστηριότητες κ.ά. Οι περιπτώσεις διαφοροποίησης που
εντοπίστηκαν εντός των άλλων ομάδων, με παρουσία επίσης ενός σημαντικού αριθμού
συνταξιούχων, ταυτίζονται με παραδοσιακούς τρόπους και μεθόδους εξασφάλισης ενός
συνολικού εισοδήματος επιβίωσης παρά αποτελούν βήματα αναδιαρθρωτικής προσπάθειας.
Οι λίγες ζωντανές και καινοτόμου χαρακτήρα περιπτώσεις διαφοροποίησης που
εντοπίζονται, ερήμην μάλιστα της συμβολής του προγράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. ή άλλων
σχετικών αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, υπογραμμίζουν τα χαμηλά επίπεδα
οικονομικής επί του παρόντος συμβολής της διαφοροποίησης στη συγκεκριμένη περιοχή
όσον αφορά στην αύξηση και σταθεροποίηση του οικογενειακού εισοδήματος που ο
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σχεδιασμός και η προώθησή της υπαινίσσονται (Ilbert, 1991, McInerney and Turner, 1991).
Ταυτόχρονα όμως σκιαγραφούν και χαρακτηριστικά των ομάδων στόχων και κατηγορίες
παραγωγών εντός αυτών όπου με συστηματική, συνεχή και εξειδικευμένη κάθε φορά
προσπάθεια οι αρμόδιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ενεργούν και
δραστηριοποιούνται για την αποτελεσματικότερη προώθησή της.
Εξωγενείς παράγοντες (τόπος, αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την παρουσία και το
επίπεδο των λοιπών συντονιστικών λειτουργών) αλλά και ενδογενείς (οικονομικό μέγεθος,
τύπος παραγωγικού συστήματος, κεφαλαιακή συγκρότηση της εκμετάλλευσης, προσωπικά
χαρακτηριστικά του κατόχου της, διαθέσιμο οικογενειακό εργατικό δυναμικό) διαμορφώνουν
το τοπίο της διαφοροποίησης. Οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις έχουν καλύτερες ευκαιρίες
διαφοροποίησης υπό την έννοια της εμβάθυνσης και διεύρυνσης, ενώ τις μικρότερες
απασχολεί κυρίως το πρόβλημα αναπαραγωγής/ επιβίωσης που συνήθως επιχειρείται με τη
δυνητική προσφυγή τους στην πολυαπασχόληση. Στη βάση των αποτελεσμάτων της
παρούσας έρευνας η πολιτική για την προώθηση της διαφοροποίησης φαίνεται ότι δεν μπορεί
να είναι οριζόντια πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη ακόμη και στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης περίπτωσης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Χρειάζεται μελέτη των
τοπικών συνθηκών και των χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης και στοχευμένες πολιτικές
ως προς το χώρο, τα χαρακτηριστικά και τύπους της εκμετάλλευσης και τις μορφές
διαφοροποίησης που μπορούν να προωθηθούν. Οι πολιτικές για να είναι πιο αποτελεσματικές
θα πρέπει να στοχεύσουν επίσης στην ενημέρωση των παραγωγών, ειδικότερα των νέων και
στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους να διαχειρίζονται την παραγωγή, τους πόρους της
εκμετάλλευσης και τα ζητήματα της τοπικής και ευρύτερης αγοράς.

Υποσημειώσεις
1

O OECD για παράδειγμα υιοθέτησε μια νεοκλασική οικονομική προσέγγιση εστιάζοντας στην γεωργική
διαδικασία ως παραγωγό συνδεδεμένων προϊόντων (jointness of production) τις θετικές εξωτερικότητες της
γεωργίας και την αποτυχία της αγοράς να διασφαλίσει τα δημόσια αγαθά που μπορούν να προκύψουν από αυτή
(De Vries, 2000, Huylenbroek, 2007). O FAO, εστιάζοντας στη θέση των χωρών ου τρίτου κόσμου,
επικέντρωσε στην έννοια της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας όσον αφορά στη συνεισφορά της στη στήριξη
της οικονομίας του αγροτικού νοικοκυριού και στην αγροτική ανάπτυξη με την έννοια της ασφάλειας των
τροφίμων, της ανακούφισης της φτώχειας, της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτισμικής διατηρησιμότητας
παράλληλα με τις περιβαλλοντικές θετικές εξωτερικότητες (Wilson, 2007).
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των
παραγωγών φασολιού Πρεσπών για πιστοποίηση ή όχι του προϊόντος τους ως προϊόν
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Παράλληλα, μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των
αρχηγών και των εκμεταλλεύσεων τους με σκοπό την απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης
εικόνας.
Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ
πιστοποιημένων ως ΠΓΕ και μη παραγωγών φασολιού Πρεσπών στο νομό Φλώρινας και
συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πρεσπών, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.
Για την ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των παραγωγών για
πιστοποίηση ή μη του προϊόντος τους ως ΠΓΕ χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα logit, ενώ για
τη μελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των αρχηγών εφαρμόστηκε περιγραφική
στατιστική.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι τα κίνητρα για ένταξη σε σχήματα
διασφάλισης ποιότητας, τα ατομικά χαρακτηριστικά των παραγωγών, αλλά και το μέγεθος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επηρεάζουν την απόφαση των παραγωγών για πιστοποίηση
του προϊόντος τους ως προϊόν ΠΓΕ.
Λέξεις-κλειδιά: υπόδειγμα Logit, τοπικά προϊόντα, φασόλια Πρεσπών, ΠΓΕ.
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Abstract
The purpose of this study is to identify and analyse factors that affect the decisions of the
Prespes Beans’ producers to certify or not their product as product of Protected Geographical
Indication (PGI). Features of the leaders and of cultivations were also studied so that an
accurate picture of the subject treated is formed.
The study was based on primary data collected by means of a questionnaire completed by
both PGI certified and non certified "Fassolia Prespon" producers, in Florina Prefecture and
more specifically in the broader area of Prespes Municipality. The logit model was used for
the indication of factors that affect the producers’ decision to certify or not their product as
PGI; descriptive statistics measures were also used for the study of leaders’ social features.
The research results showed that the motives for joining Quality Assurance Schemes, the
personal features of producers as well as the size of the cultivated land affect the producers'
decision to certify their product as PGI product.
Keywords: Logit model, local products, "Fassolia Prespon" (Beans of Prespes), PGI.

Εισαγωγή
Οι συσχετίσεις ανάμεσα σε τροφές και τόπους είναι συνήθεις στις περισσότερες χώρες.
Οι καταναλωτές πλέον ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και τον
τρόπο παραγωγής τους, κυρίως για λόγους ασφάλειας και υγείας. Η γεωγραφική συσχέτιση
των προϊόντων, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση τους, μπορεί να θεωρηθεί ως
χαρακτηριστικό της ποιότητας (Λαμπριανίδης, 2004).
Η αύξηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση πιστοποιημένων τροφίμων είναι μια
από τις σημαντικότερες τάσεις της αγοράς της σύγχρονης εποχής και το ενδιαφέρον των
παραγωγών και καταναλωτών για τέτοια προϊόντα, συνεχώς αυξάνεται. Ακόμη, η ύπαρξη
γνωστών τοπικών προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει ως σημαία για μια περιοχή
δημιουργώντας θετικούς συνειρμούς ανάμεσα στον τόπο και στο προϊόν, που μπορεί
ακολούθως να έχει θετικές επιπτώσεις στην τουριστική αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη
της περιοχής. Ο συσχετισμός προϊόντων με συγκεκριμένα τοπία πολιτιστικές παραδόσεις και
ιστορικά μνημεία επιτρέπει την αύξηση της τιμής, γιατί οι καταναλωτές τείνουν να ταυτίζουν
ορισμένα προϊόντα με ορισμένα μέρη και να τα θεωρούν ανώτερα από παρόμοια
ανταγωνιστικά.
Στην Ελλάδα, ένα προϊόν αλληλένδετο με τον τόπο παραγωγής του είναι το φασόλι
Πρεσπών. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή των Πρεσπών, αποτελεί παραδοσιακά
καλλιεργούμενο φυτικό είδος. Η καλή ποιότητα του ελληνικού φασολιού, αλλά και η
σύνδεσή του με την υγιεινή διατροφή έχει δημιουργήσει ένα "ρεύμα" καταναλωτών να ζητά
προϊόντα υψηλής ποιότητας καθώς και μεγαλύτερη ποικιλία στα τρόφιμα.
Για το λόγο αυτό προτάθηκε η θεσμική κατοχύρωση του φασολιού Πρεσπών ως προϊόν
Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), πρόταση η οποία έχει πλέον κατοχυρωθεί. Αυτό
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έχει σαν αποτέλεσμα η καλλιέργεια του φασολιού να καθιερώνεται ως μία από τις
σημαντικότερες οικονομικά αλλά και κοινωνικά καλλιέργειες της περιοχής.
Συνεπώς, η ανάλυση και μελέτη των ατομικών χαρακτηριστικών, των στάσεων και
κινήτρων των παραγωγών μπορεί να βοηθήσει στην περεταίρω υιοθέτηση σχημάτων
διασφάλισης ποιότητας από τους παραγωγούς και να συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της περιοχής.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η γεωγραφική συσχέτιση των προϊόντων, ανεξάρτητα από την πιστοποίησή τους, μπορεί
να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό της ποιότητας, αναφερόμενη σε κοινωνικά κατασκευασμένες
αντιλήψεις, όπως «αυθεντικό», «υγιεινό» και «παραδοσιακό» (Ibery and Kneafsey, 1998).
Επιπλέον, η ύπαρξη διάσημων «τοπικών/ περιφερειακών προϊόντων» (local/ regional
products) μπορεί να δημιουργήσει θετικούς συνειρμούς ανάμεσα στον τόπο και το προϊόν,
που μπορεί ακολούθως να έχει θετικές επιπτώσεις στην τουριστική αλλά και τη γενικότερη
ανάπτυξη της περιοχής (Parrott et al., 2002).
Σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη (2003) σε έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε 10
περιοχές, οι οποίες είναι αγροτικές με εθνικά κριτήρια, πέντε χωρών με διαφορετικό επίπεδο
ανάπτυξης (Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Πολωνία) της Ευρώπης,
διαπιστώθηκε ότι τα τοπικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα κατάλληλο μέσο
ανάπτυξης της υπαίθρου και ειδικότερα των ορεινών και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών
της. Από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις τοπικών επιχειρηματιών που
παράγουν τοπικά προϊόντα εκπροσωπούνται κυρίως από γυναίκες επιχειρηματίες που
γεννήθηκαν και ζουν στην περιοχή και είναι περισσότερο ενταγμένες στην τοπική οικονομία
και τείνουν να εξαρτώνται περισσότερο από αυτή (Λαμπριανίδης, 2004).
Σύμφωνα με τον Parrott et al. (2002) τα νοτιότερα κράτη της ΕΕ παραδοσιακά εδώ και
πολλά χρόνια παράγουν τοπικά προϊόντα, που συχνά κατέχουν ισχυρή θέση στην αγορά και
μπορούν να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές από αυτές των μαζικά παραγόμενων προϊόντων. Οι
νοτιοευρωπαίοι καταναλωτές πλέον αγοράζουν προϊόντα με βάση την περιοχή προέλευσης,
ενώ αντίθετα οι καταναλωτές στο Βορρά, τείνουν να εμπιστεύονται γνωστές φίρμες
προϊόντων, αφού είναι συνηθισμένοι στη «διεθνή» αγορά. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
βορειοευρωπαίοι καταναλωτές γίνονται περισσότερο δεκτικοί στην ανάπτυξη ποιοτικών
τοπικών προϊόντων. Τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, που παλαιότερα θεωρούνταν ως
«τρόφιμα των φτωχών», ανέρχονται με γρήγορο ρυθμό την κοινωνική κλίμακα και
τοποθετούνται στην υψηλότερη κορυφή της αγοράς ως αποκλειστικά και περιζήτητα.
Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές επιδεικνύουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα μέτρα
πιστοποίησης, ακόμη κι αν δεν ξέρουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα
για να πάρουν τέτοιο πιστοποιητικό (Parrott et al., 2002).
Οι Skuras and Vakrou (2002) σε μια μελέτη που έκαναν στην Ελλάδα για το
πιστοποιημένο κρασί, διαπίστωσαν ότι η ονομασία προέλευσης μπορεί να φέρει οικονομικά
οφέλη, εφόσον έτσι το προϊόν απολαμβάνει ανώτερες τιμές και σε ορισμένες περιπτώσεις
ακόμη και διπλάσιες.
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Διάφορες εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει από τους Tregear et al. (2007), Ventura and
Milone (2000), Brunori and Rossi (2000), έχουν δείξει ότι τα τοπικά προϊόντα μπορούν να
θεωρηθούν ως μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου αφού δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές
αγροτικές περιοχές να έχουν περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Σύμφωνα με τους Tregear et al. (2007), Bessie et al. (1998), Nygard and Storstad (1998)
Brunori and Rossi (2000) και Marsden et al. (2000) τα τοπικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν
δυνητικά τους καρποφόρους πόρους για ανάπτυξη καθώς μπορούν να ενσωματώσουν και να
αξιοποιήσουν πολλά τοπικά στοιχεία με κάποια ειδικά ή γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
που συνδέονται με τη συγκεκριμένη περιοχή.
Συμπερασματικά, οι μέχρι σήμερα έρευνες, αποδεικνύουν ότι τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά κάθε χώρας είναι καθοριστικά για τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται
στην αναπτυξιακή δυναμική της υπαίθρου.

Μεθοδολογίας έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2009-2010 στο νομό Φλώρινας
και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πρεσπών με τη βοήθεια
ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν μέσω της προσωπικής συνέντευξης. Για την
ευκολότερη και πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο
διαφορετικά ερωτηματολόγια ένα για κάθε περίπτωση παραγωγών φασολιού (πιστοποιημένοι
ως ΠΓΕ και μη καλλιεργητές φασολιού), με κοινές ή παρόμοιες ερωτήσεις, ώστε να
απαντηθούν τα ζητούμενα της έρευνας.
Για την περίπτωση των πιστοποιημένων ως ΠΓΕ παραγωγών φασολιού μελετήθηκε
ολόκληρος ο πληθυσμός (40 παραγωγοί), σύμφωνα με τα στοιχεία του συνεταιρισμού
Πελεκάνος αλλά και της ΕΑΣ του Ν. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 2009-2010 και στη
συνέχεια καθορίστηκε αντίστοιχο ισάριθμο δείγμα μη πιστοποιημένων καλλιεργητών.
Η επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0
όπου εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική για τη μελέτη των ατομικών χαρακτηριστικών
των αρχηγών. Για την ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των
παραγωγών για πιστοποίηση ή μη του προϊόντος τους ως ΠΓΕ χρησιμοποιήθηκε το
υπόδειγμα logit, το οποίο εκτιμήθηκε με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος Stata
9.
Η δυαδική επιλογή, υιοθέτηση ή μη κάποιας τεχνολογίας ή καινοτομίας (για τη δική μας
περίπτωση πιστοποίησης ή μη του προϊόντος ως ΠΓΕ) μπορεί να περιγραφεί από την
ακόλουθη συνάρτηση πιθανότητας (αθροιστική λογιστική συνάρτηση κατανομής
πιθανοτήτων), η οποία μας δίνει την πιθανότητα υιοθέτησης (Cramer, 2004, Greene, 2000,
Gujarati, 2003):
P (y = 1) /( 1 – P (y = 1)) = 1 + e (βο +.. βiχi) / (1 + e - (βο + βiχi))= eβο eβ1χ1 .. eβiχi

(1)

Όπου:
P (y = 1) / (1 – P (y = 1)) είναι ο λόγος των πιθανοτήτων δηλαδή η πιθανότητα υιοθέτησης
προς την πιθανότητα μη υιοθέτησης μιας νέας καινοτομίας και ο οποίος λόγος μεταβάλλεται
από κάθε μεταβολή των ανεξάρτητων μεταβλητών χi.
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βο : ο σταθερός όρος της εκτίμησης
βi : ο συντελεστής της μεταβλητής χi
χi : ένα σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το άτομο i
e : η βάση των νεπέριων λογάριθμων
Η logit μετατροπή της πιθανότητας υιοθέτησης, P (y = 1) (1), μπορεί να εκφραστεί ως
(Cramer, 2004, Greene, 2000, Gujarati, 2003):
Log [P (y = 1) / (1 – P (y = 1))] = Ζ = βo + β1χ1 + .. βiχi

(2)

Όπου:
Log [P (y = 1) / (1 – P (y = 1))] είναι ο λογάριθμος του λόγου των πιθανοτήτων. Με τη
μετατροπή αυτή ο λογάριθμος του λόγου των πιθανοτήτων καθίσταται μία γραμμική
συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών χi, επομένως το υπόδειγμά μας μετατρέπεται στο
κλασικό γραμμικό (ως προς τις παραμέτρους) υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το υπόδειγμα αυτό
εκτιμάται οικονομετρικά έτσι ώστε να προκύψουν οι συντελεστές βi.
Ζ : ο γραμμικός συνδυασμός των ανεξάρτητων μεταβλητών χ1, χ2, … κατά τη σχέση Ζ = βο +
β1χ1 + β2χ2 + ……. βiχi
Τέλος, για την εκτίμηση της καλής προσαρμογής του υποδείγματος στα δεδομένα,
χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Ĉ των Hosmer και Lemeshow. Το στατιστικό Ĉ θεωρείται ότι
κατανέμεται με βάση την κατανομή του χ2 του Pearson. Τιμή χ2 που αντιστοιχεί σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας α > 0,05 δηλώνει ότι το υπόδειγμα της λογιστικής
παλινδρόμησης είναι καλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα (Σιάρδος, 2000).

Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των
πιστοποιημένων ως ΠΓΕ καλλιεργητών είναι άντρες (70,0%), κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί
(100,0%), ηλικίας από 20 – 50 ετών (72,5%) με μέση ηλικία τα 43,4 έτη και παντρεμένοι. Το
95,0% των πιστοποιημένων παραγωγών φασολιού είναι μέλη συνεταιρισμού ή ομάδας
παραγωγών, κατά το παρελθόν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το γεωργικό
επάγγελμα (60,0%) και έχουν ολοκληρώσει κατά μέσο όρο 9,5 χρόνια εκπαίδευσης.
Η οικογενειακή παράδοση αποτέλεσε το σημαντικότερο κίνητρο ενασχόλησης των
παραγωγών με το γεωργικό επάγγελμα (47,5%), ενώ η απόκτηση ικανοποιητικού
εισοδήματος και ο τρόπος ζωής αποτέλεσαν για το 20,0% και 7,5% αντίστοιχα τους
σημαντικότερους λόγους ενασχόλησης τους με τον πρωτογενή τομέα.
Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση φασολιού για τους ΠΓΕ καλλιεργητές κυμαίνεται
από 25 – 280 στρέμματα, με μέσο όρο τα 99,93. Αναλυτικότερα, το 67,5% των παραγωγών
που οδηγήθηκαν στην πιστοποίηση του προϊόντος τους, καλλιεργούν από 50 – 100
στρέμματα φασολιού, το 27,5% από 100 – 200 στρέμματα, ενώ περισσότερα από 200
στρέμματα φασολιού κατέχει μόλις το 5,0% των ΠΓΕ καλλιεργητών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ΠΓΕ παραγωγών φασολιού (82,5%), διαθέτει
γεωργική εμπειρία μικρότερη από 25 χρόνια, το 17,5% από 25 – 35 χρόνια και κανένας από
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τους καλλιεργητές πιστοποιημένου φασολιού δε βρίσκεται περισσότερα από 35 χρόνια στο
γεωργικό τομέα.
Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά των μη πιστοποιημένων καλλιεργητών
φασολιού διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των παραγωγών φασολιού είναι άντρες (77,5%),
κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί (92,5%), ηλικίας έως 50 ετών (57,5%) με μέση ηλικία τα 46,3
έτη και παντρεμένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 82,5% των μη πιστοποιημένων παραγωγών
φασολιού δεν είναι μέλη συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, δεν έχουν παρακολουθήσει
κατά το παρελθόν σεμινάρια σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα (82,5%) και έχουν
ολοκληρώσει κατά μέσο όρο 8,7 χρόνια εκπαίδευσης.
Η οικογενειακή παράδοση αποτέλεσε, όπως και στην περίπτωση των πιστοποιημένων
καλλιεργητών φασολιού, το σημαντικότερο κίνητρο ενασχόλησης τους με το γεωργικό
επάγγελμα (55,0%), ενώ η απόκτηση ικανοποιητικού εισοδήματος και ο τρόπος ζωής
αποτέλεσαν για το 20,0% και 10,0% αντίστοιχα τους σημαντικότερους λόγους ενασχόλησης
τους με τον πρωτογενή τομέα.
Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση φασολιού για τους μη πιστοποιημένους
καλλιεργητές κυμαίνεται από 10 – 140 στρέμματα, με μέσο όρο τα 49,75. Αναλυτικότερα, το
70,0% αυτών διαθέτει έως 50 στρέμματα, από 50 – 90 στρέμματα καλλιεργεί το 17,5%, ενώ
πάνω από 90 στρέμματα συνολικά διαθέτει το 12,5% των μη πιστοποιημένων καλλιεργητών
φασολιού.
Αναφορικά με τα έτη ενασχόλησης των μη πιστοποιημένων παραγωγών με τον
πρωτογενή τομέα, διαπιστώθηκε ότι, το 42,5% των καλλιεργητών φασολιού ασχολούνται με
τη γεωργία έως 15 χρόνια, το 20,0% από 15 – 25 χρόνια, ενώ περισσότερα από 25 χρόνια στο
γεωργικό τομέα εργάζεται το 37,5% αυτών.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να διαμορφωθεί το προφίλ των ΠΓΕ
καλλιεργητών και μη πιστοποιημένων καλλιεργητών φασολιού ως εξής:
ΠΓΕ καλλιεργητής

Μη Πιστοποιημένος καλλιεργητής

Μέση ηλικία: 43,4 έτη

Μέση ηλικία: 46,3 έτη

Έτη εκπαίδευσης: 9,5 χρόνια

Έτη εκπαίδευσης: 8,7 χρόνια

Προέρχεται από Αγροτική Οικογένεια
Μέση έκταση φασολιού: 99,93 στρ.

Μέση έκταση φασολιού: 49,75 στρ.

Μέση διάρκεια ενασχόλησης με τη
γεωργία: 19,32 έτη

Μέση διάρκεια ενασχόλησης με τη
γεωργία: 20,10 έτη

Μέλος Συνεταιρισμού ή ομάδας
παραγωγών

Μη μέλος Συνεταιρισμού
ή ομάδας παραγωγών

Παρακολούθησε σεμινάρια

Δεν παρακολούθησε σεμινάρια

Κύριο επάγγελμα γεωργός

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.
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Υπόδειγμα logit για τον προσδιορισμό των παραγόντων Ένταξης Τοπικών
Παραδοσιακών Προϊόντων σε Σχήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Το μοντέλο logit για την περίπτωση Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων
ως Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, προσδιορίζεται ως εξής:
Log [P(y=1) / (1 – P(y = 1))] = βο + β1ΦΥΛΟ + β2ΗΛΙΚΙΑ + β3ΧΡΟΝΟΣ + β4ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ +
β5ΟΡΓΑΝΩΣΗ + β6ΔΙΑΘΕΣΗ + β7ΤΙΜΕΣ + β8ΠΟΙΟΤΗΤΑ +
β9ΕΚΤΑΣΗ
(3)

Για την ορθότερη εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις κατηγορίες
μεταβλητών. Μεταβλητές οι οποίες περιγράφουν ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά του
παραγωγού (π.χ. ηλικία, φύλο κτλ.), μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν στάσεις ή κίνητρα των
παραγωγών (π.χ. διάθεση, τιμές, διασφάλιση ποιότητας ως κίνητρα εισόδου), μεταβλητές οι
οποίες “απεικονίζουν” ορισμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης (π.χ.
έκταση) και μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν δυνατότητα, τρόπο και ένταση πληροφόρησης
(π.χ. οργάνωση, ενημέρωση κτλ.) (Πάντζιος κ.α., 2002, Neil et al., 1999).
Οι μεταβλητές που εντάχθηκαν στο μοντέλο logit, για τον προσδιορισμό των
παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των παραγωγών για πιστοποίηση τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων ως προϊόντα ΠΓΕ, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
Εξαρτημένη
μεταβλητή
Πιστοποίηση
Τοπικών
Παραδοσιακών
Προϊόντων ως ΠΓΕ
Ανεξάρτητες
μεταβλητές
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
Ανεξάρτητες
μεταβλητές
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατηγορία

Δυαδική

Συνεχής
Δυαδική
Κατηγορία
Συνεχής
Δυαδική

Περιγραφή

1 = ΝΑΙ
0 = ΟΧΙ

Ηλικία σε χρόνια
1 = άντρες
0 = γυναίκες
Περιγραφή
Διάρκεια ενασχόλησης με την γεωργία σε έτη
1 = συχνή ενημέρωση από Γεωπόνο
0 = σπάνια ενημέρωση από Γεωπόνο
1 = μέλος κάποιου συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών
0 = μη μέλος κάποιου συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών
1 = σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ
0 = μη σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δυαδική

ΔΙΑΘΕΣΗ

Δυαδική

ΤΙΜΕΣ

Δυαδική

1 = σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ
0 = μη σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δυαδική

1 = σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ
0 = μη σημαντικό κίνητρο για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ

ΕΚΤΑΣΗ

Συνεχής

Καλλιεργούμενη έκταση (στρ.)
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Εκτίμηση του υποδείγματος logit και σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της
εξίσωσης παλινδρόμησης (3) που έγινε με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος
Stata 9.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα του μοντέλου logit για την πιθανότητα πιστοποίησης της
καλλιέργειας φασολιού Πρεσπών ως προϊόν ΠΓΕ.
Odds Ratio1

Robust
Std. Error2

z

P 3> z

ΦΥΛΟ

0,25

0,35

-0,97

0,330

ΗΛΙΚΙΑ

0,92

0,06

-1,10

0,270

ΧΡΟΝΟΣ

0,89

0,89

-2,24

0,025

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1,54

2,02

0,33

0,742

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

38,01

36,16

3,07

0,002

ΔΙΑΘΕΣΗ

38,05

39,37

2,57

0,010

ΤΙΜΕΣ

45,28

13,97

2,73

0,006

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

29,73

45,89

2,20

0,028

ΕΚΤΑΣΗ

1,08

0,02

3,26

0,001

N
Prob> chi2

80
0.035

Wald chi2 (9)
Pseudo R2

17.95
0.716

1) Ο λόγος των πιθανοτήτων (odds ratio) είναι τα eβi της εξίσωσης (1). 2) Ενισχυμένα τυπικά
σφάλματα. 3) Επίπεδο σημαντικότητας.

Οι μεταβλητές οι οποίες βρέθηκαν να επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά (σε επίπεδο
σημαντικότητας 5,0%) την ένταξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε Σχήματα
Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τον πίνακα 1, είναι οι εξής: η διάρκεια ενασχόλησης
του παραγωγού με τη γεωργία, η συμμετοχή των παραγωγών σε συνεταιρισμό ή ομάδα
παραγωγού, η ευκολότερη διάθεση του προϊόντος, οι υψηλότερες τιμές στην αγορά, η
διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση φασολιού.
Αναλυτικότερα:
Τιμές (0,1): Η μεταβλητή “ΤΙΜΕΣ” βρέθηκε να επηρεάζει την πιθανότητα πιστοποίησης της
καλλιέργειας φασολιού Πρεσπών ως προϊόν ΠΓΕ σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
0,6%.
Συγκεκριμένα, παραγωγοί φασολιού Πρεσπών οι οποίοι θεωρούν τις υψηλότερες τιμές
στην αγορά ως σημαντικό κίνητρο για την πιστοποίηση του προϊόντος τους ως προϊόν
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), είναι πιο πιθανό (κατά 45,28 φορές) να
πιστοποιήσουν το προϊόν τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από ότι
παραγωγοί με διαφορετικά κίνητρα.
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Διάθεση (0,1): Η μεταβλητή “ΔΙΑΘΕΣΗ” βρέθηκε να επηρεάζει την πιθανότητα ένταξης σε
σχήματα διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1,0%.
Αναλυτικότερα, παραγωγοί οι οποίοι θεωρούν την ευκολότερη διάθεση των προϊόντων
τους σημαντικό παράγοντα για την ένταξη του προϊόντος τους σε σχήματα διασφάλισης
ποιότητας, είναι πιο πιθανό κατά 38,05 φορές (λόγος πιθανοτήτων - odds ratio: 38,05) να
πιστοποιήσουν το προϊόν τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από ότι
παραγωγοί με διαφορετικά κίνητρα.
Ποιότητα (0,1): Η μεταβλητή “ΠΟΙΟΤΗΤΑ” επηρεάζει την πιθανότητα για υιοθέτηση
σχημάτων διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 2,8%.
Συγκεκριμένα, παραγωγοί φασολιού Πρεσπών οι οποίοι θεωρούν τη διασφάλιση της
ποιότητας του παραγόμενου φασολιού ως σημαντικό κίνητρο για την πιστοποίηση του
προϊόντος τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), είναι πιο πιθανό
(κατά 29,73 φορές) να ενταχθούν σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας και να πιστοποιήσουν
το προϊόν τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, από ότι παραγωγοί με
διαφορετικά κίνητρα.
Οργάνωση (0,1): Η μεταβλητή “ΟΡΓΑΝΩΣΗ” επηρεάζει την πιθανότητα για πιστοποίηση
του φασολιού Πρεσπών ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 0,2%.
Πιο αναλυτικά, καλλιεργητές φασολιού Πρεσπών οι οποίοι είναι μέλη συνεταιρισμού ή
ομάδας παραγωγών, είναι περισσότερο πιθανό κατά 38,0% (λόγος πιθανοτήτων - odds ratio:
38,0) να πιστοποιήσουν το προϊόν τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης,
από ότι παραγωγοί οι οποίοι δεν είναι μέλη συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών.
Έκταση (στρέμματα): Η έκταση της καλλιέργειας του φασολιού βρέθηκε να επηρεάζει την
απόφαση για ένταξη σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας, σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 0,1%.
Αναλυτικότερα, αυξανομένης της έκτασης φασολιού κατά μια μονάδα (1 στρέμμα),
αυξάνεται η πιθανότητα πιστοποίησης του προϊόντος τους ως προϊόν Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης, κατά 1,08 φορές (λόγος πιθανοτήτων: 1,08). Κατά συνέπεια
παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν, συγκριτικά με άλλους, περισσότερα στρέμματα φασολιού
Πρεσπών, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα συμμετοχής σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας.
Χρόνος: Η συνολική διάρκεια ενασχόλησης των παραγωγών με τη γεωργία, βρέθηκε να
επηρεάζει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 2,5%, την πιθανότητα των καλλιεργητών
φασολιού για πιστοποίησης του προϊόντος τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης.
Συγκεκριμένα, αυξανομένου του χρόνου ενασχόλησης με τη γεωργία κατά μια μονάδα (1
έτος), μειώνεται η πιθανότητα συμμετοχής σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας κατά έναν
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παράγοντα 0,89 (λόγος πιθανοτήτων: 0,89) (ή κατά 11,0%). Έτσι, παραγωγοί οι οποίοι
διαθέτουν, συγκριτικά με άλλους, μεγαλύτερη γεωργική εμπειρία έχουν μικρότερη
πιθανότητα πιστοποίησης του προϊόντος τους ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης.
Οι μεταβλητές “Φύλο”, “Ενημέρωση” και ”Ηλικία” δεν βρέθηκαν να επηρεάζουν
στατιστικώς σημαντικά (σε επίπεδο σημαντικότητας 5,0% ή 10,0%) την απόφαση των
παραγωγών πιστοποίησης της καλλιέργειας φασολιού Πρεσπών ως προϊόν ΠΓΕ.

Διαγνωστικοί έλεγχοι υποδείγματος
Ένα μέτρο για την εκτίμησης της καλής προσαρμογής του υποδείγματος logit, στα
δεδομένα, είναι η ορθή ταξινόμηση των παρατηρήσεων μεταξύ των πιστοποιημένων και μη
καλλιεργητών φασολιού (πίνακας 2).
Πίνακας 2. Ταξινόμηση των παρατηρήσεων.
Παρατηρούμενες

Προβλεπόμενες

Ορθή
πρόβλεψη
(%)

Μη πιστοποιημένων
ως ΠΓΕ

Πιστοποιημένων
ως ΠΓΕ

34

6

85,0

3

37

92,5

Μη πιστοποιημένων
ως ΠΓΕ
Πιστοποιημένων ως
ΠΓΕ
Συνολικό ποσοστό

88,8

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα ταξινόμησης των παρατηρήσεων ως προς την
πιστοποίηση ή μη της καλλιέργειας φασολιού Πρεσπών ως προϊόν Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης, διαπιστώνεται ότι 34 παραγωγοί (85,0%), που δεν έχουν
πιστοποιήσει το προϊόν τους προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγμα ότι δεν συμμετέχουν σε
σχήματα διασφάλισης ποιότητας. Ομοίως 37 γεωργοί (92,5%) που έχουν πιστοποιήσει τα
φασόλια Πρεσπών ως ΠΓΕ προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγμα. Μόνο 9 παραγωγοί
ταξινομήθηκαν λανθασμένα, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το υπόδειγμα είναι
πολύ καλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα, διότι το μοντέλο logit κατάφερε να προβλέψει και
να ταξινομήσει σωστά το 88,8% των παραγωγών.
Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνει και ο έλεγχος των Hosmer και Lemeshow, όπου
η τιμή χ2 = 4,552 αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,804 δηλωτικό της
καλής προσαρμογής του υποδείγματος στα δεδομένα.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται να γνωρίζουν
τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν, όχι μόνο για λόγους
ασφάλειας και υγείας αλλά και για να ικανοποιήσουν μια υποσυνείδητη επιθυμία για γνήσια
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προϊόντα περασμένων εποχών. Έτσι λοιπόν, η αύξηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση
πιστοποιημένων ως ΠΓΕ προϊόντων, είναι μια από τις σημαντικότερες τάσεις της αγοράς στη
σύγχρονη εποχή.
Στόχος της εργασίας ήταν η εκτίμηση των παραγόντων Ένταξης Τοπικών
Παραδοσιακών Προϊόντων, όπως είναι τα φασόλια Πρεσπών σε Σχήματα Διασφάλισης
Ποιότητας, αλλά και η μελέτη των χαρακτηριστικών των αρχηγών, με σκοπό την απόκτηση
μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας. Για την εκτίμηση των παραγόντων υιοθέτησης σχημάτων
διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα logit, ενώ για τη μελέτη των
κοινωνικών χαρακτηριστικών των αρχηγών και τη δημιουργία του προφίλ τους, εφαρμόστηκε
περιγραφική στατιστική.
Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ
πιστοποιημένων ως ΠΓΕ και μη παραγωγών φασολιού Πρεσπών στο νομό Φλώρινας και
συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πρεσπών, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.
Βάσει των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί
των οποίων το προϊόν τους έχει πιστοποιηθεί ως ΠΓΕ είναι ελαφρώς μικρότερης ηλικίας,
έχουν ολοκληρώσει περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια
σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα, είναι μέλη συνεταιρισμού, καλλιεργούν περισσότερα
στρέμματα φασολιών Πρεσπών και διαθέτουν μικρότερη μέση διάρκεια ενασχόλησης με το
γεωργικό επάγγελμα, από ότι οι παραγωγοί μη πιστοποιημένων φασολιών.
Από την εκτίμηση του υποδείγματος logit για τους παράγοντες που επηρεάζουν την
πιθανότητα ένταξης των παραγωγών σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας, διαπιστώθηκε (σε
επίπεδο σημαντικότητας 5,0%) με σειρά σημαντικότητας, ότι οι υψηλότερες τιμές στην
αγορά, η ευκολότερη διάθεση του προϊόντος, η συμμετοχή των παραγωγών σε συνεταιρισμό
ή ομάδα παραγωγού και η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, επηρεάζουν θετικά την
πιθανότητα πιστοποίησης της καλλιέργειας φασολιού ως ΠΓΕ. Επιπλέον, βρέθηκε και θετική
συσχέτιση μεταξύ της πιθανότητας υιοθέτησης σχημάτων διασφάλισης ποιότητας και της
συνολικά καλλιεργούμενη έκταση φασολιού. Κατά συνέπεια παραγωγοί οι οποίοι
καλλιεργούν, συγκριτικά με άλλους, περισσότερα στρέμματα φασολιού Πρεσπών, έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα συμμετοχής σε σχήματα διασφάλισης ποιότητας. Αντίθετα, η
διάρκεια ενασχόλησης των παραγωγών με τη γεωργία έχει αρνητική επίπτωση στην
πιθανότητα υιοθέτηση σχημάτων διασφάλισης ποιότητας. Οπότε, παραγωγοί οι οποίοι
διαθέτουν, συγκριτικά με άλλους, μεγαλύτερη γεωργική εμπειρία έχουν μικρότερη
πιθανότητα πιστοποίησης του προϊόντος τους ως προϊόν ΠΓΕ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις από τις έξι μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά
σημαντικές εντάσσονται στην κατηγορία των κινήτρων πιστοποίησης (τιμές, διάθεση και
ποιότητα). Αυτό τονίζει τη βαρύτητα των κινήτρων όχι μόνο για την πιθανότητα υιοθέτησης
αλλά κυρίως για τη συνέχιση της εφαρμογής σχημάτων διασφάλισης ποιότητας από τους
παραγωγούς.
Επομένως, η θετική συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω κινήτρων και της υιοθέτησης
σχημάτων διασφάλισης ποιότητας, θα πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση μέτρων τα οποία θα
συμβάλλουν όχι μόνο στην επίτευξη καλύτερης τιμής παραγωγού και στη σίγουρη διάθεση
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του προϊόντος, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας του παραδοσιακού αυτού προϊόντος
με στόχο την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:
α) η οργάνωση συνεταιρισμών, οι οποίοι να εμπορεύονται προϊόντα ΠΓΕ, με σκοπό την
αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών αλλά και
της ευκολότερης διάθεσης του προϊόντος τους,
β) η οργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας για την ενημέρωση των καταναλωτών, όχι μόνο
σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, για τα προϊόντα ΠΓΕ με στόχο την αύξηση της
ζήτησης, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών και την επίτευξη
υψηλότερων τιμών και της ευκολότερης διάθεσης του προϊόντος τους.
γ) η σύσταση ειδικού φορέα προσανατολισμένου ειδικά στην ενημέρωση και
πληροφόρηση των παραγωγών αναφορικά με τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής
τσιπούρας, στην αγορά της E.Ε., χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση των δεικτών
του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Από τα ευρήματα της εργασίας προκύπτει ότι η
Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Τουρκία αποτελούν τις σημαντικότερες ανταγωνιστικές
χώρες για τις ελληνικές εξαγωγές της τσιπούρας, ενώ οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες είναι
η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Αναφορικά με τη διερεύνηση
της εξέλιξης του δείκτη του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, προκύπτει ότι υπάρχουν
έντονες διακυμάνσεις τόσο μεταξύ των χωρών όσο και από έτος σε έτος. Συνεπώς, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι, η αγορά της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα απαιτητική και συνεχώς
ανταγωνιστικά εξελισσόμενη. Έτσι, οι όποιες προσπάθειες για τόνωση των εξαγωγών της
ελληνικής τσιπούρας, θα πρέπει να συνοδεύονται από προσεκτικά σχεδιαζόμενες αλλά και
ευέλικτες στρατηγικές Μάρκετινγκ.
Λέξεις-κλειδιά: Τσιπούρα, Ανταγωνιστικότητα, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Abstract
In the present study an investigation was attempted in order to identify the competitive
position of the Greek sea bream in the market of E.U., using the methodological approach of
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the indices of competitive advantage. Findings reveal that Spain, France, Italy and Turkey are
the most important competitive countries for Greek exports, while the main importing
countries are Italy, Portugal, France, Spain and Germany. Regarding the analysis of the
evolution of the Greek competitive position, results demonstrate significant fluctuations
among the competitive countries and throughout the study period. Consequently, it could be
underlined that the market of E.U. is characterized by sharply increasing competitive and
volatile environment. Thus, efforts intending to reinforce Greek exports of sea bream should
be associated with carefully planned and flexible marketing strategies.
Keywords: Sea bream, Competitiveness, Greece, European Union.

Εισαγωγή
Το διεθνές περιβάλλον έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος, οι αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας των αγορών, έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά και
νέα προβλήματα (Κοtler, 1991, Kotler and Keller, 2006).
Η διεθνοποίηση των αγορών και οι διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την
απελευθέρωση του εμπορίου, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας των αγροτικών προϊόντων, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
περιβάλλον για τον αγροτικό τομέα και των συναφή επιχειρήσεων (Ηyvonen, 1995, Kennedy
et al., 1997).
Επίσης, η αύξηση της συμμετοχής των χωρών της Άπω Ανατολής στις παγκόσμιες
αγορές, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την είσοδο των νέων χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης, η απογοήτευση από τις κατευθυνόμενες οικονομίες και η στροφή προς
τις οικονομίες της αγοράς, η εξέλιξη της τεχνολογίας κ.ά. έχουν συμβάλλει τόσο στην
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών, όσο και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των τροφίμων, όπως είναι και ο τομέας των αλιευτικών προϊόντων (Κotler, 1991,
Porter, 1998, Dresher and Maurer, 1999).
Επομένως, ένας από τους βασικούς στόχους των αγροτικών επιχειρήσεων στο νέο
διεθνές διαμορφωμένο περιβάλλον, θα πρέπει να αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγουν, σε σχέση με εκείνα που είναι
ανταγωνιστικά ως προς αυτά, στις ίδιες αγορές, και γενικότερα η διερεύνηση της ύπαρξης ή
μη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε συγκεκριμένες αγορές – στόχους (Porter, 1998).
Η Ελλάδα κατέχει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
μήκος περισσότερο από 16.000 χιλιόμετρα, συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της
αλιευτικής δραστηριότητας (Παπαναγιώτου, 2008). Επίσης, προηγούμενες έρευνες έδειξαν
ότι, η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση στο εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα
των εξαγωγών, σε επίπεδο Ε.Ε και όχι μόνο (Polymeros et al., 2005, Polymeros and
Katrakilidis, 2008, Λιόλιου κ.ά., 2008, Λιλιού, 2009). Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 η τσιπούρα
αποτελεί το κυριότερο εξαγωγικό αλιευτικό προϊόν της Ελλάδας στην αγορά της Ε.Ε.,
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συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εξαγωγών και στη μείωση του αρνητικού εμπορικού
ισοζυγίου. Συνεπώς, το προϊόν αυτό διαφαίνεται ότι, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
αντικείμενο για περαιτέρω διερεύνηση των προοπτικών του και για οικονομική ανάλυση
γενικότερα.
Πίνακας 1. Αξία εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων της Ελλάδας στην Ε.Ε. (000 Ευρώ).
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ποσοστό
(%) 2008

Τσιπούρα

73.085

65.639

63.368

92.430

129.302

142.459

38

ΣΥΝΟΛΟ

273.986

298.150

294.195

353.674

383.821

376.460

100

Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

Έτσι, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της ανταγωνιστικής θέσης των
εξαγωγών της ελληνικής τσιπούρας, στις κυριότερες εισαγωγικές χώρες της Ε.Ε. Η παρούσα
εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στην επόμενη ενότητα γίνεται προσπάθεια μιας σύντομης
ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας και παράθεση της μεθοδολογικής προσέγγισης που
χρησιμοποιήθηκε, στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στην
τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα καθώς και ορισμένες
προτάσεις.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των κλάδων παραγωγής, αλλά
και ολόκληρων των οικονομιών, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα ενδιαφέρον ζήτημα για τη
διεθνή επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο. Η ύπαρξη πληθώρας ερευνητικών
προσεγγίσεων και προσπαθειών, φανερώνει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία της
ανταγωνιστικότητας στη διαμόρφωση ευνοϊκών ή μη προϋποθέσεων για την επιβίωση
επιμέρους προϊόντων και κλάδων παραγωγής, σε συγκεκριμένες αγορές – στόχους.
Μεταξύ των προσεγγίσεων αυτών είναι και η μεθοδολογία που στηρίζεται στους δείκτες
του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος, σύμφωνα με τους Balassa (1965), Havrila and
Gunawardana (2003) και Βognec and Ferto (2009). Ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου
Συγκριτικού Πλεονεκτήματος, RCA (Revealed Comparative Advantage), έχει
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει εάν μία χώρα παρουσιάζει ή όχι συγκριτικό πλεονέκτημα
σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, τομέα ή προϊόν, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στις
αντίστοιχες διεθνείς εμπορικές δομές, χωρίς να αναλύει τις βασικές πηγές αυτού του
συγκριτικού πλεονεκτήματος (Havrila and Gunawardana, 2003).
Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης RCA τροποποιήθηκε έτσι ώστε να υπολογίζει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας χώρας για ένα συγκεκριμένο προϊόν, όχι στην παγκόσμια
αγορά, αλλά σε μία συγκεκριμένη αγορά - στόχο. Ως αγορά - στόχος θεωρήθηκε η κάθε μία
από τις έξι κυριότερες εισαγωγικές χώρες της τσιπούρας στην αγορά της Ε.Ε.
Ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, RXCA
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(Revealed Export Competitive Advantage), εκφράζεται ως εξής:

 
RXCA ij   X ij /  X ij  /   X ij /  X ij

i
  j
ij






(1)

όπου: Χ είναι οι αξίες των εξαγωγών, i είναι οι υπό μελέτη χώρες και j είναι τα υπό μελέτη
προϊόντα.
Επομένως, στην παρούσα εργασία ο δείκτης RXCA αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ
του μεριδίου αγοράς των εξαγωγών (της κάθε μία υπό μελέτη ανταγωνιστικής χώρας) για την
τσιπούρα1 ως προς τις συνολικές εξαγωγές τσιπούρας όλων των υπό μελέτη ανταγωνιστικών
χωρών και του μεριδίου αγοράς των εξαγωγών (της κάθε μία υπό μελέτη ανταγωνιστικής
χώρας) όλων των προϊόντων της κατηγορίας των νωπών - διατηρημένων ψαριών2 ως προς τις
συνολικές εξαγωγές των νωπών - διατηρημένων ψαριών όλων των υπό μελέτη
ανταγωνιστικών χωρών σε κάθε μία από τις αγορές - στόχους.
Η προσέγγιση αυτή μας δίνει την δυνατότητα της διερεύνησης της ανταγωνιστικής θέσης
των εξαγωγών μιας χώρας σε συγκεκριμένες αγορές, καθιστώντας δυνατό αφενός τον
εντοπισμό των κυριότερων εισαγωγικών αγορών, αλλά και αφετέρου την εξέλιξη του βαθμού
της ανταγωνιστικότητας στις εν λόγω αγορές. Επιπλέον, με την παραπάνω προσέγγιση
καθίσταται εφικτή η διαδικασία εντοπισμού των κυριότερων εξαγωγικών ανταγωνιστικών
χωρών στις εισαγωγικές αυτές αγορές.
Όταν η τιμή του δείκτη RXCΑ είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε η υπό μελέτη χώρα
παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντίθετα για τιμές μικρότερης της μονάδας
παρουσιάζει ανταγωνιστικό μειονέκτημα (Hinloopen and Marrewijk, 2001, Havrila and
Gunawardana, 2003).

Αποτελέσματα
1). Κυριότερες εισαγωγικές χώρες
Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι κυριότερες χώρες της Ε.Ε. που κατέχουν το
μεγαλύτερο εισαγωγικό μερίδιο αγοράς για την τσιπούρα, αποτελούν η Ιταλία, η Πορτογαλία,
η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία.
Πίνακας 2. Αξία εισαγωγών τσιπούρας των κυριότερων χωρών της Ε.Ε. (000 Ευρώ).
ΧΩΡΑ
2001
2002
2003
2004
47.538 46.347 47.385 58.362
ΙΤΑΛΙΑ
9.997
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 12.968 10.765 8.750
7.623 10.608 11.958 14.992
ΓΑΛΛΙΑ
3.968
1.759
1.531
2.590
ΙΣΠΑΝΙΑ
2.865
3.200
4.051
5.164
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
0
0
0
130
ΠΟΛΩΝΙΑ
8.060
6.440
7.917
7.842
ΛΟΙΠΕΣ
83.022 79.118 81.592 99.077
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.
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2005
62.315
10.963
13.803
2.481
7.037
181
10.404
107.184

2006
57.681
20.949
16.639
2.578
7.024
178
15.097
120.146

2007
74.157
25.557
20.274
6.267
5.054
253
17.078
148.640

2008
68.921
23.332
22.617
15.718
4.765
317
19.642
155.312

Διερεύνηση της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Τσιπούρας

Στην παρούσα εργασία διερευνάται και η αγορά της Πολωνίας, η οποία αν και έχει
χαμηλή αξία εισαγωγών τσιπούρας, διαφαίνεται ότι αποτελεί μία νέα και με ιδιαίτερη
δυναμική αγορά της Ε.Ε. Η αγορά της Πολωνίας ακολουθεί μία έντονα ανοδική πορεία και
ιδιαίτερα μετά την ένταξή της ως Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σε βάθος οικονομική ανάλυση.
2). Κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες
Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι οι κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες της ελληνικής
τσιπούρας αποτελούν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία. Οι πέντε αυτές χώρες
κατέχουν το 90,5% της εισαχθείσας αξίας της τσιπούρας στην αγορά της Ε.Ε. από όλες τις
χώρες παγκοσμίως, για το 2008.
Πίνακας 3. Αξία εισαγωγών τσιπούρας της Ε.Ε. από όλες τις χώρες παγκοσμίως. (000 Ευρώ).
ΧΩΡΑ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ποσοστό
%(2008)

ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΙΠΕΣ

53.194
4.472
12.218
3.806
588
8.744

53.294
3.354
11.907
2.607
1.033
6.923

53.074
2.885
12.527
3.967
1.936
7.203

63.386
3.895
12.611
5.318
3.969
9.898

68.286
4.261
12.266
5.198
6.652
10.521

70.914
5.164
21.041
5.770
5.376
11.881

88.890
6.636
26.709
3.539
11.088
11.778

88.983
7.097
27.086
4.169
13.279
14.698

57,3
4,6
17,4
2,7
8,5
9,5

ΣΥΝΟΛΟ

83.022

79.118

81.592

99.077

107.184

120.146

148.640

155.312

100

ΓΑΛΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
TΟΥΡΚΙΑ

Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

3). Τιμές RXCA
i) Ιταλία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA (Πίνακας 4) στην αγορά της
Ιταλίας, προκύπτει ότι τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας εμφανίζει μόνο η Ελλάδα,
για όλη την περίοδο μελέτης. Η Ισπανία και η Γαλλία εμφανίζουν τιμές πολύ μικρότερες της
μονάδας, ενώ ο δείκτης της Τουρκίας παρουσιάζει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας μόνο για
τα έτη 2007 και 2008. Θετική μεταβολή εμφανίζουν οι δείκτες όλων των χωρών με το δείκτη
της Τουρκίας να παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη αύξηση (358%) σε σχέση με το 2000
φθάνοντας την τιμή 1,42 το 2008.
Πίνακας 4. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Ιταλίας.
ΕΤΟΣ
2000
2001
2002
2003
2004
2005

ΙΣΠΑΝΙΑ
0,19
0,23
0,28
0,28
0,20
0,19

ΓΑΛΛΙΑ
0,12
0,13
0,12
0,11
0,13
0,13

ΕΛΛΑΔΑ
1,92
2,23
2,29
2,41
2,33
2,27

ΤΟΥΡΚΙΑ
0,31
0,21
0,33
0,58
0,61
0,96
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Πίνακας 4. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Ιταλίας.
ΕΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
0,18
0,21
0,23
+21,05
0,28
0,18
0,22
0,04

ΓΑΛΛΙΑ
0,16
0,11
0,15
+25,00
0,16
0,11
0,13
0,02

2006
2007
2008
Μεταβολή (%)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΕΛΛΑΔΑ
2,58
2,19
2,28
+18,75
2,58
1,92
2,28
0,18

ΤΟΥΡΚΙΑ
0,75
1,26
1,42
+358,06
1,42
0,21
0,71
0,43

ii) Πορτογαλία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA (Πίνακας 5) στην αγορά της
Πορτογαλίας, προκύπτει ότι τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας, για όλη την περίοδο
αναφοράς, εμφανίζει μόνο η Ελλάδα, αλλά με πτωτική πορεία. Η Ισπανία παρουσιάζει τιμές
του δείκτη μικρότερες της μονάδας, όπως και η Ιταλία, ενώ η Τουρκία δεν πραγματοποιεί
εξαγωγές τσιπούρας στην αγορά της Πορτογαλίας για όλη την περίοδο μελέτης. Τέλος η
Γαλλία ενώ αρχικά παρουσιάζει τιμές του δείκτη RΧCA μικρότερες της μονάδας, τα έτη
2007 και 2008 εμφανίζει τιμές υψηλότερες της μονάδας και μάλιστα υψηλότερες όλων των
ανταγωνιστικών χωρών.
Πίνακας 5. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Πορτογαλίας.
ΕΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
0,76
0,72
0,73
0,69
0,79
0,67
0,77
0,75
0,89
+17,11
0,89
0,67
0,75
0,06

ΓΑΛΛΙΑ
0,99
0,06
0,05
0,16
0,01
3,38
2,79
3,38
0,01
1,06
1,43

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Μεταβολή (%)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΕΛΛΑΔΑ
5,35
2,86
3,37
4,17
4,07
4,92
3,40
2,85
2,02
-62,24
5,35
2,02
3,67
1,06

ΙΤΑΛΙΑ
0,50
0,03
0,08
0,50
0,03
0,20
0,26

ΤΟΥΡΚΙΑ
-

iii) Γαλλία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA (Πίνακας 6) στην αγορά της
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Γαλλίας, προκύπτει ότι τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας, για όλη την περίοδο
αναφοράς εμφανίζει μόνο η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία μόνο για το έτος 2008. Επομένως, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι, η ελληνική τσιπούρα είναι η περισσότερο ανταγωνιστική, έναντι
όλων των άλλων υπό μελέτη χωρών, στην αγορά της Γαλλίας και μάλιστα με σημαντική
υπεροχή.
Πίνακας 6. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Γαλλίας.
ΕΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
0,46
0,31
0,30
0,36
0,33
0,37
0,39
0,44
0,37
-19,6
0,46
0,30
0,37
0,05

ΕΛΛΑΔΑ
3,55
3,61
3,31
2,90
2,87
2,68
2,76
2,27
2,10
-40,8
3,61
2,10
2,89
0,52

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Μεταβολή (%)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΙΤΑΛΙΑ
0,09
−
0,04
0,05
0,05
0,18
0,09
0,03
0,26
+188,9
0,26
0,03
0,10
0,08

ΤΟΥΡΚΙΑ
−
−
0,09
−
−
−
−
−
1,24
−
1,24
0,09
0,66
0,81

iv) Ισπανία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA (Πίνακας 7) στην αγορά της
Ισπανίας προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τιμές του δείκτη υψηλότερες της μονάδας για
όλη την περίοδο της μελέτης, με αυξομειώσεις από έτος σε έτος με υψηλότερη τιμή το έτος
2006. Ο δείκτης της Γαλλίας εμφανίζει τιμές πολύ μικρότερες της μονάδας, όπως επίσης
παρουσιάζει και η Ιταλική τσιπούρα με εξαίρεση το έτος 2002. Τέλος, η τσιπούρα της
Τουρκίας εμφανίζει τιμές του δείκτη μεγαλύτερες της μονάδας μόνο για τέσσερα
συγκεκριμένα έτη το 2001, 2004, 2007 και 2008.
Πίνακας 7. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Ισπανίας.
ΕΤΟΣ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ΓΑΛΛΙΑ
0,27
0,65
0,39
0,35
0,45
0,47
0,12

ΕΛΛΑΔΑ
4,42
2,24
1,62
3,38
2,17
3,73
6,42

ΙΤΑΛΙΑ
0,14
0,20
2,27
0,10
0,10
0,16
0,05

ΤΟΥΡΚΙΑ
−
18,26
−
−
103,54
−
−
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Πίνακας 7. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Ισπανίας.
ΕΤΟΣ

ΓΑΛΛΙΑ
0,25
0,17
-37,0
0,65
0,12
0,35
0,16

ΕΛΛΑΔΑ
1,63
2,90
-34,4
6,42
1,62
3,17
1,55

ΙΤΑΛΙΑ
0,11
0,09
-35,7
2,27
0,05
0,36
0,72

2007
2008
Μεταβολή (%)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΤΟΥΡΚΙΑ
8,00
5,03
−
103,54
5,03
33,71
46,90

v) Γερμανία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA (Πίνακας 8) στην αγορά της
Γερμανίας προκύπτει ότι η Ισπανία και η Γαλλία παρουσιάζουν τιμές του δείκτη πολύ
μικρότερες της μονάδας και μάλιστα σε πτωτική πορεία σε σχέση με το 2000. Η Ελλάδα
παρουσιάζει τιμές του δείκτη RΧCA μεγαλύτερες της μονάδας για όλη την περίοδο μελέτης
και μάλιστα αυξημένος σε σχέση με το 2000 κατά 44%, υποδηλώνοντας ενίσχυση της
ανταγωνιστικής της θέσης. Ο δείκτης της Ιταλίας παρουσιάζει ελαφρά μείωση το 2008 σε
σχέση με το 2000 (8,05%) όλες όμως οι τιμές του είναι μεγαλύτερες της μονάδας. Τέλος, το
προϊόν της Τουρκίας εμφανίζει τιμές άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε μικρότερες της
μονάδας, όποτε πραγματοποιούνται εισαγωγές του προϊόντος.
Πίνακας 8. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Γερμανίας.
ΕΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
0,21
0,04
0,02
0,05
0,02
0,03
0,07
0,39
0,18
-14,3
0,39
0,02
0,11
0,13

ΓΑΛΛΙΑ
0,49
0,36
0,19
0,18
0,18
0,19
0,24
0,34
0,29
-40,8
0,49
0,18
0,27
0,11

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Μεταβολή (%)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΕΛΛΑΔΑ
2,07
2,41
3,01
1,65
1,44
1,72
1,71
2,50
2,98
+44,0
3,01
1,44
2,17
0,59

ΙΤΑΛΙΑ
1,74
1,83
2,07
2,11
2,21
1,82
2,01
1,72
1,60
-8,05
2,21
1,60
1,90
0,21

ΤΟΥΡΚΙΑ
−
−
−
0,14
3,95
3,01
−
−
0,46
−
3,95
0,14
1,89
1,88

vi) Πολωνία
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RΧCA στην αγορά της Πολωνίας (Πίνακας
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9) προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες τιμές και μάλιστα πολύ υψηλότερες της
μονάδας κατατάσσοντας την ελληνική τσιπούρα ιδιαιτέρως ανταγωνιστική. Ο δείκτης
διπλασιάζεται το 2008 σε σχέση με το 2007 και φθάνει την υψηλότερη τιμή 16,74. Οι τιμές
της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι μικρότερες της μονάδας με εξαίρεση το έτος
2006 για τη Γαλλία και το έτος 2005 για την Ιταλία. Τέλος, η Πολωνία δεν εισάγει καθόλου
προϊόν από την Τουρκία, για όλη την περίοδο της μελέτης.
Πίνακας 9. Τιμές του δείκτη RΧCA στην αγορά της Πολωνίας.
ΕΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ
−
−
−
−
−
−
−
−
0,08
−
−
−
−

ΓΑΛΛΙΑ
−
−
−
−
0,68
0,90
1,82
0,87
0,57
1,82
0,57
0,97
0,50

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Μέγιστο
Ελάχιστο
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Πηγή: Εurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων.

ΕΛΛΑΔΑ
−
−
−
−
3,40
11,16
16,14
8,01
16,74
16,74
3,40
11,09
5,61

ΙΤΑΛΙΑ
−
−
−
−
0,36
1,50
0,09
0,15
0,30
1,50
0,09
0,48
0,58

ΤΟΥΡΚΙΑ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Συμπεράσματα και συζήτηση
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η ανταγωνιστική θέση της
ελληνικής τσιπούρας στις κυριότερες εισαγωγικές χώρες-αγορές της Ε.Ε. όλων των
εξαγωγών τσιπούρας παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τα ευρήματα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, στην αγορά της Ιταλίας, η
ελληνική τσιπούρα είναι η πιο ανταγωνιστική, με μικρές αυξομειώσεις από έτος σε έτος, ενώ
η λιγότερο ανταγωνιστική είναι αυτή της Γαλλίας. Χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας
διακρίνει και την τσιπούρα της Ισπανίας. Η τσιπούρα της Τουρκίας κρίνεται ως
ανταγωνιστική της ελληνικής, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία έτη και μάλιστα με ανοδικές τάσεις.
Στην αγορά της Πορτογαλίας, η ελληνική τσιπούρα ενώ αρχικά υπερέχει σημαντικά σε
ανταγωνιστικότητα σε σχέση με των υπολοίπων ανταγωνιστικών χωρών, στη συνέχεια
παρουσιάζεται μια διαρκή υποβάθμιση της ανταγωνιστικής της θέσης, με επακόλουθο τα δύο
τελευταία έτη να βρίσκεται στην πρώτη θέση ανταγωνιστικότητας η τσιπούρα της Γαλλίας.
Στην αγορά της Γαλλίας, η ελληνική τσιπούρα εμφανίζεται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική,
με τιμές του δείκτη σημαντικά υψηλότερων όλων των άλλων υπό μελέτη χωρών.
Όσον αφορά στην αγορά της Ισπανίας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, η τσιπούρα της
Ελλάδας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλη την περίοδο της μελέτης, εμφανίζοντας
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όμως έντονες αυξομειώσεις από έτος σε έτος, ενώ η λιγότερο ανταγωνιστική είναι αυτή της
Ιταλίας. Ανταγωνιστικό μειονέκτημα διακρίνει και την τσιπούρα της Γαλλίας, ενώ της
Τουρκίας εμφανίζει υψηλό βαθμό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για ορισμένα όμως έτη.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, για τα έτη που η Τουρκία πραγματοποιεί εξαγωγές
τσιπούρας στην εν λόγω αγορά, ο βαθμός ανταγωνιστικότητας είναι υψηλότερος έναντι όλων
των άλλων χωρών και επομένως και της Ελλάδας.
Στην αγορά της Γερμανίας διαφαίνεται ότι, η λιγότερο ανταγωνιστική τσιπούρα είναι
αυτή της Ισπανίας και της Γαλλίας και μάλιστα με πτωτικές τάσεις. Αντίθετα, η ελληνική
τσιπούρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως και της Ιταλίας με τη διαφορά ότι το
ελληνικό προϊόν βελτιώνει τη θέση του στην αγορά τα δύο τελευταία έτη, ενώ το ιταλικό
μειώνει την ανταγωνιστικότητά του. Η τσιπούρα της Τουρκίας κρίνεται ως η πιο
ανταγωνιστική, μόνο όμως για τα έτη 2004-2005.
Τέλος, στην αγορά της Πολωνίας, η τσιπούρα της Ελλάδας έχει υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και με σημαντική διαφορά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες
χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η ελληνική τσιπούρα χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό
βαθμό ανταγωνιστικότητας σε αρκετές από τις υπό μελέτη εισαγωγικές αγορές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, η Πολωνία διαφαίνεται ν’ αποτελεί μια νέα ενδιαφέρουσα αγορά για την
απορρόφηση των ελληνικών εξαγωγών. Όσον αφορά στην ανάλυση των ανταγωνιστικών –
εξαγωγικών χωρών, διαπιστώνουμε ότι η τσιπούρα της Τουρκίας, συνιστά μια νέα και σε
αρκετές περιπτώσεις, σοβαρή απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές.
Σε αρκετές όμως περιπτώσεις οι τιμές του δείκτη RXCA παρουσιάζουν έντονες
μεταβολές, γεγονός που υποδηλώνει ότι, η αγορά της τσιπούρας χαρακτηρίζεται από έντονα
ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες αλλά
και απειλές σε όλους τους εμπλεκόμενους του κλάδου. Απειλές που προέρχονται από την
είσοδο νέων παραγωγικών και κατ’ επέκταση εξαγωγικών χωρών, σε ήδη υπάρχουσες ή
αναδυόμενες αγορές, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία. Ευκαιρίες που διαμορφώνονται
από το άνοιγμα νέων εισαγωγικών αγορών, όπως είναι η αγορά της Πολωνίας.
Συνεπώς, διαφαίνεται ότι, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ανάλυσης των
ευκαιριών και απειλών, θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε όλες τις μελλοντικά
σχεδιαζόμενες στρατηγικές Μάρκετινγκ. Στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει μεταξύ των άλλων,
να έχουν ως γνώμονα, τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λειτουργίας της
εκάστοτε αγοράς – στόχου, τον εντοπισμό της μεταβαλλόμενης ανταγωνιστικής θέσης των
συμμετεχόντων, και πολύ περισσότερο την κατανόηση των ραγδαία αυξανόμενων
απαιτήσεων των καταναλωτών, στις συγκεκριμένες αυτές αγορές – στόχους.

Υποσημειώσεις
1

Η τσιπούρα ανήκει στη κατηγορία των νωπών ή των διατηρημένων με απλή ψύξη ψαριών και συγκεκριμένα με
τον κωδικό "03026995" στην ιστοσελίδα της Εurostat.
2
Τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης
"0304", ανήκουν στην κατηγορία "0302" της ιστοσελίδας της Εurostat.
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση της πραγματικής σχέσης εισροών-εκροών, μέσω της
διερεύνησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκτίμηση συναρτήσεων
παραγωγής. Με τον συνδυασμό των μεθόδων της DEA και της κλασσικής παλινδρομικής
ανάλυσης επιχειρείται να ξεπεραστεί ο περιορισμός που τίθεται κατά την εκτίμηση των
συναρτήσεων παραγωγής ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις λειτουργούν αποτελεσματικά. Με βάση
πρωτογενή δεδομένα 365 εκμεταλλεύσεων, υπολογίζεται το επίπεδο της τεχνικής
αποτελεσματικότητας αυτών. Με κριτήριο το επίπεδο αυτό, οι εκμεταλλεύσεις διακρίνονται
σε υποδείγματα Cobb-Douglas και Translog συναρτήσεων παραγωγής τα οποία στη συνέχεια
εκτιμώνται, ενώ με την εφαρμογή του Likelihood Ratio test επιλέγεται η συναρτησιακή
μορφή που αποτελεί αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των δεδομένων. Η συνάρτηση
παραγωγής που περιγράφει την πραγματική σχέση εισροών-εκροών είναι εκείνη η οποία
περιλαμβάνει τις εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν αποτελεσματικά την υφιστάμενη
τεχνολογία και με την εφαρμογή του Chow test διαπιστώνεται ότι διαφέρει από τη συνάρτηση
παραγωγής που περιλαμβάνει όλες τις εκμεταλλεύσεις. Έτσι, υποδεικνύεται ότι οι δύο
μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν συμπληρωματικά για την προσέγγιση της πραγματικής
συναρτησιακής σχέσης.
Λέξεις-κλειδιά: DEA, παλινδρομική ανάλυση, σχέση εισροών-εκροών, συναρτήσεις
παραγωγής.
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Abstract
The purpose of this study is to reveal the true nature of the input-output relation in production
by combining parametric and non-parametric methods. Non-parametric Data Envelopment
Analysis (DEA) is applied as complement to parametric regression analysis in order to
overcome the drawback of the parametric approach, which assumes that all production units
operate efficiently. By using farm accounting data from a sample of 365 farms, technical
efficiency of these farms is estimated, and then farms are divided into Cobb-Douglas and
Translog production function models, using as a classification criterion the level of efficiency.
The Likelihood Ratio test indicates that Translog is the most appropriate model for
estimation. The results of the Chow test show that the estimated parameters of the whole
sample and the efficient group, which is expected to approach the “real” production function,
differ substantially, indicating that ignoring the existence of technical efficiency would not
lead to parameters with clearer economic content and, thus, DEA can be a useful tool in the
exposure of relations that remain hidden from parametric approaches.
Keywords: DEA, regression analysis, input-output relation, production function.

Εισαγωγή
Οι συναρτήσεις παραγωγής περιγράφουν τη μαθηματική σχέση ανάμεσα στις εισροές
που χρησιμοποιούνται και στις εκροές που παράγονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην
οικονομική της παραγωγής εδώ και πολλές δεκαετίες (Heady and Dillon, 1961, Debertin,
1986). Μία βασική υπόθεση κατά την εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής με την
παλινδρομική ανάλυση είναι ότι οι παραγωγικές μονάδες, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αξιοποιούν πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία, αξιοποιώντας
αποτελεσματικά τους συντελεστές παραγωγής (Yotopoulos and Nugent, 1976). Αυτό
συνεπάγεται ότι εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν τις ίδιες ποσότητες εισροών και την ίδια
τεχνολογία παραγωγής θα έπρεπε να παράγουν τα ίδια επίπεδα εκροών. Ωστόσο, αυτό απέχει
από την πραγματικότητα, καθώς μπορεί οι εκμεταλλεύσεις να χρησιμοποιούν τις ίδιες εισροές
και να έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία παραγωγής, αλλά διαφέρουν ως προς το
επίπεδο αποτελεσματικότητας (Kumbhakar and Lovell, 2000, Cooper et al.,. 2005). Η
διαφορά του επιπέδου αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής, με αποτέλεσμα οι εκτιμητές που
προκύπτουν να μην περιγράφουν την πραγματική σχέση εισροών και εκροών στην
παραγωγική διαδικασία (Yotopoulos and Nugent, 1976).
Το πρόβλημα της αναποτελεσματικής αξιοποίησης των συντελεστών παραγωγής
(μεγιστοποίησης της παραγωγής ή ελαχιστοποίησης του κόστους) συνδέεται με το
παραγωγικό συντελεστή «μάνατζμεντ», δηλαδή με τον τρόπο που ο παραγωγός διοικεί τη
εκμετάλλευσή του και διαχειρίζεται τους συντελεστές παραγωγής και εξηγείται με την έννοια
της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Η τεχνική αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η ικανότητα
παραγωγής ενός υψηλότερου επιπέδου προϊόντος δεδομένου του επιπέδου των εισροών
(Farrell, 1957). Με την τεχνική αποτελεσματικότητα εκτιμάται η απόκλιση του
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παρατηρούμενου προϊόντος από το μέγιστο δυνατό προϊόν που η εκμετάλλευση θα μπορούσε
να παράγει.
Σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση της πραγματικής σχέσης μεταξύ εισροώνεκροών διαμέσου της διερεύνησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκτίμηση
των συναρτήσεων παραγωγής. Αυτή η προσέγγιση πραγματοποιείται με τη συμβολή της
Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων – Data Envelopment Analysis (DEA), που αποτελεί
καθιερωμένη τεχνική εκτίμησης της αποτελεσματικότητας παραγωγικών μονάδων. Η εργασία
αυτή, λοιπόν, αφορά στο συνδυασμό δύο τεχνικών ανάλυσης – της μη παραμετρικής DEA
και της κλασσικής οικονομετρικής προσέγγισης – για την αποκάλυψη της πραγματικής
σχέσης εισροών-εκροών σε μια παραγωγική διαδικασία. Η DEA χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά στη συμβατική παλινδρομική ανάλυση με στόχο να ξεπεραστεί το
πρόβλημα της παραμετρικής προσέγγισης που κατά την εκτίμηση της συνάρτησης
παραγωγής υποθέτει ότι όλες οι παραγωγικές μονάδες αξιοποιούν αποτελεσματικά την
τεχνολογία παραγωγής (Theodoridis et al., 2006).
Στα επόμενα μέρη της εργασίας περιγράφονται οι συνθήκες διεξαγωγής της πρωτογενούς
έρευνας από την οποία προέκυψαν τα απαραίτητα για την ανάλυση τεχνικοοικονομικά
δεδομένα και η μεθοδολογική προσέγγιση, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας.

Συνθήκες Έρευνας – Μεθοδολογική Προσέγγιση
Η εργασία στηρίζεται σε τεχνικοοικονομικά δεδομένα 365 γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
που προέκυψαν από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας στους νομούς Σερρών, Καρδίτσας
και Πέλλας την περίοδο 2003-2006. Το δείγμα των 365 γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορεί
να θεωρηθεί μεγάλο και περιλαμβάνει εκμεταλλεύσεις ίδιας ή παρόμοιας παραγωγικής
κατεύθυνσης, έτσι ώστε να μην τίθενται περιορισμοί κατά την εμπειρική ανάλυση. Ο αριθμός
και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων είναι τέτοια που επιτρέπουν μια λεπτομερή και σε
βάθος εμπειρική ανάλυση, ενώ γίνεται η υπόθεση ότι η τεχνολογία παραγωγής δεν
διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια των ετών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
Από τα βιβλία γεωργικών λογαριασμών προέκυψαν τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα από
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν:
- Η καλλιεργούμενη έκταση της εκμετάλλευσης και το αντίστοιχο ενοίκιό του,
καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό.
- Η διαθέσιμη και χρησιμοποιούμενη ανθρώπινη εργασία σε ώρες και η αμοιβή αυτής.
- Η σύνθεση και η αξία των διάφορων μορφών κεφαλαίου.
- Η παραγωγή των φυτικών προϊόντων και οι τιμές παραγωγού, καθώς και οι επιδοτήσεις
που λαμβάνουν οι παραγωγοί.
Με βάση τα παραπάνω υπολογίσθηκαν:
- Οι ετήσιες δαπάνες του κτηριακού και μηχανικού εξοπλισμού των εκμεταλλεύσεων.
- Οι μεταβλητές δαπάνες των διάφορων κλάδων φυτικής παραγωγής (σπόροι, λιπάσματα,
φάρμακα, αμοιβή ξένης μηχανικής εργασίας, καύσιμα, λοιπά).
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Η ακαθάριστη πρόσοδος των εκμεταλλεύσεων: η αξία των προϊόντων των φυτικών
κλάδων και οι επιδοτήσεις.
Για την προσέγγιση της πραγματικής μαθηματικής μορφής της συνάρτησης παραγωγής,
αρχικά εκτιμάται το επίπεδο της σχετικής τεχνικής αποτελεσματικότητας (relative technical
efficiency - TE) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ένα μοντέλο της DEA που είναι
προσανατολισμένο στην αύξηση των εκροών δοσμένου του επιπέδου των εισροών (outputoriented). Με κριτήριο το επίπεδο της σχετικής τεχνικής αποτελεσματικότητας οι 365
εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σε κλάσεις. Στο μοντέλο της DEA ως εκροή υπεισέρχεται η
ακαθάριστη πρόσοδος και ως εισροές η έκταση του εδάφους, η χρησιμοποιούμενη ανθρώπινη
εργασία, οι δαπάνες του μεταβλητού κεφαλαίου και οι ετήσιες δαπάνες του σταθερού
κεφαλαίου.
Η DEA αποτελεί μία σχετικά σύγχρονη και καθιερωμένη τεχνική που χρησιμοποιείται
ευρέως. Πρόκειται για μη-παραμετρική μέθοδο που αναπτύχθηκε βασισμένη σε τεχνικές
γραμμικού προγραμματισμού και σε μοντέλα εισροών-εκροών (Charnes et al., 1978, Banker
et al., 1984). Η DEA δημιουργεί ένα σύνορο βέλτιστης πρακτικής (best practice frontier) το
οποίο αποτελεί σημείο σύγκρισης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας κάθε
εκμετάλλευσης. Οι εκμεταλλεύσεις που είναι συγκριτικά οι πλέον αποτελεσματικές και είναι
αυτές που ανήκουν στο σύνορο, γίνονται «οριοθέτες» (benchmarks) για τις υπόλοιπες, των
οποίων το έλλειμμα σε αποτελεσματικότητα καθορίζεται από την απόστασή τους από το
σύνορο αυτό.
Το αλγεβρικό μοντέλο της DEA των Banker et al. (1984) που είναι προσανατολισμένο
στην αύξηση της εκροής είναι το εξής:
-

Max θ =

s

m

 y u x v
r 1

rj r

i 1

ij i

(1)

με περιορισμούς:
s

m

 yrj ur   xij vi  1, j  1,..., n
r 1

i 1

s

m

u  v
r 1

r

i 1

i

1

(2)

ur  1  r  1,..., s
vi  1  i  1,..., m

όπου, n, ο αριθμός των παραγωγικών μονάδων, m ο αριθμός των εισροών, s ο αριθμός των
εκροών, xij η ποσότητα των εισροών i για την μονάδα j (i = 1, 2,…, m), yrj η ποσότητα των
εκροών r για την μονάδα j (r = 1, 2,…, s), ur οι συντελεστές βαρύτητας (σταθμίσεις) για τις
εκροές r, vi οι συντελεστές βαρύτητας (σταθμίσεις) για τις εισροές i και ΤΕ=1/θ η τεχνική
αποτελεσματικότητα, η οποία εκφράζει το ποσοστό αύξησης των εκροών, δεδομένου του
επιπέδου των εισροών (output oriented). Η παραγωγική μονάδα είναι αποτελεσματική, οπότε
και ανήκει στο σύνορο, αν ΤΕ = 1, ενώ αν ΤΕ ≤ 1 η παραγωγική μονάδα θεωρείται
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αναποτελεσματική. Περιεκτική ανασκόπηση και προεκτάσεις της μεθόδου μπορούν να
βρεθούν στους Seiford and Thrall (1990), Cooper et al. (2000), Coelli et al. (2005).
Στη συνέχεια εκτιμάται η Cobb-Douglas και η αντιλογαριθμική (Translog) συνάρτηση
παραγωγής με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares-LS) τόσο για το σύνολο
των εκμεταλλεύσεων του δείγματος, όσο και για κάθε μία από τις κλάσεις που
διαμορφώθηκαν με βάση το βαθμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Κατά την εκτίμηση
των συναρτήσεων παραγωγής χρησιμοποιούνται οι ίδιες μεταβλητές όπως και στην DEA.
Συγκεκριμένα, ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η ακαθάριστη πρόσοδος και ως
ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται η έκταση του εδάφους, η ανθρώπινη εργασία, οι
δαπάνες του μεταβλητού κεφαλαίου και οι ετήσιες δαπάνες του σταθερού κεφαλαίου.
Η Cobb-Douglas είναι η πιο δημοφιλής από όλες τις συναρτήσεις παραγωγής, η οποία
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των σχέσεων εισροών και εκροών εντός και εκτός της
γεωργίας και μαθηματικά εκφράζεται ως y   x1b1 x2b2 ...xn bn , όπου y η παραγόμενη εκροή, α
μια σταθερά που προσδιορίζεται από την συνάρτηση, xi οι χρησιμοποιούμενες εισροές και bi
οι προς εκτίμηση ελαστικότητες παραγωγής. Η Cobb-Douglas συνάρτηση παραγωγής έχει το
χαρακτηριστικό ότι εκτιμάται σχετικά εύκολα, ωστόσο, στηρίζεται σε αρκετές υποθέσεις που
της προσδίδουν περιοριστικές ιδιότητες. Έτσι, κατά την εκτίμηση της Cobb-Douglas ισχύει η
υπόθεση ότι οι ελαστικότητες παραγωγής παραμένουν σταθερές για όλες τις τιμές του
μεταβαλλόμενου συντελεστή παραγωγής, η συνάρτηση χαρακτηρίζεται από σταθερές
αποδόσεις κλίμακας παραγωγής, και το άθροισμα των ελαστικοτήτων υποκατάστασης είναι
ίσο με την μονάδα. Η Cobb-Douglas δεν αντιπροσωπεύει την νεοκλασική εκδοχή των «τριών
σταδίων» παραγωγής και για αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη για μία νέα πιο εύκαμπτη
συνάρτηση παραγωγής. Αυτή η νέα συνάρτηση παραγωγής είναι η αντιλογαριθμική
συνάρτηση παραγωγής Translog (Christensen et al., 1973) η οποία στη λογαριθμική της
μορφή εκφράζεται ως:
n

n

n

ln y   0    i ln xi  1/ 2 ij ln xi ln x j
i 1

(3)

i 1 j 1

όπου το y είναι η παραγόμενη εκροή, x j οι χρησιμοποιούμενες εισροές και i ,  ij οι
άγνωστες, προς εκτίμηση, παράμετροι (ισχύει η υπόθεση ότι  ij   ji , i  j ).
Η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης παραγωγής για την όσο το δυνατόν
αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των δεδομένων του δείγματος, δηλαδή ο έλεγχος της
υπόθεσης ότι η τεχνολογία παραγωγής αντιπροσωπεύεται από την Cobb-Douglas ή από την
Translog πραγματοποιείται με την εφαρμογή του στατιστικού λ, του γενικευμένου λόγου
πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test – LR test), ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
  -2[ likelihood( H 0 )- likelihood( H1 )] (4)
όπου H 0 και H1 είναι η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση, αντίστοιχα. Το λ είναι μια
τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την χ² κατανομή, με βαθμούς ελευθερίας ίσους με την
διαφορά των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο της μηδενικής και της
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εναλλακτικής υπόθεσης. Η μηδενική υπόθεση ουσιαστικά είναι η Cobb-Douglas και η
εναλλακτική υπόθεση είναι η Translog συνάρτηση παραγωγής.
Οι παράμετροι που προκύπτουν από την εκτίμηση του υποδείγματος στο οποίο οι
εκμεταλλεύσεις αξιοποιούν πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία (επίπεδο τεχνικής
αποτελεσματικότητας ίσο με 100%) είναι αυτές που προσεγγίζουν την πραγματική σχέση
εισροών και εκροών. Με τη βοήθεια του Chow test, αυτές οι παράμετροι συγκρίνονται με τις
παραμέτρους που προκύπτουν από την εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής στις οποίες
περιλαμβάνονται οι μη αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η
εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής που περιλαμβάνει και τις 365 εκμεταλλεύσεις διαφέρει
από την εκτίμηση της συνάρτησης που περιλαμβάνει τις εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν
πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο διερευνάται η αρχική
υπόθεση, που αποτέλεσε και το κίνητρο της συγκεκριμένης εργασίας, ότι η παράλειψη του
επιπέδου αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων κατά την εκτίμηση των συναρτήσεων
παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την περιγραφή της
υφιστάμενης σχέσης εισροών-εκροών.
Με την εφαρμογή του Chow test πραγματοποιείται έλεγχος της σταθερότητας των
παραμέτρων (parameter stability) (Kmenta, 1990). Το δείγμα των 365 εκμεταλλεύσεων
διακρίνεται με βάση την ύπαρξη ελλείμματος τεχνικής αποτελεσματικότητας σε δύο
υποδείγματα: στο πρώτο υπόδειγμα Ν1 που περιλαμβάνει τις αποτελεσματικές
εκμεταλλεύσεις και στο δεύτερο υπόδειγμα Ν2 που περιλαμβάνει τις αναποτελεσματικές
εκμεταλλεύσεις.

yi 



xi bi 1   i i  N 1
xi bi 2   i i  N 2

(5)

Τα υποδείγματα αυτά, καθώς και το σύνολο του δείγματος εκτιμώνται και μέσω του
Chow test γίνεται έλεγχος αν οι παράμετροι που προκύπτουν είναι διαφορετικές. Ο έλεγχος
γίνεται με την F κατανομή, με βάση τα αθροίσματα των τετραγώνων των αποκλίσεων που
προκύπτουν από την εκτίμηση του πρώτου και του δεύτερου υποδείγματος, καθώς και από
την εκτίμηση του συνόλου του δείγματος. Ο μαθηματικός τύπος του έχει την εξής μορφή:

 S   S1  S 2  
F 

 S1  S 2 

k

: Fk , N1  N 2  k

(6)

 N1  N 2  2k 

όπου S , S1 και S2 είναι το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων (residual sum of
squares) του συνολικού δείγματος, του πρώτου υποδείγματος και του δεύτερου υποδείγματος,
αντίστοιχα, k ο αριθμός των παραμέτρων της συνάρτησης παραγωγής, ενώ N1 και N 2 ο
αριθμός των αποτελεσματικών και αναποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων, αντίστοιχα.
Τέλος, στα πλαίσια αυτής της εμπειρικής προσέγγισης πραγματοποιείται περιγραφική
ανάλυση των εκμεταλλεύσεων του δείγματος με κριτήριο την ύπαρξη ελλείμματος σε όρους
τεχνικής αποτελεσματικότητας. Έτσι, περιγράφεται η τεχνικοοικονομική εικόνα της

50

Διερεύνηση της Πραγματικής Συναρτησιακής Σχέσης Εισροών-Εκροών

εκμετάλλευσης που αξιοποιεί πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία και υποδεικνύονται εν
μέρει οι πηγές της αναποτελεσματικότητας ορισμένων εκμεταλλεύσεων.

Αποτελέσματα
Αρχικά, για την προσέγγιση της πραγματικής σχέσης που συνδέει εισροές και εκροές
εκτιμήθηκε η σχετική τεχνική αποτελεσματικότητα των 365 εκμεταλλεύσεων του δείγματος
με την εφαρμογή του DEA μοντέλου, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην αύξηση των
εκροών δεδομένης της τεχνολογίας παραγωγής και του επιπέδου των συντελεστών
παραγωγής (output-oriented). Στον Πίνακα 1 περιγράφεται η κατανομή των συχνοτήτων του
επιπέδου της τεχνικής αποτελεσματικότητας.
Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων των εκτιμητών της τεχνικής αποτελεσματικότητας (ΤΕ).
Επίπεδο
ΤΕ

DEA
Αριθμός
εκμ/σεων

%

Μέση
ΤΕ

< 0,60

44

12,05

0,523

0,6 - 0,69

61

16,71

0,647

0,70 - 0,79

82

22,47

0,752

0,80 - 0,89

105

28,77

0,847

0,90 - 0,99

40

10,96

0,940

= 1,00

33

9,04

1,000

Σύνολο

365

100

0,777

Η τεχνική αποτελεσματικότητα της μέσης εκμετάλλευσης είναι 0,777, γεγονός που
υποδεικνύει την παρουσία τεχνικής αναποτελεσματικότητας στην αξιοποίηση της
υφιστάμενης τεχνολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δείγματος, επιβεβαιώνοντας
έτσι την αρχική υπόθεση της εργασίας ότι οι όλες οι εκμεταλλεύσεις δεν αξιοποιούν
αποτελεσματικά τους παραγωγικούς συντελεστές. Προκύπτει, έτσι, ότι με δεδομένο το
επίπεδο των παραγωγικών συντελεστών είναι δυνατή η αύξηση της αξίας της παραγωγής
κατά 22,3%.
Από το δείγμα των 365 εκμεταλλεύσεων, 33 από αυτές είναι σχετικά αποτελεσματικές,
ήτοι το 9,04% του συνόλου (Πίνακας 1). Οι αναποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται
σε 332 αποτελώντας το 90,96% του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων του δείγματος.
Από την κατανομή των συχνοτήτων του βαθμού της τεχνικής αποτελεσματικότητας
προκύπτει ότι 44 εκμεταλλεύσεις, ήτοι 12,05% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων του
δείγματος χαρακτηρίζονται από τεχνική αποτελεσματικότητα έως 60%, με μέση τεχνική
αποτελεσματικότητα 52,3%, 61 εκμεταλλεύσεις (16,71% του συνόλου) χαρακτηρίζονται από
τεχνική αποτελεσματικότητα το ύψος της οποίας κυμαίνεται από 60 έως και 69,9%, με μέση
τιμή 64,7%, 82 εκμεταλλεύσεις (22,47%) χαρακτηρίζονται από τεχνική αποτελεσματικότητα
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το ύψος της οποίας είναι από 70 έως και 79,9%, με μέση τιμή 75,2%, 105 εκμεταλλεύσεις
(28,77% του συνόλου) χαρακτηρίζονται από τεχνική αποτελεσματικότητα το ύψος της
οποίας κυμαίνεται από 80 έως και 89,9%, με μέση τιμή 84,7% και 40 εκμεταλλεύσεις που
αποτελούν το 10,96% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων του δείγματος χαρακτηρίζονται από
τεχνική αποτελεσματικότητα από 90 έως και 99,9%, με μέση τεχνική αποτελεσματικότητα
94,0%.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αριθμητικοί μέσοι όροι των μεταβλητών που
χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμηση των συναρτήσεων παραγωγής Cobb-Douglas και
Translog για τις έξι κλάσεις που προέκυψαν με βάση το επίπεδο της εκτιμώμενης τεχνικής
αποτελεσματικότητας και για το σύνολο του δείγματος.
Πίνακας 2. Αριθμητικοί μέσοι όροι των μεταβλητών με βάση το επίπεδο της ΤΕ των εκμ/σεων.
Επίπεδο ΤΕ
Αριθμός Εκμ/σεων
Ακαθ. Προσόδος (€)
Εδάφος (στρ)
Εργασία (ώρες)
Μετ. Κεφάλαιο (€)
Σταθ. Κεφάλαιο (€)

<0,60
44
28747
155
1256
13614
13946

0,60-0,69 0,70- 0,79 0,80- 0,89 0,90- 0,99
1,00 Σύνολο
61
82
105
40
33
365
32335
37849
44344
41127 54654 39577
156
145
156
134
188
154
1120
919
891
864 1326
1016
12397
12267
12403
12295 18624 13068
12954
11016
12033
10982 14153 12266

Για το σύνολο των 365 εκμεταλλεύσεων η μέση ακαθάριστη πρόσοδος ανέρχεται σε
39577 ευρώ, η μέση έκταση του καλλιεργούμενου εδάφους ανέρχεται σε 154 στρέμματα, η
μέση ανθρώπινη εργασία σε 1016 ώρες, ενώ ο μέσος όρος των δαπανών του μεταβλητού
κεφαλαίου και των ετήσιων δαπανών του σταθερού κεφαλαίου ανέρχεται σε 13068 και 12266
ευρώ, αντίστοιχα. Η μέση ακαθάριστη πρόσοδος των εκμεταλλεύσεων που διακρίθηκαν σε
κλάσεις με κριτήριο το επίπεδο της εκτιμώμενης τεχνικής αποτελεσματικότητάς τους
κυμαίνεται μεταξύ 28747 και 54654 ευρώ. Η μέση έκταση του καλλιεργούμενου εδάφους
διαπιστώνεται ότι κυμαίνεται από 134 έως 188 στρέμματα, ενώ η μέση ανθρώπινη εργασία
από 891 έως 1326 ώρες. Οι δαπάνες του μεταβλητού και σταθερού κεφαλαίου διαπιστώνεται
ότι κυμαίνονται από 12295 έως 18624 ευρώ και από 10982 έως 14153 ευρώ, αντίστοιχα.
Μέσω της διερεύνησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκτίμηση
συναρτήσεων παραγωγής με τις μεταβλητές που περιγράφηκαν παραπάνω πραγματοποιείται
προσέγγιση των παραμέτρων που περιγράφουν την πραγματική σχέση εισροών-εκροών.
Θεωρούμε ότι η σχέση αυτή προσεγγίζεται από την εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής
που περιλαμβάνει τεχνικά αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, εκτιμάται η Cobb-Douglas
και η Translog συνάρτηση παραγωγής για το σύνολο των 365 εκμεταλλεύσεων του
δείγματος, αλλά και για κάθε ένα από τα υποδείγματα που συγκροτήθηκαν με βάση το
επίπεδο της εκτιμώμενης τεχνικής αποτελεσματικότητας, όπως αυτό προέκυψε από το
μοντέλο της DEA. Κατά τη διάρκεια της εμπειρικής ανάλυσης εκτιμήθηκε μια σειρά
συναρτήσεων παραγωγής με διαφορετικές εξειδικεύσεις όσον αφορά τις μεταβλητές που
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υπεισέρχονται στο μοντέλο. Η επιλογή βασίστηκε στο κατά πόσο λογικά ήταν τα
αποτελέσματα που προέκυψαν, το ύψος του συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 και η
στατιστική σημαντικότητα των εκτιμώμενων παραμέτρων.
Για την επιλογή της συνάρτησης παραγωγής, μεταξύ Cobb-Douglas και Translog, που
αποτελεί την όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των δεδομένων του
δείγματος πραγματοποιήθηκε έλεγχος με την χρήση του στατιστικού λ (του γενικευμένου
λόγου πιθανοφάνειας, LR-test). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ο στατιστικός έλεγχος
υποθέσεων των παραμέτρων για τις συναρτήσεις παραγωγής που εκτιμήθηκαν για το σύνολο
του δείγματος των 365 εκμεταλλεύσεων και για τα έξι υποδείγματα που συγκροτήθηκαν με
βάση το εκτιμώμενο επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας.
Από τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο
συναρτήσεων παραγωγής προκύπτει ότι για όλες τις περιπτώσεις που εκτιμήθηκαν η
μηδενική υπόθεση της Cobb-Douglas απορρίπτεται και υιοθετείται η εναλλακτική. Έτσι, ως
καταλληλότερη συνάρτηση παραγωγής υποδεικνύεται η Translog και τα αποτελέσματα της
εργασίας από εδώ και στο εξής θα αφορούν μόνο αυτήν.
Πίνακας 3. Έλεγχος υποθέσεων των παραμέτρων των συναρτήσεων παραγωγής CobbDouglas και Translog.
Επίπεδο
ΤΕ

λ

2
κριτική τιμή x10,5%

Έλεγχος Υπόθεσης

< 0,60

48,88

18,31

Η0: απορρίπτεται

0,60 - 0,69

76,75

18,31

Η0: απορρίπτεται

0,70 - 0,79

76,82

18,31

Η0: απορρίπτεται

0,80 - 0,89

116,18

18,31

Η0: απορρίπτεται

0,90 - 0,99

62,08

18,31

Η0: απορρίπτεται

= 1,00

40,97

18,31

Η0: απορρίπτεται

Σύνολο

45,35

18,31

Η0: απορρίπτεται

Οι συναρτήσεις που προέκυψαν από την εκτίμηση της Translog συνάρτησης παραγωγής
για το δείγμα των 365 εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τα έξι υποδείγματα, παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4.

53

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Πίνακας 4. Συναρτήσεις παραγωγής Translog με βάση το επίπεδο της ΤΕ.
Επίπεδο
ΤΕ

Αριθμός
εκμ/σεων

Translog

y =  1 2 , 0 7 7 x 1 7 , 3 5 5 x

 0 ,7 9 9
2

x 83 , 8 7 9 x

 0 ,4 96
4

e  0 ,8 9 8 ln x 1

2

e  0 , 3 8 1 l n x 1 l n x 2  1 , 7 4 8 l n x 1 l n x 3  0 , 3 0 1 l n x 1 l n x 4  0 ,1 5 8 l n x 2

2

< 0,60

44

e 0 , 4 1 6 l n x 2 l n x 3  0 ,1 1 0 l n x 2 l n x 4  0 , 9 3 5 l n x 3  0 , 2 6 2 l n x 3 l n x 4  0 , 0 4 9 l n x 4
2

2

e 1=0,46***, e 2=0,10**, e 3=0,29***, e 4=0,20***

y =  6 , 8 7 1 x 10 ,1 4 5 x

0 ,01 3
2

x 13 , 5 8 1 0 x 14, 2 6 1 e  0 ,1 5 8 ln x 1

2

e  0 , 0 7 8 ln x 1 l n x 2  0 ,1 7 6 l n x 1 ln x 3  0 , 0 7 5 l n x 1 ln x 4  0 , 0 1 1 l n x 2

2

0,60 - 0,69

61

e 0 , 0 8 4 ln x 2 l n x 3  0 , 0 0 5 ln x 2 l n x 4  0 ,1 6 5 ln x 3  0 , 0 4 0 l n x 3 l n x 4  0 , 0 1 0 l n x 4
2

2

e 1=0,45***, e 2=0,22***, e 3=0,29***, e 4=0,10***

y =  1 1, 3 0 9 x 1 2 ,1 1 7 x

0 ,3 3 6
2

x 33 , 2 2 5 x 14, 6 1 9 e  0 , 2 1 4 ln x 1

2

e  0 , 0 4 5 l n x 1 l n x 2  0 , 3 7 4 l n x 1 l n x 3  0 ,1 6 2 l n x 1 l n x 4  0 , 0 0 9 ln x 2
2

0,70 - 0,79

82

e 0 , 0 6 0 l n x 2 l n x 3  0 , 0 3 4 l n x 2 l n x 4  0 , 3 1 1 l n x 3  0 , 0 6 0 ln x 3 l n x 4  0 ,1 4 4 ln x 4
2

2

e 1=0,46***, e 2=0,25***, e 3=0,23***, e 4=0,10***

y = 3 , 0 6 7 x 12 , 9 7 1 x 2 0 ,1 5 8 x 3 1 , 6 0 5 x 14,1 1 6 e 0 ,1 3 0 ln x 1

2

e  0 , 0 6 4 ln x 1 ln x 2  0 , 4 4 0 ln x 1 ln x 3  0 , 0 9 2 ln x 1 ln x 4  0 , 0 7 8 ln x 2

2

0,80 - 0,89

105

e  0 , 2 2 5 ln x 2 ln x 3  0 , 0 4 6 ln x 2 ln x 4  0 ,1 0 0 ln x 3  0 , 0 4 2 ln x 3 ln x 4  0 , 0 8 4 ln x 4
2

2

e 1=0,60***, e 2=0,16***, e 3=0,14***, e 4=0,10***

y =  2 , 0 2 4 x 10 , 4 2 2 x 2 0 ,1 8 9 x 32 , 4 3 3 x 4 0 , 5 0 6 e  0 , 0 5 9 ln x 1

2

e  0 ,1 9 5 ln x 1 ln x 2  0 , 3 8 2 ln x 1 ln x 3  0 ,1 8 4 ln x 1 ln x 4  0 , 0 1 5 ln x 2

2

0,90 - 0,99

40

e 0 ,1 7 6 ln x 2 ln x 3  0 , 0 1 4 ln x 2 ln x 4  0 , 4 1 2 ln x 3  0 , 2 7 1 ln x 3 ln x 4  0 , 0 5 1 ln x 4
2

2

e 1=0,46***, e 2=0,21***, e 3=0,25***, e 4=0,13**

y = 7 , 3 7 9 x 13 ,8 6 1 x 2 0 ,8 0 6 x 3 1 ,8 7 4 x 04 , 4 7 8 e 0 , 2 5 5 ln x 1

2

e  0 ,1 7 8 7 ln x 1 ln x 2  0 , 4 1 2 ln x 1 ln x 3  0 , 0 6 7 ln x 1 ln x 4  0 , 0 2 0 ln x 2

2

= 1,00

33

e 0 , 0 9 4 ln x 2 ln x 3  0 , 0 7 5 ln x 2 ln x 4  0 ,1 7 1 ln x 3  0 , 0 2 3 ln x 3 ln x 4  0 , 0 4 5 ln x 4
2

2

e 1=0,69***, e 2=0,16***, e 3=0,18*, e 4=0,07

y = 0 , 7 7 6 x 1 0 , 3 9 2 x 2 0 , 4 5 8 x 30 , 9 4 6 x 4 0 , 9 9 8 e  0 , 0 9 4 ln x 1

2

e  0 ,1 9 8 ln x 1 ln x 2  0 , 2 2 9 ln x 1 ln x 3  0 ,1 0 7 ln x 1 ln x 4 + 0 , 0 1 2 l n x 2

2

Σύνολο

365

e 0 , 0 8 7 ln x 2 ln x 3 + 0 , 0 6 7 ln x 2 ln x 4  0 , 0 8 7 ln x 3  0 , 0 8 6 ln x 3 l n x 4  0 , 0 6 2 ln x 4
2

e 1=0,51***, e 2=0,19***, e 3=0,23***, e 4=0,04
Σημ:

54

*, **, ***

υποδεικνύουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα.
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Οι ελαστικότητες της εκροής, ως προς τους αντίστοιχους συντελεστές παραγωγής για το
σύνολο των εκμεταλλεύσεων του δείγματος και για τα έξι υποδείγματα που συγκροτήθηκαν
με κριτήριο το επίπεδο της τεχνικής αποτελεσματικότητας, δίνονται από τον παρακάτω
μαθηματικό τύπο:

ei 

4
 ln y
 i   ij ln x j
 ln xi
j 1

(7)

Για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων προκύπτει ελαστικότητα εδάφους 0,51,
ελαστικότητα εργασίας 0,19, ελαστικότητα μεταβλητού κεφαλαίου 0,23, και ελαστικότητα
σταθερού κεφαλαίου 0,04, ενώ για τις αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις η ελαστικότητα του
εδάφους ανέρχεται σε 0,69, της εργασίας σε 0,16, ενώ του μεταβλητού και σταθερού
κεφαλαίου σε 0,18 και 0,07, αντίστοιχα.
Η συνάρτηση παραγωγής της οποίας η εκτίμηση προσεγγίζει την πραγματική σχέση
εισροών-εκροών και της οποίας οι παράμετροι έχουν σαφές οικονομικό περιεχόμενο είναι
εκείνη στην οποία ως παρατηρήσεις περιλαμβάνονται τα δεδομένα των εκμεταλλεύσεων που
αξιοποιούν σχετικά αποτελεσματικά τους παραγωγικούς συντελεστές. Διαπιστώνεται, λοιπόν,
ότι η συνάρτηση παραγωγής που επιλέγεται για την προσέγγιση της πραγματικής συνάρτησης
παραγωγής είναι η Translog συνάρτηση παραγωγής που εκτιμήθηκε για τις 33
αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις του δείγματος.
Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι εκτιμώμενοι παράμετροι της συνάρτησης
που προσεγγίζει την πραγματική διαφέρουν από αυτές που προκύπτουν από την εκτίμηση του
συνολικού δείγματος. Για τον έλεγχο της σταθερότητας αυτών των παραμέτρων που
προκύπτουν από την εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής για τις αποτελεσματικές
εκμεταλλεύσεις και για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
έλλειμμα αποτελεσματικότητας, εφαρμόζεται ο έλεγχος του Chow test.
Για την εφαρμογή του ελέγχου οι παρατηρήσεις έχουν χωριστεί σε δύο υποδείγματα
σύμφωνα με ύπαρξη ή όχι τεχνικής αναποτελεσματικότητας και ελέγχεται η υπόθεση H 0 :
bi1  bi 2 , i  1, 2,3, 4 όπου bi1 οι παράμετροι που προκύπτουν από την εκτίμηση των 33
αποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων και bi 2 οι παράμετροι που προκύπτουν από την εκτίμηση
των 332 σχετικά αναποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων του δείγματος. Έτσι, η μηδενική
υπόθεση αναφέρει ότι η τιμή των παραμέτρων δεν διαφέρει από υπόδειγμα σε υπόδειγμα και
κατ’ επέκταση στο σύνολο των παρατηρήσεων, με την τιμή του συντελεστή να παραμένει
σταθερή (αμετάβλητή) και στα δύο υποδείγματα των παρατηρήσεων. Με άλλα λόγια η
αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σημαίνει ότι η εκτίμηση της σχέσης εισροών-εκροών από
το υπόδειγμα των αποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων δεν διαφέρει από αυτή του συνολικού
δείγματος των εκμεταλλεύσεων που χαρακτηρίζονται από έλλειμμα αποτελεσματικότητας.
Από τα αποτελέσματα του ελέγχου σταθερότητας προκύπτει ότι η τιμή F ισούται με 7,58,
ενώ η κριτική τιμή F14,337 σε επίπεδο σημαντικότητας 1% είναι 2,135, συνεπώς η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται και υιοθετείται η εναλλακτική υπόθεση, όπου bi1  bi 2 . Υποδεικνύεται
ότι οι παράμετροι που προκύπτουν από την εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής που
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περιλαμβάνει όλες τις εκμεταλλεύσεις, ανεξάρτητα από τα εάν αυτές αξιοποιούν
αποτελεσματικά ή όχι την υφιστάμενη τεχνολογία παραγωγής, και η οποία συνάρτηση
παραγωγής είναι αυτή που συμβατικά εκτιμάται σε αναλύσεις παραγωγικότητας, διαφέρουν
ουσιαστικά από τις παραμέτρους που προκύπτουν από τη συνάρτηση παραγωγής που
περιλαμβάνει τις αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις και η οποία προσεγγίζει την πραγματική
σχέση εισροών-εκροών. Έτσι, υποδεικνύεται ότι η DEA μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά της παλινδρομικής ανάλυσης και να οδηγήσει σε σαφή και αξιόπιστα
οικονομικά αποτελέσματα σχετικά με την περιγραφή της πραγματικής συναρτησιακής σχέσης
εισροών-εκροών.
Στον Πίνακα 5 περιγράφονται τα κύρια τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της
μέσης αποτελεσματικής και αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης και της μέσης
εκμετάλλευσης για το σύνολο του δείγματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αναχθεί ανά
1000€ ακαθάριστης προσόδου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των χαρακτηριστικών
για τον εν μέρει προσδιορισμό των πηγών της αναποτελεσματικότητας και του μεγέθους των
συντελεστών που συμβάλλουν στη βελτίωση της τεχνικής αποτελεσματικότητας.
Πίνακας 5. Κύρια τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μέσης αποτελεσματικής,
αναποτελεσματικής και συνολικής εκμετάλλευσης αντίστοιχα, ανά χίλια ευρώ
ακαθάριστης προσόδου.
Επίπεδο ΤΕ
Αριθμός Εκμ/σεων

< 1,00
332

= 1,00
33

Σύνολο
365

Ακαθάριστη Πρόσοδος (€)

1000

1000

1000

Έδαφος (στρ.)

4,0

3,4

3,9

Εργασία (ώρες)

25

26

26

Ενοίκιο Εδάφους (€)

168

141

165

Αμοιβή Εργασίας (€)

90

89

90

Δαπάνες Μετ. Κεφαλαίου (€)

329

341

330

Δαπάνες Σταθ. Κεφαλαίου (€)

317

259

310

Σύνολο Δαπανών (€)

904

831

895

Διαπιστώνεται ότι για την επίτευξη ακαθάριστου εισοδήματος 1000 ευρώ η μέση
αποτελεσματική εκμετάλλευση καλλιεργεί 0,6 και 0,5 λιγότερα στρέμματα από την
αναποτελεσματική και τη συνολική εκμετάλλευση, πληρώνοντας, αντίστοιχα, 27 και 24 ευρώ
λιγότερα για το ενοίκιο του εδάφους. Η διαφορά στην χρησιμοποιούμενη ανθρώπινη εργασία
είναι μικρή με τη μέση αναποτελεσματική εκμετάλλευση να χρησιμοποιεί μία ώρα παραπάνω
από την αναποτελεσματική, η οποία κοστίζει 1 ευρώ. Για την επίτευξη 1000 ευρώ
ακαθάριστης προσόδου οι δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου της μέσης αποτελεσματικής
εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 341 ευρώ, 12 και 11 ευρώ περισσότερα από την
αναποτελεσματική και συνολική, αντίστοιχα. Οι δαπάνες σταθερού κεφαλαίου ανέρχονται σε
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259 ευρώ, 58 και 51 ευρώ λιγότερα από τη μέση αναποτελεσματική και μέση συνολική
εκμετάλλευση, αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες προκύπτει ότι η μέση
αποτελεσματική εκμετάλλευση δαπανά 73 και 64 ευρώ λιγότερα, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση της πραγματικής συναρτησιακής
σχέσης και η εκτίμηση των παραμέτρων που περιγράφουν αυτή τη σχέση. Η αποκάλυψη
αυτής της πραγματικής σχέσης επιχειρείται με το συνδυασμό δύο μεθόδων, της παραμετρικής
παλινδρομικής ανάλυσης και της μη-παραμετρικής DEA. Η εμπειρική ανάλυση στηρίζεται σε
τεχνικοοικονομικά δεδομένα 365 γεωργικών εκμεταλλεύσεων ίδιας ή παρόμοιας
παραγωγικής κατεύθυνσης.
Τα αποτελέσματα της DEA υποδεικνύουν ότι υπάρχει έλλειμμα τεχνικής
αποτελεσματικότητας το οποίο κατά τη συμβατική εκτίμηση μιας συνάρτησης παραγωγής
δεν λαμβάνεται υπόψη, γεγονός που σύμφωνα με την αρχική υπόθεση της εργασίας δεν
οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική σχέση εισροών-εκροών.
Πράγματι 332 εκμεταλλεύσεις θεωρούνται σχετικά τεχνικά αναποτελεσματικές. Με βάση
αυτά τα αποτελέσματα οι 365 εκμεταλλεύσεις του δείγματος διακρίνονται σε έξι υπόδείγματα που εκτιμώνται με τη μορφή της Cobb-Douglas και της Translog συνάρτησης
παραγωγής. Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του LR-test διαπιστώνεται ότι
αντιπροσωπευτικότερη απεικόνιση των δεδομένων του δείγματος αποτελεί η Translog
συνάρτηση παραγωγής.
Η σταθερότητα των εκτιμώμενων παραμέτρων της Translog για το σύνολο του δείγματος
και αυτών που προκύπτουν από την εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής που περιλαμβάνει
τις 33 αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις και η οποία θεωρείται ότι περιγράφει την πραγματική
σχέση εισροών-εκροών, ελέγχεται με τη χρήση του Chow test. Διαπιστώνεται ότι οι
παράμετροι των δύο αυτών συναρτήσεων διαφέρουν μεταξύ τους, υποδεικνύοντας έτσι, ότι
αν δεν ληφθεί υπόψη το έλλειμμα τεχνικής αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει τις
εκμεταλλεύσεις δεν προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την περιγραφή της
υφιστάμενης σχέσης εισροών-εκροών.
Από την περιγραφική ανάλυση που πραγματοποιείται ανά χίλια ευρώ ακαθάριστης
προσόδου για τα βασικά τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών και
αναποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων του δείγματος υποδεικνύεται ότι κύρια πηγή
αναποτελεσματικότητας αποτελούν οι υψηλές δαπάνες του σταθερού κεφαλαίου που
συμβάλλουν στη μείωση της οικονομικότητας και ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων.
Συμπερασματικά, υποδεικνύεται ότι η παράλειψη της παρουσίας ελλείμματος σε όρους
τεχνικής αποτελεσματικότητας στις προς εκτίμηση συναρτήσεις παραγωγής δεν εξασφαλίζει
ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την πραγματική συναρτησιακή σχέση εισροών-εκροών.
Αυτή η συνάρτηση διαπιστώνεται ότι προσεγγίζεται με τη βοήθεια της DEA, ξεπερνώντας
έτσι το μειονέκτημα της κλασσικής παλινδρομικής ανάλυσης που υποθέτει ότι όλες οι
εκμεταλλεύσεις αξιοποιούν πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία παραγωγής. Έτσι, τα
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αποτελέσματα αυτής της εμπειρικής ανάλυσης υποδεικνύουν τη συμπληρωματική εφαρμογή
των δύο τεχνικών ανάλυσης.
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Μια Οικονομική Ανάλυση της Ελληνικής Μελισσοκομίας
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση της
μελισσοκομίας, να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία της και να
γίνει η ανάλυση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Η εργασία βασίζεται σε
τεχνικοοικονομικά στοιχεία ενός δείγματος εκμεταλλεύσεων από δεκαπέντε μελισσοκομικά
κέντρα της χώρας, τη διετία 2008-2009. Πραγματοποιήθηκε τεχνικοοικονομική ανάλυση,
παρουσίαση των σπουδαιότερων μορφών του οικονομικού αποτελέσματος και εντοπισμός
των σημαντικότερων σχέσεων μεταξύ αυτών. Η παραγωγικότητα των μελισσοκομικών
εκμεταλλεύσεων μελετήθηκε με τη συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas. Όπως προκύπτει
από τα αποτελέσματα, η μελισσοκομία φαίνεται ότι είναι μια απασχόληση που δίνει
ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, υψηλή παραγωγικότητα κεφαλαίου και σχετικά
χαμηλή παραγωγικότητα ανθρώπινης εργασίας. Συνεπώς, η μελισσοκομία μπορεί να
βελτιώσει την οικονομικότητά της με αύξηση του χρησιμοποιούμενου μεταβλητού κεφαλαίου
και του σταθερού κεφαλαίου που επενδύεται, καθώς και αντικατάστασης της ανθρώπινης
εργασίας με μηχανική στο μέτρο που η υπάρχουσα τεχνολογία το επιτρέπει.
Λέξεις-κλειδιά: Μελισσοκομία, οικονομικότητα, παραγωγικότητα.

An Economic Analysis of Greek Beekeeping
P. Makri*, V. Paschalidis, P. Papanagiotou and E. Papanagiotou
Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Aristotle University of
Thessaloniki, P.O. Box 232, 54124, Thessaloniki, Greece
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Abstract
The aim of this study is to examine the current state of beekeeping industry in Greece, to
identify factors that affect its profitability and productivity. The research is based on technical
and economic data of a sample of honey producers from the fifteen beekeeping advisory
centers in the country, for the years 2008-2009. Technical and economic analysis is carried
out and the most important forms of economic results are presented, while relationships
among them are identified. Beekeeping farms’ productivity has been studied by the means of
Cobb-Douglas production function. Results show that beekeeping yields satisfactory
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economic results, high capital productivity and low labour productivity. Therefore, an
increase in both variable and fixed capital invested, as well a replacement of human labour by
mechanical labour are suggested.
Keywords: beekeeping, economy, productivity.

Εισαγωγή
Μελισσοκομία είναι ο κλάδος της ζωικής παραγωγής που ασχολείται με τη φροντίδα και
τη διαχείριση των αποικιών των μελισσών (Υπ.Α.Α.Τ., 2007). Ο τρόπος με τον οποίο είναι
οργανωμένο ένα σμήνος, η ιεραρχία και η τάξη με την οποία λειτουργεί αποτελεί λαμπρό
παράδειγμα προς μίμηση για την ανθρώπινη κοινωνία. Ο διάσημος επιστήμονας Albert
Einstein, μάλιστα, φέρεται να έχει πει ότι εάν εξαφανιστούν οι μέλισσες, θα απομείνουν μόνο
τέσσερα χρόνια ζωής για το ανθρώπινο είδος (Benjamin, 2008), αναδεικνύοντας έτσι τη
σημασία του εντόμου αυτού για τον άνθρωπο. Το σημαντικότερο προϊόν της μελισσοκομίας
είναι το μέλι, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα προϊόντα της κυψέλης, το κερί, τη γύρη, το
βασιλικό πολτό, την πρόπολη, καθώς και το δηλητήριο της μέλισσας (Ο.Μ.Σ.Ε.).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγονται περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνοι μελιού από 65
εκατομμύρια κυψέλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 13% της παγκόσμιας παραγωγής,
με ετήσια παραγωγή μελιού σχεδόν 200 χιλιάδες τόνους. Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και δέκατη ένατη παγκοσμίως σε παραγωγή μελιού, με ετήσια παραγωγή
μεγαλύτερη από 17 χιλιάδες τόνους (FAOSTAT). Η μελισσοκομία στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι καλύπτει το 2,4% της αξίας της ζωικής παραγωγής και το 0,55% της
συνολικής ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής (Κιτσοπανίδης, 2006). Επιπλέον, ο
κλάδος αυτός συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής με την
επικονίαση και άλλους τρόπους, που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν (Θρασυβούλου,
1998).
Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν
την κερδοφορία της μελισσοκομίας και η ανάλυση της παραγωγικότητας των συντελεστών
παραγωγής. Σε γενικές γραμμές, η μελισσοκομία είναι ένας τομέας η οικονομική μελέτη του
οποίου έχει παραμεληθεί αρκετά, με αποτέλεσμα οι μοναδικές σχετικές εργασίες, στη γνώση
των συγγραφέων, να είναι αρκετά παλιές (Κιτσοπανίδης κ.ά., 1987, Κιτσοπανίδης κ.ά., 1991,
Kitsopanidis et al., 1992). Επομένως, η εργασία αυτή συμβάλλει στην επικαιροποίηση των
παλαιότερων ερευνών αλλά και στον προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης της
μελισσοκομίας.

Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη της οικονομικότητας της
μελισσοκομίας την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε για την
επιλογή του δείγματος είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία και η συγκέντρωση των
απαιτούμενων τεχνικοοικονομικών δεδομένων έγινε με τη χρήση ειδικού ερωτηματολόγιου
(δείγμα του ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμο στον Παπαναγιώτου, 2010a). Η έρευνα
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βασίζεται σε τεχνικοοικονομικά δεδομένα 520 μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, από
δεκαπέντε μελισσοκομικά κέντρα της Ελλάδας (Ν. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,
Χαλκιδικής, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,
Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, ΠειραιάΚυκλάδων, Δωδεκανήσου και Καβάλας-Θάσου).
Τη συλλογή των στοιχείων ακολούθησε τεχνικοοικονομική ανάλυση και παρουσίαση
των σπουδαιότερων μορφών του οικονομικού αποτελέσματος (Κιτσοπανίδης, 1993). Η
τεχνικοοικονομική ανάλυση της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης αναφέρεται στους
τεχνικοοικονομικούς συντελεστές, στην απαιτούμενη εργασία, στο κεφάλαιο, στις
προσόδους, στο κόστος παραγωγής και στα εισοδήματα.
Τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων ακολούθησε ο εντοπισμός κάποιων
συσχετίσεων μεταξύ αυτών, με τη μέθοδο τόσο της γραμμικής όσο και της μη γραμμικής
παλινδρόμησης. Η παλινδρόμηση αποτελεί μια μέθοδο διερεύνησης της φύσης της σχέσης
μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών (Hill et al., 2001). Με τη μέθοδο αυτή, επιδιώκεται να δοθεί
συγκεκριμένη μαθηματική μορφή στις συναρτησιακές σχέσεις μεταξύ κάποιων μορφών των
οικονομικών αποτελεσμάτων (Μάνος, 2004).
Τέλος, έγινε χρήση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas, προκειμένου να
αναλυθεί η παραγωγική διαδικασία της μελισσοκομίας και να μελετηθούν οι παράγοντες και
οι φάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οικονομικότητα της (Μαρτίκα, 2003, Παπαναγιώτου,
2010b).

Αποτελέσματα έρευνας
Τα αποτελέσματα, όπως προαναφέρθηκε, βασίζονται σε ένα δείγμα 520 μελισσοκομικών
εκμεταλλεύσεων από όλη τη χώρα που διατηρούν πάνω από 140 χιλιάδες κυψέλες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περίπου 20 χιλιάδες (εκ των
οποίων μόνο οι 6 χιλιάδες είναι επαγγελματίες) μελισσοκόμοι (Υπ.Α.Α.Τ., 2007),
διατηρώντας 1,4 εκατομμύρια κυψέλες (FAOSTAT), το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, εφόσον
αγγίζει το 10% του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίζονται στις εξής τρεις
ενότητες α) τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, β) στατιστική ανάλυση βασικών παραγόντων
οικονομικότητας και γ) ανάλυση παραγωγικότητας.
Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία
Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι το μέσο μέγεθος της μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 270 κυψέλες. Οι δε ετήσιες ανάγκες σε εργασία σε 7 ώρες ανά
κυψέλη, από τις οποίες οι 6,5 είναι οικογενειακή και μόνο 0,5 ώρες/κυψέλη καλύπτεται από
εργάτες. Κατά συνέπεια, στη μελισσοκομία απαντώνται σχεδόν καθαρά οικογενειακές
εκμεταλλεύσεις, με έντονα στοιχεία αλληλοβοήθειας.
Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο ανέρχονται σε πάνω από 307 €/κυψέλη, εκ των οποίων το
90% (276 €/κυψέλη) αντιπροσωπεύει το σταθερό και μόνο το υπόλοιπο 10% (31 €/κυψέλη)
το μεταβλητό κεφάλαιο. Αναλυτικά, οι απαιτήσεις της μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης
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σε κεφάλαιο, συνολικά και κατά κατηγορίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ο
σημαντικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση του σταθερού κεφαλαίου είναι η αξία των
μελισσοσμηνών με 82,8 €/κυψ., δηλαδή το 30% του συνολικού σταθερού κεφαλαίου.
Ακολουθούν τα μηχανήματα μαζί με το αυτοκίνητο, με 78,4 €/κυψέλη (28,4%), η αξία των
κατασκευών με 67,6 €/κυψέλη (24,5%) και η αξία των κυψελών με 47,5 €/κυψέλη (17%). Η
αξία του αναλώσιμου ξεπερνά τα 31 €/κυψ., με κύριες συνιστώσες τη διατροφή που ανέρχεται
σε 10 €/κυψ., δηλαδή στο 32% περίπου του συνόλου των αναλωσίμων, και τη δαπάνη των
καυσίμων με περίπου 8 €/κυψ. (25,6%).
Πίνακας 1. Απαιτήσεις μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε κεφάλαιο.
Μορφές κεφαλαίου
1. Αξία γεωργικών κατασκευών
2. Αξία αυτοκινήτων
3. Αξία μηχανημάτων
4. Αξία κυψελών
5. Αξία μελισσοσμηνών
Σύνολο σταθερού κεφαλαίου
1. Φάρμακα
2. Διατροφή
3. Υλικά συσκευασίας
4. Καύσιμα κίνησης
5. Ηλεκτρικό-τηλέφωνο-νερό
6. Λοιπά
Σύνολο αναλωσίμου
Σύνολο κεφαλαίου

€/κυψέλη
67,6
53,4
25,0
47,5
82,8
276,4
2,4
10,0
2,8
7,9
1,3
6,6
31,1
307,5

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.

Η ακαθάριστη πρόσοδος συνίσταται από την αξία του μελιού, του κεριού, των λοιπών
προϊόντων (βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη), την αύξηση του μελισσοκομικού κεφαλαίου
και την επιδότηση παραγωγής και ανέρχεται στα 99,8 €/κυψέλη, χωρίς την επιδότηση, που
ανέρχεται στα 4,7 €/κυψέλη (Πίνακας 2). Το μέλι με μέση απόδοση 16,1 χλγ/κυψέλη και
μέση τιμή 5,4 €/κυψέλη συνεισφέρει 86,6 €/κυψέλη ή το 87% της συνολικής ακαθάριστης
προσόδου (χωρίς την επιδότηση), ακολουθεί η αξία των λοιπών προϊόντων με 6,3 €/κυψέλη,
η αύξηση του μελισσοκομικού κεφαλαίου με 4,6 €/κυψέλη και η αξία του κεριού με 2,2
€/κυψέλη.
Η ακαθάριστη πρόσοδος της μέσης εκμετάλλευσης προέκυψε από μια σειρά δαπανών
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι συνολικές δαπάνες παραγωγής της μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 77,4 €/κυψ., με την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας στα 20
€/κυψ. περίπου και τα αναλώσιμα σε πάνω από 31 €/κυψ. να αποτελούν τους
σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των συνολικών παραγωγικών δαπανών,
αντιπροσωπεύοντας το 26,3% και το 40,2% των συνολικών δαπανών παραγωγής, αντίστοιχα.
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Πίνακας 2. Σύνθεση ακαθάριστης προσόδου μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.
Στοιχεία ακαθάριστης προσόδου
1. Παραγωγή μελιού (χλγ)
2. Τιμή μελιού (€/κιλό)
3. Αξία μελιού (€)
4. Παραγωγή κεριού (χλγ)
5. Τιμή κεριού (€/κιλό)
6. Αξία κεριού (€)
7. Αξία λοιπών προϊόντων (€)
8. Αύξηση μελισσοκομικού κεφαλαίου(€)
9. Επιδότηση παραγωγής (€)
Ακαθάριστη πρόσοδος χωρίς επιδότηση (€)
Ακαθάριστη πρόσοδος με επιδότηση (€)

Ανά κυψέλη
16,1
5,4
86,6
0,4
6,1
2,2
6,3
4,6
4,7
99,8
104,5

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.

Παράλληλα, η αμοιβή των εργατών με 1,7 €/κυψ. αντιπροσωπεύει μόνο το 2,2% των
συνολικών δαπανών ποσοστό δώδεκα φορές μικρότερο από αυτό της αμοιβής της
οικογενειακής εργασίας. Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες ώρες οικογενειακής εργασίας,
υπολογίζονται σε 6,5 ώρες/κυψ. περίπου, ενώ για την ξένη εργασία, προκύπτει ότι μισή ώρα
ανά κυψέλη είναι αρκετή για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης. Το σύνολο των απαιτήσεων σε εργασία (7 ώρες/κυψέλη) υπερβαίνει κατά
μία ώρα τις απαιτήσεις που εκτιμήθηκαν σε παλαιότερη έρευνα (Κιτσοπανίδης κ.ά., 1987)
και χρήζει μελέτης ως προς τα αίτια.
Από τις υπόλοιπες δαπάνες, οι αποσβέσεις συμμετέχουν σημαντικά στη διαμόρφωση των
παραγωγικών δαπανών, με 12,7 €/κυψ. και ποσοστό 16,4%. Τέλος μικρή συμβολή έχει ο
τόκος του σταθερού κεφαλαίου με 3,9 €/κυψ. (5%) και η συντήρηση με 3,8 €/κυψ. (4,9%).
Από την άλλη πλευρά, ο τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου και ο τόκος ζωικού κεφαλαίου
καλύπτουν μαζί λιγότερο από 3%, ενώ τα ασφάλιστρα το 2,2% των παραγωγικών δαπανών.
Πίνακας 3. Σύνθεση δαπανών παραγωγής μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.
Είδος δαπάνης παραγωγής
1. Αμοιβή οικογενειακής εργασίας
2. Αμοιβή εργατών
3. Αναλώσιμα
4. Τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου
5. Τόκος ζωικού κεφαλαίου
6. Αποσβέσεις
7. Συντήρηση
8. Ασφάλιστρα
9. Τόκος σταθερού κεφαλαίου
10. Λοιπά
Σύνολο δαπανών παραγωγής

€/κυψέλη
20,3
1,7
31,1
0,6
1,7
12,7
3,8
1,7
3,9
77,4

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.
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Τα οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ακαθάριστη πρόσοδο που
προέρχεται από την μελισσοκομική εκμετάλλευση και αφαιρώντας τις δαπάνες που
προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία του μελιού, διαπιστώνεται ότι οι μελισσοκόμοι
επιτυγχάνουν κέρδος, το οποίο ανέρχεται στα 22,4 €/κυψ., ενώ το γεωργικό εισόδημα το
όποιο είναι ιδιαιτέρα σημαντικό γιατί κρίνει το βιοτικό επίπεδο των μελισσοκόμων
υπολογίζεται στα 50,5 €/κυψ. Η αποδοτικότητα κεφαλαίου υπολογίζεται στο 9,3% και
κρίνεται ικανοποιητική αν συγκριθεί με το επικρατούν επιτόκιο καταθέσεων που δεν ξεπέρνα
το 3%. Τέλος, το κόστος παραγωγής μελιού διαμορφώνεται στα 4,2 €/χλγ. που κρίνεται
ικανοποιητικό συγκρινόμενο με τη μέση τιμή που ανήλθε στα 5,4 €/χλγ., καθότι συνεπάγεται
κέρδος 1,2 €/χλγ.
Πίνακας 4. Τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα της μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.
Οικονομικά αποτελέσματα
Κέρδος (€)
Κόστος παραγωγής μελιού (€/χλγ)
Γεωργικό εισόδημα (€)
Αποδοτικότητα κεφαλαίου (%)

Ανά κυψέλη
22,4
4,2
50,5
9,3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.

Στατιστική ανάλυση βασικών παραγόντων οικονομικότητας
Μετά την οικονομική ανάλυση της μέσης μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, κρίθηκε
αναγκαίο να μελετηθούν οι σχέσεις των βασικών οικονομικών δεικτών της μελισσοκομίας
(κόστους και κέρδους) με τους βασικούς παράγοντες που είναι η απόδοση σε μέλι και το
μέγεθος της εκμετάλλευσης. Σε όλες τις σχέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Breusch-Pagan/Cook-Weisberg για τον εντοπισμό πιθανής
ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης. Στις περιπτώσεις που ο
έλεγχος απέρριψε τη μηδενική υπόθεση ότι τα κατάλοιπα έχουν σταθερή διακύμανση,
χρησιμοποιήθηκαν τα διορθωμένα για ετεροσκεδαστικότητα τυπικά σφάλματα (robust
standard errors), με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Stata 9.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, εντοπίστηκε υψηλός βαθμός εξάρτησης του
κόστους παραγωγής μελιού από την απόδοση (Διάγραμμα 1), γεγονός που αποδεικνύεται από
τον υψηλό συντελεστή συσχέτισής τους (R=0,74) αλλά και από την υψηλή σχετικά εξάρτηση
των αυξομειώσεων του κόστους από τις αντίστοιχες μεταβολές της απόδοσης (R2=0,55). Η
συνάρτηση μεταξύ της απόδοσης και του κόστους παραγωγής είναι η εξής:
y=44,20x-0,81

(R2 =0,55)

(p=0,00)

Όπως φαίνεται από το παρακάτω Διάγραμμα (1), η μείωση του κόστους παραγωγής
εξαιτίας της αύξησης της απόδοσης είναι αποτέλεσμα της αύξησης της απόδοσης με
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μεγαλύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτόν της αύξησης των παραγωγικών δαπανών.

Κόστος παραγωγής σε €/χλγ.

Διάγραμμα 1. Σχέση απόδοσης και κόστους παραγωγής.
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Απόδοση σε μέλι χλγ./κυψ.

Η συνάρτηση μεταξύ της απόδοσης και του κέρδους που προέκυψε είναι η εξής:
(R2=0,30)

y=-43,86+3,91x
(p=0,00)

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, μία αύξηση της απόδοσης στην παραγωγή του
μελιού κατά 10 χλγ. ανά κυψέλη, επιφέρει αύξηση κέρδους κατά περίπου 39 €/κυψ. Επίσης, η
ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση για τη μη πραγματοποίηση ζημίας από τους μελισσοκόμους
είναι 11,2 κιλά ανά κυψέλη (Διάγραμμα 2).

Κέρδος σε €/κυψ.

Διάγραμμα 2. Σχέση απόδοσης και κέρδους.
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Από τη συσχέτιση του μεγέθους της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με το κόστος
παραγωγής (Διάγραμμα 3) επιβεβαιώνεται αυτό που παρατηρείται στην πράξη, ότι όσο
αυξάνεται το μέγεθος της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, μειώνεται το κόστος με αύξοντα
ρυθμό μέχρις ενός ορίου. Μετά από το σημείο αυτό, ο ρυθμός μείωσης του κόστους
μετατρέπεται σε φθίνοντα.
Συγκεκριμένα στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η πορεία μείωσης του κόστους
συναρτήσει του μεγέθους της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τον Κιτσοπανίδη
(2006), στην πράξη ο βαθμός της σχέσης μεταξύ του κόστους και του μεγέθους επαληθεύει
ότι οι μεγάλες και οργανωμένες εκμεταλλεύσεις κάνουν ορθολογική χρήση των υλικών
τροφοδοσίας, στηρίζονται περισσότερο στα ίδια μεταφορικά μέσα και επιτυγχάνουν
καλύτερη αναλογία κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού ανά κυψέλη. Ο
συντελεστής συσχέτισης του κόστους και του μεγέθους βρέθηκε ικανοποιητικός (R=0,55),
όπως και η εξάρτηση των μεταβολών του κόστους από αυτές της απόδοσης (R2=0,30). Η
μορφή της συνάρτησης του κόστους με το μέγεθος έχει ως εξής:
y=40,63x-0,38

(R2=0,30)

(p=0,00)

Κόστος παραγωγής μελιού σε
€/χλγ.

Διάγραμμα 3. Σχέση μεγέθους και κόστους παραγωγής.
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Αντίθετα, το Διάγραμμα 4 δείχνει την πορεία αύξησης του κέρδους συναρτήσει του
μεγέθους. Ο συντελεστής συσχέτισης του κέρδους και του μεγέθους βρέθηκε πολύ χαμηλός
(R=0,20), όπως και ο συντελεστής προσδιορισμού (R2=0,04). Όπως προκύπτει από την
παρακάτω σχέση μεταξύ του κέρδους και του μεγέθους, με αύξηση του μεγέθους της
μελισσοκομικής εκμετάλλευσης κατά 10 κυψέλες αυξάνεται το κέρδος κατά 0,5 €.
y=1,77+0,05x
(p=0,00)
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Διάγραμμα 4. Σχέση μεγέθους και κέρδους.
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Η αύξηση της απόδοσης συναρτήσει του μεγέθους της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης
επιβεβαιώνεται και από τη μεταξύ τους συσχέτιση (Διάγραμμα 5). Ωστόσο, τόσο ο
συντελεστής προσδιορισμού (R2=0,05) όσο και ο συντελεστής συσχέτισης (R=0,22)
βρέθηκαν αρκετά χαμηλοί. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μεταξύ τους σχέση,
από την οποία προκύπτει ότι σε μία αύξηση 10 κυψέλων αντιστοιχεί αύξηση 100 γραμμαρίων
μελιού ανά κυψέλη, κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με την αναμενόμενη μέση απόδοση.
(R2=0,05)

y=13,01+0,01x
(p=0,00)

Διάγραμμα 5. Σχέση μεγέθους και απόδοσης.
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Ανάλυση οριακής παραγωγικότητας
Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγωγικότητας της μελισσοκομίας με τη
χρήση της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas. Η συνάρτηση Cobb-Douglas επιλέχθηκε
γιατί περιγράφει επαρκώς τη συναρτησιακή σχέση μεταξύ του γεωργικού προϊόντος και των
συντελεστών παραγωγής. Η ανάλυση παραγωγικότητας αναφέρεται στο σύνολο των
εκμεταλλεύσεων που μελετήθηκαν. Ως εξαρτημένη μεταβλητή, ορίσθηκε η ακαθάριστη
πρόσοδος χωρίς τις επιδοτήσεις και στις δυο συναρτήσεις, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές
που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά είναι:
α) Στην πρώτη συνάρτηση, η άξια του μεταβλητού κεφαλαίου (χ1), η αμοιβή εργασίας (χ2)
καθώς και η άξια του σταθερού κεφαλαίου (χ3).
β) Στη δεύτερη συνάρτηση, η άξια του μεταβλητού κεφαλαίου (χ1), οι ώρες εργασίας (χ2)
καθώς και η άξια του σταθερού κεφαλαίου (χ3).
Οι δυο συναρτήσεις παραγωγής που προέκυψαν, με τις μεταβλητές όπως ορίσθηκαν
παραπάνω, για το σύνολο των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων είναι:
y = 0,37 x10,46 x20,13 x30,51

R2 = 0,75 (1)

(p=0,00) (p=0,00) (p=0,00)

y = 0,46 x10,44 x20,20 x30,48

R2 = 0,76

(2)

(p=0,00) (p=0,00) (p=0,00)

Στην πρώτη συνάρτηση, οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η άξια
του μεταβλητού κεφαλαίου, η αμοιβή εργασίας και η άξια του σταθερού κεφαλαίου. Ο
συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που προέκυψε (R2=0,75) δείχνει ότι η μεταβολή του
ακαθάριστης προσόδου του μελιού εξαρτάται κατά 75% από τις μεταβλητές που αναλύθηκαν
και κατά 25% από άλλους παράγοντες, ενώ ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ εξαρτημένης και
ανεξάρτητων μεταβλητών χαρακτηρίζεται υψηλός (R=0,87) για τα δεδομένα της
μελισσοκομίας. Επίσης, το άθροισμα των ελαστικοτήτων ξεπερνά τη μονάδα (1,10), γεγονός
που δείχνει αυξανόμενες προσόδους κλίμακας. Συνεπώς, με αύξηση των συντελεστών
παραγωγής κατά 1%, προκύπτει αύξηση του προϊόντος κατά 1,10%.
Στη δεύτερη συνάρτηση, οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι η άξια
του μεταβλητού κεφαλαίου, η εργασία σε ώρες και η άξια του σταθερού κεφαλαίου. Σε αυτή
την περίπτωση, ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που προέκυψε (R2=0,76) είναι
εξίσου υψηλός με τον αντίστοιχο της παραπάνω συνάρτησης, καθώς και ο βαθμός
συσχέτισης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών (R=0,87). Επιπροσθέτως, το
σύνολο των ελαστικοτήτων (1,12) ξεπερνά τη μονάδα, οπότε και σε αυτή την περίπτωση, η
κατά κλίμακα απόδοση προκύπτει αυξανόμενη (Μαρτίκα, 2003). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με
αύξηση των συντελεστών παραγωγής κατά 1%, το προϊόν αυξάνεται κατά 1,12%.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγωγικότητας παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 5 που ακολουθεί.
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Πίνακας 5. Ανάλυση οριακής παραγωγικότητας μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων.

1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων
2. Ελαστικότητες παραγωγής
α. Μεταβλητό κεφάλαιο σε €
β. Εργασία σε €
γ. Εργασία σε ώρες
δ. Σταθερό κεφάλαιο σε €
Σύνολο
2

3. R
4. R
5. Οριακή παραγωγικότητα
α. Μεταβλητό κεφάλαιο (€/€)
β. Εργασία (€/€)
γ. Εργασία (€/ώρα)
δ. Σταθερό κεφάλαιο (%)
6. Πραγματικό κόστος
α. Μεταβλητό κεφάλαιο (€/€)
β. Εργασία (€/€)
γ. Εργασία (€/ώρα)
δ. Σταθερό κεφάλαιο (%)
7. Σχέση οριακής παραγωγικότητας και
πραγματικού κόστους
α. Μεταβλητό κεφάλαιο
β. Εργασία
γ. Αμοιβή εργασίας
δ. Σταθερό κεφάλαιο

y=0,37x10,46x20,13x30,51

y=0,46x10,44x20,20x30,48

520

520

0,46
0,13
0,51
1,10
0,75
0,87

0,44
0,20
0,48
1,12
0,76
0,87

1,48
0,59
18,41

1,41
2,89
17,33

1,02
1,00
8,61

1,02
3,19
8,61

1,45
0,59
2,14

1,38
0,91
2,01

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, η οριακή παραγωγικότητα του μεταβλητού κεφαλαίου
ανέρχεται στα 1,48 €/€ για την πρώτη συνάρτηση και 1,41 €/€ για τη δεύτερη συνάρτηση
παραγωγής. Το πραγματικό κόστος και στις δυο περιπτώσεις είναι 1,02 €/€. Συνεπώς,
συγκρίνοντας την οριακή παραγωγικότητα του μεταβλητού κεφαλαίου με το πραγματικό του
κόστος προκύπτουν οι σχέσεις 1,45 και 1,38, που συνιστούν αύξηση της χρησιμοποίησης του
μεταβλητού κεφαλαίου, εφόσον το κόστος χρήσεως αυτού καλύπτεται από την οριακή του
παραγωγικότητα, για καλύτερη εκμετάλλευση του συντελεστή μεταβλητό κεφάλαιο, ή
εντατικοποίηση της παραγωγής.
Η οριακή παραγωγικότητα της εργασίας, ανερχόμενη σε 0,59 €/€ και 2,89 €/€
αντίστοιχα, είναι χαμηλότερη από το πραγματικό κόστος της εργασίας (1,00 €/€ και 3,19
€/€). Αυτό είναι προφανές από τη σχέση οριακής παραγωγικότητας και πραγματικού κόστους
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εργασίας (0,59 και 0,91), η οποία δείχνει ότι χρησιμοποιείται υπερβολική εργασία σε σχέση
με τους υπολοίπους συντελεστές παραγωγής για την παράγωγη του μελιού. Μία αρνητική
συνέπεια των αυξημένων απαιτήσεων της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε ανθρώπινη
εργασία είναι ότι αυτές αντανακλώνται στην τελική τιμή του προϊόντος, καθιστώντας το μέλι
ακριβότερο και ως εκ τούτου μη ανταγωνιστικό στο εξωτερικό (Μπίδιου, 2010). Το γεγονός
αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη εργασία πρέπει να αντικατασταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό,
με μηχανική με απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους
και κατά συνέπεια την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος (Κιτσοπανίδης, 2003).
Επίσης, η οριακή παραγωγικότητα του σταθερού κεφαλαίου προέκυψε 18,41% στην
πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη είναι 17,33%. Ωστόσο, το πραγματικό κόστος του
σταθερού κεφαλαίου δεν ξεπερνά το 8,61%. Όπως είναι φανερό, η οριακή παραγωγικότητα
και στις δυο περιπτώσεις καλύπτει το πραγματικό κόστος του κεφαλαίου, αναδεικνύοντας
έτσι την ανάγκη περεταίρω επένδυσης σε σταθερό κεφάλαιο.

Συμπεράσματα
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της οικονομικότητας της μελισσοκομίας,
με τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων από 520 εκμεταλλεύσεις δεκαπέντε
μελισσοκομικών κέντρων της χώρας, για την περίοδο 2008-2009. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, η μέση εκμετάλλευση μεγέθους 270 κυψελών απαιτεί 7 ώρες εργασία/κυψέλη
και περισσότερα από 307 €/κυψέλη συνολικό κεφάλαιο, από τα οποία το 90%
αντιπροσωπεύει σταθερό κεφάλαιο. Σε γενικές γραμμές, η μελισσοκομία παρουσιάζεται ως
μία κερδοφόρος απασχόληση, με ανά κυψέλη κέρδος μεγαλύτερο από 22 €, ενώ το γεωργικό
εισόδημα υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 €/κυψέλη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
η επιδότηση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ακαθάριστης
προσόδου, εφόσον καλύπτει μόνο το 4,5% της συνολικής ακαθάριστης προσόδου, η οποία
ανέρχεται σε πάνω από 104 €/κυψέλη, με την επιδότηση. Οι δαπάνες παραγωγής ανέρχονται
στα 77,4 €/κυψέλη που διαμορφώνονται κυρίως από τα αναλώσιμα, την αμοιβή εργασίας και
τις αποσβέσεις του σταθερού κεφαλαίου. Παράλληλα, το κόστος για την παραγωγή μελιού
διαμορφώνεται στα 4,2 €/χλγ.
Η ανά κυψέλη παραγωγή μελιού υπολογίζεται σε περισσότερα από 16 κιλά, αυξημένη
κατά 2 κιλά συγκρινόμενη με τα αποτελέσματα παλαιότερης έρευνας (Κιτσοπανίδης κ.ά.,
1987). Η μέση τιμή πώλησης του μελιού ανέρχεται στα 5,4 €/κιλό, τιμή που δε φαίνεται να
έχει αλλάξει ιδιαίτερα από το 2006 (Παπαναγιώτου, 2008), ενώ η αξία του πλησιάζει τα 87
€/κυψέλη. Όσον αφορά το κερί, η παραγωγή του αγγίζει τα 0,4 κιλά/κυψέλη, και η μέση τιμή
του τα 6,1 €/κιλό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αξία του μελιού συμμετέχει σχεδόν κατά 87% στη
διαμόρφωση της ακαθάριστης προσόδου, ενώ μικρότερη από 10% είναι η συμμετοχή της
αξίας των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Ωστόσο, η απασχόληση του μελισσοκόμου και με
αυτά τα προϊόντα θα μπορούσε να βελτιώσει την οικονομική του θέση και να του δώσει τη
δυνατότητα να παράγει φθηνότερο μέλι που σε συνάρτηση με τη βελτίωση των δικτύων
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προώθησης να ανταγωνίζεται το φθηνό εισαγόμενο μέλι.
Όπως προέκυψε από τις συσχετίσεις, το κόστος παραγωγής είναι συνάρτηση τόσο της
απόδοσης όσο και του μεγέθους της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, η
αύξηση της απόδοσης προκαλεί μείωση του ανά κιλό κόστους παραγωγής, γεγονός το οποίο
οφείλεται στην αύξηση της απόδοσης με μεγαλύτερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτόν της
αύξησης των παραγωγικών δαπανών. Επιπλέον, το κόστος παραγωγής μειώνεται όσο
αυξάνεται το μέγεθος της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, το οποίο είναι αποτέλεσμα της
ευχέρειας που παρουσιάζουν οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις στην ορθολογικότερη χρήση
των συντελεστών παραγωγής.
Πέραν του κόστους, από το μέγεθος της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης φαίνεται ότι
εξαρτάται τόσο το κέρδος όσο και η απόδοση. Ωστόσο, ο βαθμός συσχέτισης τους
παρουσιάζεται πολύ χαμηλός, γεγονός που εξηγεί και τα αποτελέσματα της συνάρτησης που
δείχνουν ότι μία αύξηση του μεγέθους κατά 10 κυψέλες επιφέρει πολύ μικρή αύξηση τόσο
στο κέρδος όσο και στην απόδοση, δηλαδή 0,5 € και 100 γραμμάρια αντιστοίχως. Ο
προαναφερθείς πολύ χαμηλός συντελεστής συσχέτισης είναι μάλλον σύνηθες φαινόμενο για
τη μελισσοκομία, αφού επιβεβαιώνεται και από τους Κιτσοπανίδη κ.ά. (1987).
Επιπροσθέτως, προκειμένου ένας μελισσοκόμος να μην έχει ζημία, θα πρέπει η
εκμετάλλευσή του να έχει απόδοση τουλάχιστον 11,2 κιλά ανά κυψέλη. Επίσης, μια αύξηση
στην παραγωγή του μελιού κατά 10 κιλά ανά κυψέλη, προκαλεί αύξηση του κέρδους κατά 39
€/κυψέλη περίπου.
Η ανάλυση της παραγωγικότητας, με τη χρήση της συνάρτησης Cobb-Douglas, έδειξε
ότι το άθροισμα των ελαστικοτήτων υπερβαίνει τη μονάδα που παραπέμπει σε αυξανόμενες
προσόδους κλίμακας. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγωγικότητας προέκυψε η
αναγκαιότητα αύξησης της χρησιμοποίησης του μεταβλητού κεφαλαίου, περεταίρω
επένδυσης σε σταθερό κεφάλαιο και παράλληλα μείωσης της χρησιμοποίησης ανθρώπινης
εργασίας και αντικατάστασής της με μηχανική, όπου αυτό είναι εφικτό.
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Περίληψη
Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση του βαθμού της τεχνικής
αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής στις ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, τόσο σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
χωρίς επιδοτήσεις, όσο και μετά τη χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης. Παράλληλα
πραγματοποιείται τεχνικοοικονομική και συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση των
εκμεταλλεύσεων με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής των ενισχύσεων στην
οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων. Χρησιμοποιούνται τεχνικοοικονομικά δεδομένα ενός
δείγματος 78 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές
συνεντεύξεις. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι η μέση συνολική
αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων είναι 49,3%, ενώ η μέση τεχνική
αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων υπολογίστηκε στο 65%. Οι εκμεταλλεύσεις των
μειονεκτικών περιοχών, παρά τις μεγαλύτερες παραγωγικές δαπάνες, επιτυγχάνουν
υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα, σε σχέση με αυτές των ορεινών περιοχών, λόγω της
παραγωγής φυτικών προϊόντων υψηλότερης αξίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο
καθοριστικός και κρίσιμος ρόλος των επιδοτήσεων στην οικονομικότητα των
εκμεταλλεύσεων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Λέξεις-κλειδιά: οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα, τεχνικοοικονομική ανάλυση, ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές.
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Abstract
Τhis study estimates the degree of technical efficiency of crop farms in mountainous and less
favoured areas of the prefecture of Thessaloniki, first in a competitive environment without
subsidies, and, following the granting of compensatory allowances. In addition, it carries out a
comparative analysis of farm economic performance so as to investigate the relative
contribution of subsidies in farm incomes and profitability. To accomplish the research
objectives, primary data were collected with personal interviews from a sample of 78 farms.
Research results show that the average overall efficiency of crop farms is around 49 %, while
average technical efficiency is estimated at 65%. The farms in less favoured areas, despite
higher production costs, achieve better economic performance than those in mountainous
areas, due to the production of higher value crops. Compensatory allowances have a critical
role in farm profitability in both mountainous and less favoured areas.
Keywords: efficiency, economic performance, profitability, mountainous areas, less favoured
areas.

Εισαγωγή
Η γεωργία παραμένει ένας σημαντικός τομέας για τη χρήση της γης, τη διαχείριση των
φυσικών πόρων και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας. Συνεπώς, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας στις περιοχές αυτές, η οποία αποτελεί και την άμεση προτεραιότητα της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για το επόμενο διάστημα, είναι ένας τομέας ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για τη χώρα (EU, SEC(2009), 1724 final).
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χρήση εισροών
επηρεάζει την παραγωγικότητά τους και κατ’ επέκταση τη δυνατότητά τους να είναι
ανταγωνιστικές. Η εκτίμηση της τεχνικής και διανεμητικής αποτελεσματικότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες χρησιμοποιούν παρόμοιες εισροές, παράγουν το ίδιο
προϊόν και λειτουργούν κάτω από παρόμοιες συνθήκες πραγματοποιείται με την εφαρμογή
της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA), μιας μη παραμετρικής μεθόδου, μεταξύ
άλλων που εφαρμόζονται στην εμπειρική έρευνα (Charnes et al., 1978). Οι Shafiq and
Rehman (2000) την χρησιμοποιούν για να διερευνήσουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν
τόσο την τεχνική όσο και τη διανεμητική αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει την
παραγωγή βαμβακιού στο Πακιστάν. Οι Ρεζίτης κ.ά. (2005) εκτιμούν την τεχνική
αποτελεσματικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πραγματοποίησαν σχέδιο
βελτίωσης, οι Fousekis et al. (2001) την εφάρμοσαν στην προβατοτροφία και οι Manos and
Psychoudakis (1997) στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις.
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων στη χρήση των πόρων φαίνεται να
επηρεάζεται από το σύστημα των οικονομικών ενισχύσεων –επιδοτήσεων που υπάρχει για
την προστασία των παραγωγών από τον ανταγωνισμό. Η μερική αποσύνδεση των
αντισταθμιστικών ενισχύσεων επιδρά στην τεχνική αποτελεσματικότητα των
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εκμεταλλεύσεων όπως υποδεικνύουν τα αποτελέσματα έρευνας στις βαμβακοπαραγωγικές
εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (Emvalomatis et al., 2008). Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι
αντισταθμιστικές πληρωμές με βάση την έκταση, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των
εκμεταλλεύσεων εξαιτίας της μεταφοράς πόρων από τα προϊόντα για τα οποία η επιδότηση
δίνεται με βάση την καλλιεργούμενη έκταση, σε εκείνα για τα οποία η ενίσχυση συνδέεται με
τον όγκο της παραγωγής. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση που είχε η εξισωτική
αποζημίωση, που δόθηκε ως ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών, στην τεχνική
αποτελεσματικότητα των ελαιοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία, (Lambarraa and
Kallas, 2009). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξισωτική αποζημίωση είχε αρνητικές
επιπτώσεις στην τεχνική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων σε αυτές τις μειονεκτικές
περιοχές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
ήδη από το 1975, με σκοπό την αντιστάθμιση των “μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων” που
συνεπάγονται υψηλές δαπάνες παραγωγής και χαμηλά γεωργικά εισοδήματα, με αποτέλεσμα
την εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας και σε πολλές περιπτώσεις, τον
αποπληθυσμό και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση λόγω των ιδιαίτερων τοπογραφικών χαρακτηριστικών
τους, με τις ορεινές να χαρακτηρίζονται, εκτός των άλλων, από σημαντικό περιορισμό των
δυνατοτήτων χρησιμοποιήσεως της γης και αυξημένο κόστος εργασίας και τις μειονεκτικές
από περιορισμένης παραγωγικότητας έδαφος, μικρή πυκνότητα ή τάση για μείωση του
πληθυσμού (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 19/5/75, Ν128/97, 75/268).
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας ορίστηκαν με την οδηγία 81/645/ΕΟΚ
και όπως και άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα διεύρυνε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να
ενταχθούν περισσότεροι γεωργοί και να επωφεληθούν από τη χορήγηση της εξισωτικής
αποζημίωσης, του κυριότερου μέτρου Αγροτικής Πολιτικής για τις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές (Παπαγεωργίου και Σπαθής, 2000) αντισταθμίζοντας έτσι, τις επιδράσεις από τις
αλλαγές στην πολιτική τιμών (Maraveyas and Mermigas, 1997). Συνολικά, οι ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές καλύπτουν το 82,6% της έκτασης της χώρας (56,4% οι ορεινές, 21,8%
οι μειονεκτικές και 4,4% οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα) (Council of the European
Union, 2005), με το 61,1% των εκμεταλλεύσεων να δραστηριοποιούνται σε αυτές τις
περιοχές (Eurostat, 2005).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2010, τα κριτήρια για τις ορεινές, μειονεκτικές και
περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα παραμένουν αμετάβλητα. Μετά το 2010, θα υπάρξει
αλλαγή για την κατηγορία των μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένα η Επιτροπή έχει
προτείνει τη χρήση κριτηρίων που σχετίζονται μόνο µε τις φυσικές συνθήκες οι οποίες, κατά
κανόνα, δεν μεταβάλλονται µε το χρόνο. Η ΕΕ έχει προσδιορίσει οκτώ εδαφικά και
κλιματικά κριτήρια βάσει των οποίων επιδιώκεται μια αντικειμενική ταξινόμηση των
περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα για γεωργικές δραστηριότητες. Ο στόχος της πολιτικής
είναι να εφαρμοστεί ένα αντικειμενικό σύστημα οριοθέτησης το οποίο να αντανακλά την
πραγματική εικόνα στην ΕΕ αναφορικά με τις μειονεκτικές περιοχές. Συνεπώς, καταργούνται
τα κοινωνικό- οικονομικά κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονταν από τα μέσα της δεκαετίας του
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1970 για τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών και τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις,
είναι πλέον απαρχαιωμένα1. Τα κράτη µέλη πρέπει να ορίσουν εκ νέου τις ενδιάμεσες
μειονεκτικές περιοχές τους σύμφωνα µε ειδικές διατάξεις που θα θεσπιστούν µε τον
εκτελεστικό κανονισμό.
Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση του βαθμού της τεχνικής
αποτελεσματικότητας και η ανάλυση της οικονομικότητας των εκμεταλλεύσεων στις ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές, τόσο σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς επιδοτήσεις, όσο και
μετά τη χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης. Η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας
όσον αφορά στη δομή και διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων είναι απαραίτητη ιδιαίτερα μετά
το 2010 με την προβλεπόμενη κατάργηση των κοινωνικό – οικονομικών κριτηρίων και τον εκ
νέου ορισμό των «ενδιάμεσων» περιοχών βάσει των φυσικών μειονεκτημάτων.

Μεθοδολογία έρευνας
Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, επιλέχθηκε ο νομός Θεσσαλονίκης, λόγω του
μεγάλου ποσοστού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τεχνικά και
οικονομικά δεδομένα 78 εκμεταλλεύσεων. Για τον υπολογισμό του δείγματος,
χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας: n = N (zs)2 / {Nd2 + (zs)2},
όπου n το μέγεθος του δείγματος, Ν ο δειγματοληπτούμενος συνολικός πληθυσμός, z η
αξιοπιστία, d η επιζητούμενη ακρίβεια που καθορίζεται υποκειμενικά από τον ερευνητή και s
η τυπική απόκλιση που εκτιμήθηκε από προκαταρτικό δείγμα 8 γεωργών (Σιάρδος, 1997).
Η επιλογή των γεωργών του δείγματος σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, έγινε από τις
καταστάσεις των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης, τις οποίες διαθέτει η Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του νομού Θεσσαλονίκης και οι οποίες αποτέλεσαν το
πεδίο της δειγματοληψίας. Το δείγμα αντιπροσωπεύει το 5,4% των καταγεγραμμένων
παραγωγών φυτικών προϊόντων οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης.
Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τους κανόνες της γεωργικής
λογιστικής, με σκοπό την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των εκμεταλλεύσεων και
τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων στις ακόλουθες εναλλακτικές περιπτώσεις:
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επιδοτήσεων, χωρίς επιδοτήσεις και μόνο με την
εξισωτική αποζημίωση.
Η μέτρηση της σχετικής αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας
Ανάλυσης Δεδομένων (DEA, Data Envelopment Analysis). Η DEA είναι μια μη παραμετρική
μέθοδος, την οποία πρότειναν οι Charnes et al. (1978, 1981), στηριζόμενοι στον Farrell
1

Στον προτεινόμενο κανονισμό, οι “ενδιάμεσες” περιοχές (οι μειονεκτικές περιοχές θα μετονομαστούν σε
‘’ενδιάμεσες’’ μειονεκτικές περιοχές) «πρέπει να επηρεάζονται από σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως
από χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιματικές συνθήκες, και η διατήρηση εκτατικής γεωργικής
δραστηριότητας να είναι σημαντική στις περιοχές αυτές για τη διαχείριση της γης».
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(1957) και αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μία από τις πλέον δημοφιλείς μεθόδους
μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Αυτόνομων Διοικητικών Μονάδων (Decision
Making Units-DMU) οι οποίες καταναλώνουν διαφορετικές ποσότητες εισροών και
παράγουν διαφορετικές ποσότητες εκροών. Το υπόδειγμα που προτάθηκε από τους Charnes
κ.α. (1978) αναφέρεται σε σταθερές αποδόσεις κλίμακας (Constant Returns to Scale - CRS)
και υπολογίζει μόνο τη συνολική τεχνική αποτελεσματικότητα (overall technical efficiency).
Αντίθετα, οι Banker et al. (1984) πρότειναν ένα υπόδειγμα DEA που βασίζεται σε μεταβλητές
αποδόσεις κλίμακας και ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα (Variable Returns to
Scale -VRS).
Η μέθοδος DEA στη μαθηματική της μορφή εκφράζεται ως ένα μη γραμμικό υπόδειγμα:
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n: αριθμός των μονάδων j (DMUs) που πρόκειται να συγκριθούν,
m: o αριθμός εισροών,
s: ο αριθμός εκροών,
hj: η αποτελεσματικότητα της μονάδας j,
xij : η εισροή i της μονάδας j,
yrj : η εκροή r της μονάδας j,
ur,vi: σταθμίσεις (πολλαπλασιαστές) για τις εκροές r και i.

Με το παραπάνω πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού, επιδιώκεται η
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της j παραγωγικής μονάδας υπό τον περιορισμό, ότι
η σχετική αποτελεσματικότητα όλων των μονάδων και κάθε μιας χωριστά, είναι μικρότερη ή
ίση με την αριθμητική μονάδα.
Η λύση του προβλήματος πραγματοποιείται με τη μετατροπή του σχέσης σε γραμμική:
s

 u

max hj=

r

r = 1

s

με περιορισμούς:

 u y
r

r=1

rj



m



i1

y

rj

v i x ij  0
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m



i1

v i x

ij

 1

u r v i  0 (r= 1,2,…,s), (i=1,2,…,m)
όπου όλες οι μεταβλητές έχουν την ίδια επεξήγηση, όπως και παραπάνω.
Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται το υπόδειγμα της DEA για τον υπολογισμό της
αποτελεσματικότητας μέσω της δυνητικής μείωσης των εισροών (input oriented model), ενώ
το παραγόμενο προϊόν διατηρείται σταθερό. Χρησιμοποιείται ένα υπόδειγμα 4 εισροών
(αμοιβή οικογενειακής και ξένης ανθρώπινης εργασίας, αξία σταθερού κεφαλαίου, αξία
μεταβλητού κεφαλαίου, έκταση του χρησιμοποιούμενου εδάφους σε στρέμματα) και μιας
εκροής. Ως εκροή λαμβάνεται η συνολική ακαθάριστη πρόσοδος, δηλαδή, η παραγόμενη
ποσότητα προϊόντων, εκφρασμένη σε χρήμα. Αρχικά, δεν συμπεριλαμβάνεται καμία
επιδότηση στην ακαθάριστη πρόσοδο των εκμεταλλεύσεων, με σκοπό να εκτιμηθεί η
αποτελεσματικότητα τους σε συνθήκες ανταγωνισμού (πραγματική αποτελεσματικότητα),
ενώ στη συνέχεια προστίθεται το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης που έλαβε κάθε μία
εκμετάλλευση, το 2006, με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση και η συμβολή αυτής της
ενίσχυσης στην αποτελεσματικότητά τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας έγινε για το σύνολο
των εκμεταλλεύσεων (ορεινών και μειονεκτικών περιοχών), διότι το μέγεθος του δείγματος
(78 περιπτώσεις) δεν μας επέτρεπε χωριστή ανάλυση των ορεινών από τις μειονεκτικές
περιοχές.

Τεχνικοοικονομική ανάλυση εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Ορεινές περιοχές
Το μέγεθος της μέσης εκμετάλλευσης των ορεινών περιοχών ανέρχεται σε 193,3
στρέμματα, από τα οποία τα 36,9 είναι ιδιόκτητα και τα 156,4 ενοικιαζόμενα. Το 99,6% του
συνόλου των στρεμμάτων είναι ξηρικά και μόλις το 0,4% ποτιστικά (Πίνακας 1). Στο σχέδιο
παραγωγής της εκμετάλλευσης, τα χειμερινά σιτηρά καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση,
με κυρίαρχες καλλιέργειες το σκληρό (59,0%) και μαλακό σιτάρι (14,9%).
Η συνολικά χρησιμοποιούμενη εργασία στην εκμετάλλευση είναι 2,2 Μ.Α.Ε. (1 Μονάδα
Ανθρώπινης Εργασίας = 1.750 ώρες εργασίας ετησίως) με το 83,3% να αντιστοιχεί στην
οικογενειακή εργασία και το 16,7% στην εργασία που προσφέρουν οι εποχιακά
απασχολούμενοι εργάτες (Πίνακας 1).
Οι δαπάνες παραγωγής της μέσης εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 17.354,8€. Στο σύνολο
των δαπανών παραγωγής, το κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 50,0%, ακολουθεί η εργασία
με 36,3%, ενώ τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή κατέχει το έδαφος (13,7%) (Πίνακας 2).
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Η ακαθάριστη πρόσοδος της μέσης εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 19.069,4€, με το 34,1%
αυτής να προέρχεται από την αξία των φυτικών προϊόντων και το 65,9% από το σύνολο των
επιδοτήσεων (5,2% από τη εξισωτική αποζημίωση και 60,7% από τις υπόλοιπες επιδοτήσεις)
(Πίνακας 1).
Όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι χορηγούμενες επιδοτήσεις, οι εκμεταλλεύσεις των
ορεινών περιοχών εμφανίζονται επικερδείς (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα, το κέρδος της μέσης
εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 1.714,6€, το γεωργικό εισόδημα, που αποτελεί και το δείκτη
παραγωγικότητας όλων των συντελεστών παραγωγής που έχουν χρησιμοποιηθεί από την
εκμετάλλευση στη διάρκεια του έτους, σε 11.315,5€, το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, το
οποίο καθορίζει και το βιοτικό επίπεδο της γεωργικής οικογένειας, σε 8.421,0€ και το
ακαθάριστο κέρδος σε 11.738,7€. Τα οικονομικά αποτελέσματα που συνδέονται με τους τρεις
συντελεστές παραγωγής (έγγειος πρόσοδος, πρόσοδος από την εργασία και καθαρά
πρόσοδος) αντανακλούν την παραγωγικότητα των βασικών συντελεστών, κατά τη
χρησιμοποίηση τους από τις εκμεταλλεύσεις. Έτσι, όταν συνυπολογίζονται όλες οι
χορηγούμενες επιδοτήσεις, η έγγειος πρόσοδος της μέσης εκμετάλλευσης είναι 4.094,4€, η
πρόσοδος από την εργασία 8.007,5€ και η καθαρά πρόσοδος 5.022,5€ (Πίνακας 3).
Όταν δεν χορηγηθούν καθόλου επιδοτήσεις, τότε το κέρδος της μέσης εκμετάλλευσης
μετατρέπεται σε ζημία, η οποία ανέρχεται σε -10.852,1€. Επειδή το κέρδος ή η ζημία
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα, οι εκμεταλλεύσεις φυτικής
παραγωγής των ορεινών περιοχών, επιτυγχάνουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα στην
περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις. Τέλος, η παρουσία της εξισωτικής
αποζημίωσης βελτιώνει την οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων, με το ακαθάριστο κέρδος
να γίνεται θετικό (157,1€), αλλά δεν είναι αρκετή ώστε να μετατρέψει τις ζημιογόνες
εκμεταλλεύσεις, σε κερδοφόρες (Πίνακας 3).
Μειονεκτικές περιοχές
Το μέγεθος της μέσης εκμετάλλευσης των μειονεκτικών περιοχών, ανέρχεται σε 164,7
στρέμματα από τα οποία τα 2.48 είναι ιδιόκτητα και τα 139,9 ενοικιαζόμενα. Το 83,7% του
συνόλου των στρεμμάτων είναι ξηρικά και το 16,3% ποτιστικά, ενώ το σχέδιο παραγωγής της
εκμετάλλευσης συνίσταται κυρίως από σκληρό σιτάρι (64,7%) (Πίνακας 1).
Η συνολικά χρησιμοποιούμενη εργασία στη μέση εκμετάλλευση είναι 2.100 ώρες με το
83,3% του συνολικά χρησιμοποιούμενου εργατικού δυναμικού να αντιστοιχεί στην
οικογενειακή εργασία και το 16,7% στην εργασία που προσφέρουν οι εποχιακά
απασχολούμενοι εργάτες (Πίνακας 1).
Οι δαπάνες παραγωγής της μέσης εκμετάλλευσης των μειονεκτικών περιοχών,
ανέρχονται σε 21.622,3€ με τις δαπάνες κεφαλαίου να αντιπροσωπεύουν το 55,6% των
παραγωγικών δαπανών, τις δαπάνες εργασίας το 29,7% και τις δαπάνες εδάφους το 14,7%
των συνολικών δαπανών (Πίνακας 2)
Η ακαθάριστη πρόσοδος της μέσης εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 25.637,9€, με το 53,8%
της ακαθάριστης προσόδου να προέρχεται από την αξία των φυτικών προϊόντων και το 46,2%
από το σύνολο των επιδοτήσεων (Πίνακας 1).
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Όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι χορηγούμενες επιδοτήσεις, η μέση εκμετάλλευση των
μειονεκτικών περιοχών επιτυγχάνει κέρδος, το οποίο ανέρχεται σε 4.015,6€, η έγγειος
πρόσοδος σε 7.193,1€, η καθαρή πρόσοδος σε 8.540,8€ και το εισόδημα από την εργασία σε
10.426,8€. Τέλος, το γεωργικό εισόδημα ανέρχεται σε 14.952,0€, το γεωργικό οικογενειακό
εισόδημα σε 11.111,2€ και το ακαθάριστο κέρδος σε 15.686,2€ (Πίνακας 3).
Πίνακας 1. Σχέδιο παραγωγής, σύνθεση εδάφους, ανθρώπινης εργασίας και ακαθαρίστου
προσόδου των μέσων εκμεταλλεύσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Καλλιέργειες (στρ.)
Σιτάρι Μαλακό
Σιτάρι Σκληρό
Κριθάρι
Μηδική
Αραβόσιτος
Καπνός Μπασμάς
Καπνός Βιρτζίνια
Ρίγανη
Αγρανάπαυση
Λοιπές καλλιέργειες
Σύνολο
Σύνθεση εδάφους (στρ.)
Ιδιόκτητα
Ενοικιαζόμενα
Ποτιστικά
Ξηρικά
Σύνθεση εργασίας (ώρες)
Οικογενειακή εργασία
Ξένη ανθρώπινη εργασία
Σύνθεση Ακαθ. Προσόδου
Αξία προϊόντων φυτικής παραγωγής
(ακαθάριστη πρόσοδο φυτικής
παραγωγής)
Εξισωτική αποζημίωση
Επιδοτήσεις εκτός της εξισωτικής
αποζημίωσης
Σύνολο Ακαθ. Προσόδου

Μέση εκμετάλλευση
φυτικής παραγωγής
Ορεινών περιοχών

Μέση εκμετάλλευση
φυτικής παραγωγής
Μειονεκτικών περιοχών

28,8
114,1
3,6
0,0
0,0
13,3
0,0
0,0
30,6
2,9
193,3

9,4
106,6
0,0
5,1
17,5
6,7
1,8
3,7
9,3
4,6
164,7

3.69
15.64
0.07
19.26

2.48
13.99
2.69
13.78

1,759
347

1,759
347

6.502,7

13.779,8

985,0

826,0

11.581,7

11.032,1

19.069,4

25.637,9

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.

Εάν δεν χορηγηθεί καμία επιδότηση, η μέση εκμετάλλευση των μειονεκτικών περιοχών
παρουσιάζει ζημία, η οποία ανέρχεται σε -7.842,5€. Όσον αφορά τα υπόλοιπα οικονομικά
αποτελέσματα, μόνο το γεωργικό εισόδημα και το ακαθάριστο κέρδος είναι θετικά. Στην
περίπτωση που στον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, ληφθεί υπόψη μόνο η
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εξισωτική αποζημίωση, τότε η μέση εκμετάλλευση εξακολουθεί να παραμένει ζημιογόνα (7.016,5€) με το γεωργικό εισόδημα, το ακαθάριστο κέρδος και το γεωργικό οικογενειακό σε
αυτή την περίπτωση, να λαμβάνουν θετική τιμή (Πίνακας 3).
Πίνακας 2. Δαπάνες παραγωγής, κατά κατηγορίες, των μέσων εκμεταλλεύσεων φυτικής
παραγωγής ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Μέση εκμετάλλευση
Ορεινών περιοχών

Μέση εκμετάλλευση
Μειονεκτικών περιοχών

332,4

457,4

2.047,4

2.720,1

5.445,8

5.290,5

847,1

1.120,7

3.514,1
922,1

4.952,3
1.158,6

3.317,7

4.575,0

Τόκοι μόνιμου κεφαλαίου

671,6

999,6

Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου

256,6

348,1

17.354,8

21.622,3

Δαπάνες Παραγωγής (€)
Ι. Δαπάνες εδάφους
Ενοίκιο τεκμαρτό
Ενοίκιο καταβαλλόμενο
ΙΙ. Δαπάνες εργασίας
Αμοιβή οικογενειακής εργασίας
Αμοιβή ξένης ανθρώπινης εργασίας
ΙΙΙ. Δαπάνες κεφαλαίου
Αναλώσιμα
Ξένη μηχανική
Αποσβέσεις, συντηρήσεις και ασφάλιστρα
μόνιμου κεφαλαίου

Συνολικές δαπάνες παραγωγής

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.

Πίνακας 3. Οικονομικά αποτελέσματα των μέσων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών (€).
Οικονομικά
αποτελέσματα

Μέση εκμετάλλευση
Ορεινών περιοχών

Μέση εκμετάλλευση
Μειονεκτικών περιοχών
Με σύνολο
επιδοτήσεων

Χωρίς
Επιδοτήσεις

Μόνο με
εξισωτική
αποζημίωση

-9.867,1

4.015,6

-7.842,50

-7.016,5

-4.145,7

-3.160,6

11.111,2

-746,9

79,1

11.315,5

-1.251,2

-266,2

14.952,0

3.093,9

3.919,9

Έγγειος Πρόσοδος

4.094,4

-8.472,3

-7.487,3

7.193,1

-4.665,0

-3.839,0

Πρόσοδος Εργασίας

8.007,5

-4.559,2

-3.574,2

10.426,8

-1.431,3

-605,3

Καθαρά Πρόσοδος

5.022,5

-7.544,2

-6.559,1

8.540,8

-3.317,3

-2.491,3

Ακαθάριστο Κέρδος

11.738,7

-828,0

157,1

15.686,2

3.828,1

4.654,1

Με σύνολο
επιδοτήσεων

Χωρίς
Επιδοτήσεις

Κέρδος ή ζημία

1.714,6

-10.852,1

Γεωργικό Οικ.
Εισόδημα

8.421,0

Γεωργικό Εισόδημα

Μόνο με
εξισωτική
αποζημίωση

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.
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Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων φυτικής
παραγωγής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Αρχικά, προκειμένου να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, δεν συμπεριλήφθηκε κανένα είδος επιδότησης στην ακαθάριστη πρόσοδο. Στη
συνέχεια, προστέθηκε στην ακαθάριστη πρόσοδο το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης, που
έλαβε κάθε μια εκμετάλλευση το 2006, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων.
α) Αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
οι κρατικές ενισχύσεις
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, υποδεικνύουν τεχνική
αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής της τάξης του 65% περίπου.
Η μέση εκμετάλλευση έχει επομένως τη δυνατότητα να μειώσει τις εισροές που χρησιμοποιεί
κατά 35% περίπου, χωρίς να παρατηρηθεί μεταβολή στο επίπεδο παραγωγής της και
ταυτόχρονα οι μη αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από
τις κατανομές συχνοτήτων, στις οποίες ομαδοποιούνται οι εκμεταλλεύσεις φυτικής
παραγωγής ανάλογα με το επίπεδο της τεχνικής αποτελεσματικότητας τους, διαπιστώνεται
ότι το 21,8% των εκμεταλλεύσεων είναι αποτελεσματικές που σημαίνει, ότι συνδυάζουν τις
ποσότητες των εισροών τους αποδοτικά. Επομένως, καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει στο
επίπεδο χρήσης εισροών, χωρίς να επηρεαστεί η ακαθάριστη πρόσοδος. Η πλειοψηφία των
εκμεταλλεύσεων (55,1%) λειτουργεί με χαμηλή τεχνική αποτελεσματικότητα (0,0% έως
59,9%) και μόλις το 10,3% αυτών θα μπορούσε να μειώσει τις εισροές έως 20,0% και να
παράγει την ίδια ποσότητα προϊόντος (Πίνακας 5).
Στη συνέχεια, προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική αποτελεσματικότητα των
εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, εφαρμόστηκε το υπόδειγμα σταθερών αποδόσεων
κλίμακας (CCR model). Σύμφωνα με αυτό, η συνολική αποτελεσματικότητα των
εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής είναι 49,3%, που σημαίνει, ότι με μείωση των δαπανών
στο μισό περίπου και με σωστή διαχείριση, οι μη αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις μπορούν
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά (Πίνακας 4).
Από την κατανομή των εκμεταλλεύσεων παρατηρούμε, ότι η πλειοψηφία των
εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής (79,5%) έχει αναποτελεσματικότητα που φθάνει το
60,0%, ενώ οι διαφορές στη συνολική αποτελεσματικότητα ανάμεσα στις εκμεταλλεύσεις
των δύο περιοχών εμφανίζονται στον πίνακα 6.
Ο λόγος της συνολικής προς την τεχνική αποτελεσματικότητα ορίζει την
αποτελεσματικότητα κλίμακας (scale efficiency) και στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
στον πίνακα 7, φαίνεται η διακύμανση των ποσοστών, στις διάφορες κλάσεις
αποτελεσματικότητας κλίμακας, ανάμεσα στις δύο περιοχές έρευνας.
β) Αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την
εξισωτική αποζημίωση.
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Η σύγκριση της μέσης αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων στις δύο
εναλλακτικές περιπτώσεις (χωρίς επιδοτήσεις και με εξισωτική αποζημίωση) οδηγεί στη
διαπίστωση ότι, η προσθήκη της εξισωτικής αποζημίωσης στις εκροές βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα της μέσης εκμετάλλευσης φυτικής παραγωγής (Πίνακας 4).
Επίσης, παρατηρούνται ορισμένες μεταβολές στα ποσοστά των διαφόρων κλάσεων όπως
διαμορφώνονται μετά την προσθήκη της εξισωτικής αποζημίωσης στην ακαθάριστη
πρόσοδο. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εκμεταλλεύσεων φυτικής
παραγωγής που βρίσκονται στην κάθε κλάση αποτελεσματικότητας. Η σύγκριση των
ποσοστών με τα αντίστοιχα του πίνακα 5 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εξισωτική
αποζημίωση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων αλλά όχι σε σημαντικό
βαθμό.
Όπως στην τεχνική, έτσι και στη συνολική αποτελεσματικότητα (Πίνακας 6) αλλά και
στην αποτελεσματικότητα κλίμακας (Πίνακας 7), το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης που
λαμβάνει η κάθε μία εκμετάλλευση φυτικής παραγωγής του δείγματος, δεν μετέβαλλε τα
ποσοστά των εκμεταλλεύσεων στις δύο τελευταίες κλάσεις, δηλαδή δεν αυξήθηκε ο αριθμός
των εκμεταλλεύσεων που επιτυγχάνουν αποτελεσματικότητες υψηλότερες από 80,0%.
Πίνακας 4. Αποτελεσματικότητα εισροών των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.
Είδος
Αποτελεσματικότητας

Μέση Τιμή Αποτελεσματικότητας
εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής
Χωρίς επιδοτήσεις

Με εξισωτική αποζημίωση

Συνολική αποτελεσματικότητα
(σταθερές αποδόσεις κλίμακας)

49,3%

52,9%

Τεχνική αποτελεσματικότητα
(μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας)

64,9%

66,7%

Αποτελεσματικότητα κλίμακας

76,9%

80,1%

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.

Πίνακας 5. Τεχνική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής
(μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας).
Χωρίς επιδοτήσεις

Με εξισωτική αποζημίωση

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές

%

%

0.0 – 49.9
50.0 – 59.9
60.0 – 79.9
80.0 – 99.9
100.0

29,5
25,6
12,8
10,3
21,8

28,2
17,9
21,8
10,3
21,8

Σύνολο

100,0

100,0

Τεχνική
Αποτελεσματικότητα (%)

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.
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Πίνακας 6. Συνολική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής
(σταθερές αποδόσεις κλίμακας).
Χωρίς επιδοτήσεις

Με εξισωτική αποζημίωση

Συνολική
Αποτελεσματικότητα (%)

Ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές
%

Ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές
%

0.0 – 49.9

66,7

52,5

50.0 – 59.9

12,8

23,1

60.0 – 79.9

6,4

7,7

80.0 – 99.9

3,8

6,4

100.0

10,3

10,3

Σύνολο

100,0

100,0

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.

Πίνακας 7. Αποτελεσματικότητα κλίμακας των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής.
Χωρίς επιδοτήσεις

Με εξισωτική αποζημίωση

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές

%

%

0.0 – 49.9

7,7

3,8

50.0 – 59.9

6,4

6,4

60.0 – 79.9

42,3

30,8

80.0 – 99.9

33,3

48,7

100.0

10,3

10,3

Σύνολο

100,0

100,0

Αποτελεσματικότητα κλίμακας
(%)

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας.

Συμπεράσματα
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές αποτελούν τον κύριο άξονα του πρωτογενή τομέα
της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής
παραγωγής δραστηριοποιείται σε αυτές τις περιοχές. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
έγινε εκτίμηση της σχετικής αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής
παραγωγής στο Νομό Θεσσαλονίκης, αρχικά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις και
μετά συμπεριλαμβάνοντας την εξισωτική αποζημίωση, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε και η
οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων. Οι εκμεταλλεύσεις των μειονεκτικών περιοχών
επιτυγχάνουν υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδο, από τις αντίστοιχες των ορεινών περιοχών,
λόγω της υψηλότερης αξίας φυτικών προϊόντων. Όταν λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις,
όλες οι εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν κέρδος. Με την απουσία των επιδοτήσεων εμφανίζουν
ζημία, ενώ η συμβολή μόνο της εξισωτικής αποζημίωσης δεν επαρκεί, ώστε να μεταβάλλει
τις ζημιογόνες εκμεταλλεύσεις σε κερδοφόρες.
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Από τη συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση διαπιστώνεται ότι όλα τα οικονομικά
αποτελέσματα της μέσης εκμετάλλευσης στις μειονεκτικές περιοχές είναι υψηλότερα από τα
αντίστοιχα της μέσης εκμετάλλευσης στις ορεινές περιοχές. Αντίθετα, όταν στον υπολογισμό
των οικονομικών αποτελεσμάτων ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιδοτήσεων, τότε
εξαλείφονται οι διαφορές μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, λόγω του ότι οι επιδοτήσεις στις
εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών έχουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της ακαθαρίστου προσόδου. Το ίδιο παρατηρείται και στην περίπτωση που τα
οικονομικά αποτελέσματα υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη μόνο την εξισωτική
αποζημίωση, εξαιτίας του μικρού ποσοστού συμμετοχής της στην ακαθάριστη πρόσοδο.
Η μέση τεχνική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής είναι
περίπου 65%, που σημαίνει ότι για να γίνουν αποτελεσματικές πρέπει να μειώσουν τις
εισροές κατά μέσο όρο 35%. Περίπου 22% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων λειτουργούν
πλήρως αποτελεσματικά και με δεδομένο το μέγεθος τους, καμία μεταβολή δεν μπορεί να
γίνει στο επίπεδο χρήσης εισροών, χωρίς να επηρεαστεί η ακαθάριστη πρόσοδος. Η μέση
συνολική αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων υπολογίστηκε στο 49,3%, που σημαίνει,
ότι με μείωση των δαπανών σχεδόν κατά το ήμισυ και σωστή διαχείριση, οι μη
αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Το 79,5%
αυτών λειτουργεί με συνολική αποτελεσματικότητα μικρότερη από 60,0%. Το 10,3% των
εκμεταλλεύσεων είναι πλήρως αποτελεσματικές που σημαίνει ότι συνδυάζουν τις εισροές
τους αποτελεσματικά, παράγοντας τις αναμενόμενες εκροές. Η μέση αποτελεσματικότητα
κλίμακας των εκμεταλλεύσεων είναι 76,9%. Το 10,3% των εκμεταλλεύσεων λειτουργεί σε
άριστο μέγεθος, διαπιστώθηκε δε, ότι αυτές οι εκμεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν κανένα
πρόβλημα και με τη χρήση των εισροών τους.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι ορεινές περιοχές χρειάζονται μεγαλύτερη
στήριξη έναντι των μειονεκτικών, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών τους, που επηρεάζουν την επίτευξη ικανοποιητικών οικονομικών
αποτελεσμάτων. Η προβλεπόμενη μετά το 2010 κατάργηση των κοινωνικό – οικονομικών
κριτηρίων για τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών και ο εκ νέου ορισμός των
ενδιάμεσων περιοχών βάση μόνο των φυσικών μειονεκτημάτων μπορεί να οδηγήσει
μακροχρόνια, σε μια ορθότερη αντιστοίχηση των ενισχύσεων με τα φυσικά και αλλά
μειονεκτήματα των περιοχών. Εντούτοις, βραχυχρόνια ενδέχεται να επιφέρει μείωση των
γεωργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν προϋπόθεση για τη
διατήρηση της υπαίθρου. Η στροφή των εκμεταλλεύσεων τόσο των ορεινών όσο και των
μειονεκτικών περιοχών στην παραγωγή πιο ανταγωνιστικών προϊόντων, αλλά και στη
βελτίωση της ποιότητας των ήδη παραγόμενων προϊόντων θα βοηθούσε στην επίτευξη
μεγαλύτερης ακαθάριστης προσόδου και συνεπώς υψηλότερων οικονομικών αποτελεσμάτων.
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Περίληψη
Για χώρες, όπως η Ελλάδα, ενταγμένες σε ένα διεθνή οικονομικό οργανισμό, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, με πλήρως ανοικτή οικονομία και άρα αντιμέτωπες με τις μεταβολές του διεθνούς
οικονομικού περιβάλλοντος, η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τους
κλάδων είναι πάντα σημαντική και επίκαιρη. Στο γεωργικό τομέα, η εκτίμησή της
επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση τριών κυρίως εργαλείων: την αύξηση της παραγωγής,
την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, εργαλεία τα οποία μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας το τρίτο
απ’ αυτά, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, η προσέγγισή μας βασίζεται στην ανάλυση του
εξωτερικού εμπορίου των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας κατά την περίοδο
1981-2007. Η ανταγωνιστικότητα τιμής, βασικός δείκτης μέτρησης της ανταγωνιστικότητας
και ταυτόχρονα στοιχείο της στρατηγικής προώθησης των προϊόντων φαίνεται ότι οριακά
μόνο συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας τους στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, διεθνής ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα τιμής,
γεωργικός τομέας, εμπορικό ισοζύγιο.

The Competitiveness of Agricultural Products in Domestic and
International Markets (1981-2007)
A. Papageorgiou and D. P. Petropoulos
Department of Crop Production, TEI of Kalamata, Antikalamos, 24100 Kalamata, Greece,
E-mail: ath.papageorgiou@teikal.gr, d.petro@teikal.gr

Abstract
For countries, like Greece, belonging to an international economic organization, namely the
European Union, with a fully open economy and thus faced with the changes of the
international economic environment, the analysis of the competitiveness of their productive
sectors is always important and timely. In the agricultural sector, its estimation is achieved
using mainly three tools: increase of production, productivity and international
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competitiveness, tools that we can use separately or in combination among them. Using the
third of them, international competitiveness, our approach is based on the analysis of the
foreign trade of agricultural products and food stuffs of Greece for the time period 19812007.The price competitiveness, basic index of competitiveness measure and at the same time
an element of the strategy of the products promotion, appears to have contributed, only
marginally, to strengthening their presence in the domestic and international market.
Keywords: competitiveness, international competitiveness, price competitiveness, agricultural
sector, trade balance.

Εισαγωγή
Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, μέσα από την κατάργηση των ορίων των
αγορών μεταξύ των κρατών και η επέκταση της παγκοσμιοποίησης συνέβαλαν στην ενίσχυση
του ανταγωνισμού που παρατηρείται στις αγορές, σε γεωγραφικό αλλά και σε τομεακό
επίπεδο. Για τους παραγωγικούς κλάδους, έννοιες όπως: ανάπτυξη, παραγωγικότητα,
αποτελεσματικότητα, επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα αποκτούν νέα διάσταση,
ενώ όσο πιο ανοικτή είναι μια οικονομία τόσο ενισχύεται η δυαδική υπόσταση της
ανταγωνιστικότητας, δηλαδή αυτή της εσωτερικής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας
(Gopinath et al., 1997).
Ανάλογα με το επίπεδο προσέγγισης, χώρας ή περιφέρειας, οικονομικού κλάδου ή
επιχείρησης, η έννοια της ανταγωνιστικότητας αποκτά πολλαπλές ερμηνείες και πλήθος
εργαλείων μέτρησης. Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα ορθής εκτέλεσης ενός σχεδίου
δράσης (Buckley et al., 1988), η δημιουργία και διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
(Castorina and Monypenny, 2007), ή η διαχείριση αποφάσεων και επιχειρησιακών σχεδίων
με βάση το κοινωνικό συμφέρον (Krugman, 1995), ενώ τονίζεται η σημασία των επενδύσεων
και της έρευνας και ανάπτυξης για τη μακροχρόνια εξέλιξή της (Aiginger, 2004, Fabrizio et
al., 2007, Fagerberg, 1988). Οι θεωρητικοί της διεθνούς ανταγωνιστικότητας αναζητούν τις
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της ανάπτυξης και του ισοζυγίου πληρωμών μιας ανοικτής
οικονομίας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να προσδιορίσουν τους συντελεστές που τα
επηρεάζουν.
Σχετικά με το γεωργικό τομέα, ο ορισμός, οι συντελεστές και οι δείκτες μέτρησης της
ανταγωνιστικότητας συνεχώς αναθεωρούνται. Η τάση για περισσότερο απελευθερωμένο
εμπόριο συνέβαλε στην ενίσχυση της επιρροής των διεθνών αγορών. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα την αύξηση της σημασίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος, για την προσέγγισή
της (Kennedy and Rosson, 2002). Όμως, κατά τα τελευταία χρόνια, οι ιδιαίτερες συνθήκες
που επικρατούν στον τομέα (διακυμάνσεις των τιμών των προϊόντων, κτλ), περιόρισαν τη
χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, λόγω της ανάγκης πιο προστατευτικών πολιτικών.
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1981 και η
εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) βρήκε τη γεωργία της απροετοίμαστη να
αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα. Η στρατηγική της ανταγωνιστικότητας τιμής η οποία ακόμα
και σήμερα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της γεωργικής ανταγωνιστικότητας είχε οριακή
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αποτελεσματικότητα. Η αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων, λόγω της εισροής χρημάτων
από την ΕΟΚ, αλλά και η αύξηση των τιμών των προϊόντων, εξ αιτίας της τάσης εξομοίωσής
τους με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και της αύξησης του κόστους παραγωγής πολλών
προϊόντων, προκάλεσαν μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά. Το εμπορικό ισοζύγιο των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από πλεονασματικό που ήταν μέχρι το 1981 (36,65 εκατ.
€) το 1982, ένα χρόνο μετά την ένταξη, έγινε ελλειμματικό (-34,8 εκατ. €), έλλειμμα το οποίο
συνεχώς αυξάνεται (-2.988 εκατ. € το 2007).
Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας μετά την ένταξή της στην Κοινή Αγορά, με
βάση τα δεδομένα του εξωτερικού της εμπορίου. Αναλύουμε το κατά πόσον η στρατηγική
των ανταγωνιστικών τιμών συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας τους στην εσωτερική και
διεθνή αγορά. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζουμε το θεωρητικό
υπόβαθρο της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καθώς και τους
δείκτες εκτίμησής της. Στο δεύτερο αναλύουμε τη μεθοδολογική μας προσέγγιση, ενώ στο
τρίτο την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Χρησιμοποιούμε τις χρονολογικές σειρές του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.
Παρουσιάζεται το ισοζύγιο πληρωμών των προϊόντων και η εξέλιξη του μεριδίου που
κατέχουν στη διαμόρφωση των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την εξέλιξη
των τιμών τους.

Θεωρητικό υπόβαθρο
1) Η ευρύτητα των προσεγγίσεων της έννοιας της ανταγωνιστικότητας
Κατ’ αρχάς, η έννοια της ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιήθηκε για να δείξει την
ικανότητα μιας επιχείρησης, ενός παραγωγικού τομέα ή του συνόλου των επιχειρήσεων μιας
οικονομίας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των αντιπάλων της. Αργότερα, έτυχε ευρείας
εφαρμογής, τόσο για τη διαμόρφωση της κεντρικής πολιτικής, ακόμα και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης (White Paper, 1993), όσο και ως δείκτη μέτρησης της ικανότητας των
περιφερειακών οικονομικών συστημάτων (Bristow, 2005). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δίδει
ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως των λιγότερο ευνοημένων
περιοχών, θεωρώντας τη βασική παράμετρο για την επίτευξη της «κοινωνικής συνοχής»
(Kitson et al., 2004).
Ο Landau (1992) σημειώνει ότι «η ανταγωνιστικότητα ενός έθνους ορίζεται ως η
ικανότητα να διατηρεί έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων του, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής προσφοράς εργασίας,
χωρίς να μειώνονται οι δυνατότητες ευημερίας των μελλοντικών γενεών» (Harisson and
Kennedy, 1997). Η ΕΕ (2009) θεωρεί ότι στόχος της ανταγωνιστικότητας είναι «η συνεχής
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ενός έθνους ή μιας περιοχής, καθώς επίσης και της επίτευξης
του χαμηλότερου δυνατού επιπέδου της μη ηθελημένης ανεργίας». Είναι ορισμοί που
συνδέουν την ανταγωνιστικότητα με την επίτευξη της αειφορίας και των κοινωνικών στόχων.
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Η Έκθεση (2009) της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα θεωρεί ότι αποτελείται από
εξωτερικές και εσωτερικές πτυχές. Οι πρώτες αφορούν τη διεθνή παρουσία των οικονομικών
κλάδων, των οποίων βασικός στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση του μεριδίου τους στην
παγκόσμια αγορά. Οι δεύτερες συνδέονται με το επίπεδο της παραγωγικότητας των κρατώνμελών και τους συντελεστές που την επηρεάζουν.
Οι Scott and Lodge (1985) υποστηρίζουν ότι «η εθνική ανταγωνιστικότητα αφορά την
ικανότητα μιας χώρας να δημιουργεί, να παράγει, να διανέμει και να συντηρεί προϊόντα στο
διεθνές εμπόριο, μέσα από διαδικασίες που της εξασφαλίζουν αυξανόμενα έσοδα» (Buckley
et al., 1988). Η προσέγγιση αυτή, αλλά και της ΕΕ εν μέρει, συνδέουν την ανταγωνιστικότητα
με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, της οποίας ένα διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης
είναι η ανάπτυξη σε συνάρτηση με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Εάν το κόστος
της εργασίας σε μια χώρα αυξάνεται περισσότερο από άλλες χώρες, αυτό θα έχει ως συνέπεια
τη μείωση του μεριδίου που κατέχει τόσο στην εσωτερική, όσο και στη διεθνή αγορά,
εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας την ανεργία (Fagerberg, 1988).
Εντούτοις, υπάρχει και η προσέγγιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας μέσα από την
παραγωγικότητα. Για τον Porter (1990) «ο καθορισμός της εθνικής ανταγωνιστικότητας με
βάση την επίτευξη εμπορικού πλεονάσματος ή ισοσκελισμένου εμπορίου δεν είναι από μόνος
του κατάλληλος». Η επέκταση των εξαγωγών μιας χώρας, χάρη του χαμηλού επιπέδου των
μισθών και του αδύναμου νομίσματος, μπορεί να βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών, αλλά
μειώνει το επίπεδο διαβίωσης του έθνους. Όμως, αυτός είναι ο κύριος στόχος ενός κράτους.
Εξαρτάται από την παραγωγικότητα, δηλαδή με το πως συνδυάζονται η εργασία με το
κεφάλαιο, από την ποιότητα των θέσεων της εργασίας που διαθέτει. Σημειώνει ότι η μόνη
πλήρης νοηματοδότηση της ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο είναι η παραγωγικότητα.
Ο Krugman (1994) υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο κράτους δεν υφίσταται
σαν έννοια, γιατί «οι χώρες δεν κλείνουν» όπως οι επιχειρήσεις. Η ευημερία μιας χώρας είναι
θέμα εσωτερικό, που εξαρτάται από την αύξηση της παραγωγικότητάς της. Αυτό θα
επιτρέψει, δια μέσου της ενίσχυσης της εμπλοκής της στο διεθνές εμπόριο, την αύξηση των
εισαγωγών της και έτσι την άνοδο της ευημερίας της. Τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο δεν θέτει
ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, αλλά ανταλλαγών για το συμφέρον όλων και
υπογραμμίζει τη σημασία του συγκριτικού πλεονεκτήματος των χωρών (Krugman, 1993).
Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα ενός οικονομικού κλάδου, όπως η γεωργία ή τα
τρόφιμα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο επίπεδο και στις μεταβολές του εμπορικού ισοζυγίου
ή/και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου. Για τους Sharples and Milham (1990) «το
να είσαι ανταγωνιστικός είναι η ικανότητα του να διαθέτεις αγαθά και υπηρεσίες στο χρόνο,
τον τόπο και τη μορφή που αναζητούνται από τους αγοραστές σε τιμές τόσο καλές ή
καλύτερες από άλλους πιθανούς προμηθευτές, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό επίπεδο
απόδοσης των χρησιμοποιούμενων πόρων» (Abbott and Bredahl, 1992).
Αντίστοιχα, σε επίπεδο επιχειρήσεων, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η άμεση και
μελλοντική ικανότητα ή/και ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να σχεδιάζουν, να παράγουν
και να εμπορεύονται προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο, των οποίων η τιμή και οι λοιπές
ιδιότητες σχηματίζουν ένα περισσότερο ελκυστικό σύνολο από αυτό των ξένων και ντόπιων
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ανταγωνιστών (Buckley et al., 1988), δια μέσου του ανταγωνιστικού κόστους και της
διαφοροποίησης του προϊόντος (Harisson and Kennedy, 1997).
Ο Porter (1998) αναφέρει ότι «ο σύγχρονος ανταγωνισμός εξαρτάται από την
παραγωγικότητα και όχι από την πρόσβαση στις εισροές ή την κλίμακα δραστηριοποίησης
της κάθε επιχείρησης». Τονίζει ότι σημασία έχει το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση και όχι το
πού, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο στοιχεία της οργάνωσης των επιχειρήσεων στην
ανάλυση της μακροχρόνιας πορείας της ανταγωνιστικότητάς της.
Σε διεθνές επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα μετρά πότε ένα προϊόν μπορεί να ανταγωνιστεί
με ένα αντίστοιχο στη διεθνή αγορά, δεδομένου του κόστους παραγωγής (Mubarik, 2001).
Ένα ανταγωνιστικό προϊόν μπορεί να συνυπάρχει με τις εισαγωγές στο εσωτερικό μιας χώρας
ή/και να εξαχθεί. Αντίθετα, εάν δεν είναι ανταγωνιστικό, το προϊόν χρειάζεται να
προστατευθεί από τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές του είναι συνήθως ελάχιστες ή μπορεί να
επιδοτούνται ούτως ώστε να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα τιμής του.
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια δυναμική και ευμετάβλητη έννοια (Traill and da
Silva, 1996). Αναλύεται η σημασία της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας, καθώς και η
δυναμική του συγκριτικού πλεονεκτήματος (Abbott and Thompson, 1987). Μακροχρόνια θα
πρέπει να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο και για αυτό τονίζονται οι ανάγκες και οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν για τεχνολογικές βελτιώσεις μέσα από την εφαρμογή
επενδυτικών στρατηγικών (Fabrizio et al., 2007). Για την επίτευξη αυτού του στόχου το
κράτος και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό οικονομικό
περιβάλλον. Να παρέχουν τα δημόσια αγαθά και τις υποδομές που ο ιδιωτικός τομέας δεν
προσφέρει και να κάνουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της υγείας και
ασφάλειας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος (Abbott and Bredahl, 1992, Porter, 1990).
Ο Fagerberg (1988) σημειώνει ότι «οι συντελεστές που σχετίζονται με την τεχνολογία
και την παραγωγική δυναμικότητα είναι πολύ σημαντικοί για τη μεσο-μακροχρόνια εξέλιξη
των μεριδίων των αγορών μεταξύ των χωρών, αλλά και του ΑΕΠ, ενώ η ανταγωνιστικότητα
κόστους παίζει πιο περιορισμένο ρόλο από ό,τι συνήθως πιστεύουμε». Προτείνει ένα πρότυπο
διεθνούς ανταγωνιστικότητας που συνδέει την ανάπτυξη των μεριδίων των αγορών με τρία
είδη συντελεστών: την ικανότητα ως προς την ανταγωνιστικότητα τεχνολογίας, ως προς την
ανταγωνιστικότητα τιμής και ως προς τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων.
2) Δείκτες εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας και εργαλεία ενίσχυσής της
Η σχολή του στρατηγικού μάνατζμεντ ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως την ικανότητα
επικερδούς δημιουργίας και διάθεσης αξιών. Οι βασικές παράμετροί της είναι: η τεχνολογία,
τα χαρακτηριστικά των εισροών, οι οικονομίες κατά την παραγωγική διαδικασία, η
διαφοροποίηση του προϊόντος και οι εξωτερικοί παράγοντες. Αυτές επηρεάζουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
αυτές που επιδρούν στο κόστος παραγωγής και αυτές που επιδρούν στην ποιότητα ή στην
αντίληψη της ποιότητας τόσο του προϊόντος, όσο και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης
(Harisson and Kennedy, 1997). Καθώς οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονέκτημα σε αυτές τις
παραμέτρους αυξάνεται το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν όπως και τα κέρδη τους.
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Εντούτοις, οι Buckley et al. (1988) σημειώνουν ότι η χρησιμοποίηση του μεριδίου των
αγορών ως δείκτη της ανταγωνιστικότητας εμπεριέχει ορισμένους κινδύνους:
1. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το μερίδιο της εξαγωγικής αγοράς των χωρών μετράται με
βάση όλες τις παραγωγικές ομάδες, χωρίς να μας ενημερώνει ως προς τους επιμέρους
κλάδους. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα μερίδια των αγορών κατά κλάδους παραγωγής.
2. Δεν δίνεται η εικόνα της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κλάδων και των
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανάλυση του
εμπορικού ισοζυγίου.
3. Το μερίδιο στις εξαγωγικές αγορές είναι συχνά μέτρο εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας
σε επίπεδο επιχείρησης, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο με τον οποίο
επιτυγχάνεται. Εάν αυτό διατηρείται χάρη σε δραστική μείωση της τιμής, αυτό θα έχει
ένα αντίθετο αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία και πιθανότατα τη μακροχρόνια
επίδοση της εταιρείας (Kennedy and Rosson, 2002).
4. Τέλος, αυτός ο δείκτης δεν εξυπηρετεί περιπτώσεις πολυδύναμων και πολυεθνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές.
Η «ανταγωνιστικότητα κόστους» είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης μέτρησής
της σε επίπεδο παραγωγικού κλάδου και επιχειρήσεων. Όσο πιο χαμηλό είναι το κόστος τόσο
πιο ανταγωνιστική είναι η επιχείρηση ή ο παραγωγικός κλάδος. Εντούτοις, αν και το κόστος
παραγωγής μας επιτρέπει να έχουμε κάποια ιδέα των συγκριτικών θέσεων των κλάδων
μεταξύ των εθνών, αποτυγχάνει να συμπεριλάβει την επίδοσή τους. Οι επιχειρήσεις μπορεί να
είναι ανταγωνιστικές ως προς το κόστος αλλά να χάνουν ως προς την οικονομική απόδοση
λόγω της χαμηλής θέσης τους στην αγορά ή της κακής εικόνας του προϊόντος.
Το πιο διαδεδομένο μέτρο της ανταγωνιστικότητας είναι η «ανταγωνιστικότητα τιμής».
Είναι στενά συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα κόστους και παίζει ένα σημαντικό ρόλο
στον προσδιορισμό της θέσης της παραγωγής στις αγορές. Όμως, αν και αποτελεί ένδειξη των
δυνατοτήτων ενός παραγωγικού κλάδου ή προϊόντος, δεν διαφωτίζει ως προς τις επιδόσεις
τους. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική ως προς την τιμή, αλλά λόγω χαμηλής
ποιότητας και κακού μάρκετινγκ να μην μπορεί να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε
πωλήσεις και κέρδη.
Ένας άλλος δείκτης ανταγωνιστικότητας είναι η «ανταγωνιστικότητα ποιότητας». Το να
ανταγωνίζεται κανείς με βάση την τιμή δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη μορφή
ανταγωνισμού. Όταν η ποιότητα αποτελεί κύριο στοιχείο του, όπως στην περίπτωση πολλών
μεσογειακών προϊόντων και τροφίμων (Sassi, 2006), το να παράγεις σε χαμηλές τιμές είναι
μια ανεπιτυχής στρατηγική. Οι τιμές μπορεί να λειτουργήσουν ως δείκτης ποιότητας και κατά
συνέπεια οι χαμηλές τιμές να υπονοούν χαμηλή ποιότητα και να περιορίσουν τις πωλήσεις.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας με βάση μεμονωμένους δείκτες, όπως το μερίδιο
των αγορών, το κόστος, η τιμή ή η ποιότητα, δεν αποτελεί ικανοποιητικό εργαλείο για την
πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της εμπορικής πολιτικής, είτε αυτό αφορά το κράτος, είτε
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έναν παραγωγικό κλάδο ή μια επιχείρηση, πολύ δε μάλλον την αναπτυξιακή τους διαδικασία.
Μια πολύπλευρη προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία όπως την ανάπτυξη
ανά προϊόν, την ανταγωνιστικότητα τιμής, το εμπορικό ισοζύγιο, καθώς επίσης και τα μερίδια
των εξαγωγικών αγορών. Έτσι θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της δυναμικής της
ανάπτυξης, όσο και της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
Σχετικά με το γεωργικό τομέα τέτοια εργαλεία είναι η ανάπτυξη της παραγωγής, η
παραγωγικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα (Mubarik, 2004). Εντούτοις, λόγω της
δυσκολίας μέτρησής τους, εκείνο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται είναι η διεθνής
ανταγωνιστικότητα. Εκφράζεται μέσα από την ικανότητα μιας χώρας να προτείνει προϊόντα
σε συμφέρουσες τιμές, καλύτερης ποιότητας και διαφοροποιημένα. Η ανταγωνιστικότητα
επηρεάζεται και από την ικανότητά της να διαθέτει προϊόντα στους εισαγωγείς, τα οποία δεν
μπορούν να παραχθούν στις χώρες τους κατά τη διάρκεια μιας εποχής ή όλο το χρόνο. Η
ανταγωνιστικότητα μιας εξαγωγικής χώρας μετράται συνήθως με βάση δύο κριτήρια: την
ανταγωνιστικότητα τιμής και την ανταγωνιστικότητα επίδοσης, στην οποία εμπεριέχεται και
η ανταγωνιστικότητα ποιότητας (Lipchitz, 2006).
Η προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας που ακολουθεί βασίζεται στα στοιχεία του
εξωτερικού εμπορίου της χώρας και καλύπτει την περίοδο από την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ, το 1981 μέχρι το 2007, βάσει της τριψήφιας ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου
(SITC), τα οποία βρίσκουμε στην Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδος. Η ανάλυσή μας δεν
επεκτείνεται στην πριν την ένταξη περίοδο για δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με το ότι η
σύγκριση μεταξύ της προ και μετά την ένταξη περίοδο παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις
ως προς την αναπτυξιακή διάσταση του γεωργικού τομέα και τη δυναμική της, λόγω της
εισροής κοινοτικών κεφαλαίων. Ο δεύτερος, αφορά την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων,
βασικού στοιχείου της μελέτης μας για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Το 1981
άρχισε η μεταβατική περίοδος προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στην ΚΓΠ, καθώς και η
προοδευτική αύξηση των τιμών των προϊόντων, που είχε ως στόχο την εξομοίωσή τους με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της
παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, αλλάζοντας τις συνθήκες των
αγορών και τη δυναμική τους, αλλά και γενικότερα την αναπτυξιακή στρατηγική των
εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του κλάδου.
Εξετάζουμε κατά πόσο η στρατηγική των ανταγωνιστικών τιμών, η οποία αποτέλεσε το
βασικό εργαλείο προώθησης των προϊόντων, συνέβαλε στην ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς τους. Ακολουθώντας την υπόθεση, ότι για να έχουμε μια εκτίμηση της
ανταγωνιστικότητας στο διεθνές εμπόριο, τα προϊόντα πρέπει κατ’ αρχάς να είναι
ανταγωνιστικά στην εσωτερική αγορά (Mubarik, 2004), αρχίζουμε την ανάλυσή μας
παρουσιάζοντας την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου των βασικών κατηγοριών των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων κατά πενταετίες. Η παρουσίαση γίνεται σε
αποπληθωρισμένες τιμές, δηλαδή σε ευρώ (€), ούτως ώστε να έχουμε μια περισσότερο
αντικειμενική εικόνα της εξέλιξής του. Στη συνέχεια αναλύουμε τη συμμετοχή των κύριων
κατηγοριών των προϊόντων στη διαμόρφωση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών της
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χώρας και εξετάζουμε το κατά πόσο η εξέλιξη των τιμών τους επηρέασε το μερίδιο της
συμμετοχής τους σε αυτές.

Αποτελέσματα
Ο Πίνακας 1 μας δείχνει την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων της Ελλάδας σε σταθερό νόμισμα, δηλαδή το €. Από την ανάλυση του πίνακα
αυτού προκύπτει ότι κατά την περίοδο 1981 – 2007 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας
κατέγραψε σημαντική επιδείνωση, ακόμα και το ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων, το οποίο από θετικό έγινε αρνητικό. Αναλυτικότερα, μεταξύ 1981 και 2006 το
συνολικό εμπορικό ισοζύγιο πέρασε από τα -750 εκατ. € στα -33.565 εκατ. €, που δείχνει ότι
το έλλειμμα πολλαπλασιάστηκε κατά 45 σχεδόν φορές, ενώ αυτό των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων από πλεονασματικό το 1981 (36,6 εκατ. €) έγινε ελλειμματικό (-2.182 εκατ. €)
το 2006, καταγράφοντας πιο εντυπωσιακή επιδείνωση, δηλαδή κατά 60 σχεδόν φορές. Το
2007 καταγράφεται μια ακόμα χειρότερη επιδείνωση (-2.988,9 εκατ. €), κατά 82 φορές.
Η εμφάνιση του ελλείμματος οφείλεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές
παραμέτρους. Ως προς την πρώτη κατηγορία, η ζήτηση των ελλήνων καταναλωτών αυξήθηκε
περισσότερο από τη δυνατότητα παραγωγής της τοπικής οικονομίας, αυξάνοντας τις
εισαγωγές, ενώ η αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων συνέβαλε στο να γίνουν
λιγότερο ανταγωνιστικά τόσο στην εσωτερική, όσο και στη διεθνή αγορά, μειώνοντας τα
έσοδα από τις εξαγωγές. Ως προς τη δεύτερη κατηγορία των ποιοτικών παραμέτρων, το
εμπορικό ισοζύγιο επιβαρύνθηκε από τη δομή των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές.
Εισάγουμε κύρια ακριβά κτηνοτροφικά και μεγάλης προστιθέμενης αξίας προϊόντα και
εξάγουμε σαφώς φθηνότερα φυτικά προϊόντα, καθώς και λόγω του ότι με την εφαρμογή του
κοινοτικού προτιμησιακού καθεστώτος, αυξήθηκε η εισαγωγή ακριβών κοινοτικών
προϊόντων (Maraveyas and Duguenne, 1994).
Από τη δεκαετία του ’90 η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων επιβαρύνθηκε από
δραματικές μεταβολές. Ειδικότερα, από το 1994 και μετά η ελληνική οικονομία λειτουργεί σε
καθεστώς πλήρους ελευθερίας ως προς τις εμπορικές ανταλλαγές της χώρας με το εξωτερικό,
σε αντίθεση με την προγενέστερη κατάσταση των επιδοτήσεων των εξαγωγών, των
εισαγωγικών δασμών, κτλ. Επιπλέον, από το 2001, η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη των
χωρών του ευρώ κατάργησε οποιαδήποτε δυνατότητα άσκησης εθνικής συναλλαγματικής και
νομισματικής πολιτικής.
Τα προϊόντα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, όπως είχε ήδη διαφανεί από τη
δεκαετία 1990-2000, με βάση το δείκτη ανταγωνιστικότητας Balassa, στη μελέτη της Σ.
Δημέλη (2004) «Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: συνολική και κλαδική
ανάλυση 1990-2001»:
1. Τα παραδοσιακά μεσογειακά προϊόντα, των οποίων το εμπορικό ισοζύγιο ήταν και
παραμένει πλεονασματικό, όπως τα Φρούτα και Λαχανικά, ο Καπνός και τα Έλαια και
Λίπη (των οποίων βασικό συντελεστή αποτελεί το ελαιόλαδο). Οι παραγωγικοί κλάδοι
επεξεργασία-συντήρηση φρούτων και λαχανικών και παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
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κατατάσσονται μεταξύ των κύριων κλάδων ‘μοχλών’ της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας
(Γιαννίτσης κ.ά., 2009). Εντούτοις, ως προς τις κατηγορίες Καπνός και Φυτικές υφαντικές
ίνες πρέπει να σημειώσουμε ότι αποτελούσαν προϊόντα επιδοτούμενα από την ΕΟΚ, ενώ
ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών απευθύνεται στις αγορές Τρίτων Χωρών.
Πίνακας 1. Το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας
(000 €).
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ζώντα ζώα
Κρέατα

1981
-1.431
-43.132

1986
-11.501
-231.034

1991
-44.112
-338.967

1996
-48.866
-564.631

2001
-77.338
-682.048

2006
-83.107
-1.088.407

2007
-90.000
-973.000

Γάλα και αυγά

-33.081
-9.285

-143.231
-24.654

-219.395
-38.539

-302.539
-54.770

-386.709
-44.241

-452.398
37.544

-505.000
14.000

9.614

-4.713

83.824

-109.165

-183.172

-278.894

-449.000

100.864
-11.226

311.903
1.596

499.883
2.066

565.012
-38.577

784.889
-15.947

548.571
-50.845

543.000
-183.000

-14.252
369
-2.217
3.367
24.269
5.535
-417
-16.075

-58.700
-4.998
-12.734
8.261
67.806
-5.825
-3.548
-60.296

-68.631
-49.814
-62.225
-65.350
134.770
-7.918
-50.274
-122.720

-156.408
-109.702
-139.302
-43.595
192.238
-18.465
-105.878
-140.678

-149.488
-190.345
-118.618
-198.882
144.091
-26.019
-111.020
-197.825

-265.659
-254.370
-191.365
-274.088
62.295
-66.296
-75.215
-279.727

-298.000
-334.000
-198.000
-267.000
23.000
-38.000
-107.000
-337.000

-10.209

-53.538

42.051

323.795

287.883

320.378

169.000

-6.089
1.810

-4.619
78.718

-29.966
17.529

-53.734
428.681

-58.741
199.525

-93.469
314.893

-94.000
138.000

42.304

79.284

-801

39

-2.269

-2.959

-2.935

36.654

-82.151

-328.452

-384.166

-1.032.704

-2.182.225

-2.988.935

-6.871.771 -11.246.756 -20.163.924 -33.564.956

-38.552.561

Ψάρια
Δημητριακά
Φρούτα και
λαχανικά
Ζάχαρη και μέλι
Καφές, κακάο,
τσάι, μπαχαρικά
κλπ
Ζωοτροφές
Τρόφιμα
Ποτά
Καπνός
Δέρματα
Ελαιούχοι σπόροι
Ξυλεία-φελλός
Φυτικές υφαντικές
ίνες
Γεωργικές πρώτες
ύλες
Έλαια και λίπη
Άμυλα σιταριού
και καλαμποκιού
Σύνολο
γεωργικών
προϊόντων και
τροφίμων
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-750.803 -2.325.177

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ.
2. Τα προϊόντα των οποίων το εμπορικό έλλειμμα υπερ-εικοσαπλασιάστηκε. Πρόκειται
κυρίως για αγαθά που αφορούν την ικανοποίηση της εθνικής ζήτησης για Κτηνοτροφικά
προϊόντα, για Δημητριακά, Ποτά, αλλά και για Ελαιούχους σπόρους. Ως προς τα
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προϊόντα κτηνοτροφίας το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο σχετίζεται τόσο με προϊόντα
πρώτες ύλες για την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, όπως Ζώντα ζώα και
Ζωοτροφές όσο και με την κατανάλωση των ανθρώπων και τη ζήτηση των γεωργικών
βιομηχανιών. Μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, η αύξηση της ζήτησης και η αλλαγή του
καταναλωτικού προτύπου των Ελλήνων είχαν ως αποτέλεσμα η ζήτηση να ξεπεράσει την
παραγωγική δυναμικότητα ορισμένων κλάδων. Έτσι, οι τοπικοί προμηθευτές έχασαν τα
μερίδια της αγοράς προς όφελος των εισαγωγών (Fagerberg, 1988).
3. Τα προϊόντα των οποίων το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε, αλλά με πιο χαμηλούς
ρυθμούς, όπως οι κατηγορίες Ζάχαρη και μέλι, Καφές κτλ, Ξυλεία – φελλός, Γεωργικές
πρώτες ύλες, Άμυλα και Γάλα και αυγά.
4. Τέλος, η μοναδική κατηγορία που μετέτρεψε το ισοζύγιό της από αρνητικό σε θετικό
είναι τα Ψάρια. Μετά το 2000 η κατηγορία αυτή παρουσιάζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο
και εξελίσσεται σε στρατηγικής σημασίας κλάδο για την ελληνική οικονομία.
Πίνακας 2. Η διάρθρωση εισαγωγών – εξαγωγών.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ζώντα ζώα
Κρέατα
Γάλα και αυγά
Ψάρια
Δημητριακά
Φρούτα και λαχανικά
Ζάχαρη και μέλι
Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ
Ζωοτροφές
Τρόφιμα
Ποτά
Καπνός
Δέρματα
Ελαιούχοι σπόροι
Ξυλεία-φελλός
Φυτικές υφαντικές ίνες
Γεωργικές πρώτες ύλες
Έλαια και λίπη
Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
1981
2007
0,91
1,43
19,80
15,34
15,53
5,74
5,52
5,69
5,78
6,53
1,54
10,50
5,69
11,48
7,09
3,30
3,65
4,85
1,88
5,56
1,21
4,51
2,14
6,23
1,60
4,97
0,37
1,19
7,39
5,21
6,57
0,17
9,04
1,68
1,63
3,20
0,78
0,05
100
100

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1981
2007
0,22
0,14
0,16
1,31
0,42
2,26
1,11
4,72
8,70
12,24
40,64
35,63
0,50
6,82
0,52
1,01
3,27
0,68
0,75
0,98
2,35
2,78
11,30
4,03
3,53
9,65
0,16
1,12
0,07
0,27
1,65
4,91
5,38
0,49
2,11
9,57
17,16
0,00
100
100

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ.

Ο Πίνακας 2 μας δείχνει ότι μεταξύ 1981 και 2007 η διάρθρωση των εισαγωγών και
εξαγωγών παρουσιάζει μερικές αξιοσημείωτες μεταβολές. Οι μεγαλύτερες δαπάνες για
εισαγωγές αντιστοιχούν πάντα στις κατηγορίες Κρέατα, και Γάλα και αυγά, ενώ αύξηση
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παρουσιάζει το ποσοστό στα Φρούτα και Λαχανικά και τα Ποτά, αύξηση που οφείλεται στην
αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου των Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, τα Φρούτα
και Λαχανικά και ο Καπνός, αν και έχασαν μέρος του ποσοστού τους, συνεχίζουν να
αποτελούν βασικά εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, με βασικότερο τα πρώτα. Επιπλέον, πολύ
σημαντική αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των κατηγοριών Έλαια και λίπη και τα Ψάρια, τα
οποία έρχονται για το 2006 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα των εξαγωγών της χώρας.
Οι Πίνακες 3 και 4 μας δείχνουν την εξέλιξη της τιμής/κιλό των εισαγωγών και των
εξαγωγών αντίστοιχα ορισμένων βασικών γεωργικών προϊόντων σε €.
Πίνακας 3. Οι τιμές εισαγωγής ορισμένων προϊόντων (€).
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κρέατα βοοειδών νωπά
Κρέατα νωπά
Γάλα, κρέμα
Τυρί
Ψάρια, νωπά και
κατεψυγμένα
Σιτάρι, ανάλεστο
Καλαμπόκι, ανάλεστο
Λαχανικά, νωπά,
κατεψυγμένα
Λαχανικά παρασκευασμένα
ή διατηρημένα
Φρούτα νωπά ή
αποξηραμένα
Φρούτα παρασκευασμένα ή
διατηρημένα
Ζάχαρη, μελάσσα και μέλι
Ποτά, αλκοολούχα
Καπνός, μη
βιομηχανοποιημένος
Βαμβάκι
Έλαια και λίπη, φυτικά,
σταθερά, "μαλακά",
ακατέργαστα

1981
0,48
0,64
0,17
0,43

1986
1,03
1,85
0,46
1,31

1991
2,04
1,23
0,91
2,49

1996
2,56
1,77
1,09
3,31

2001
1,34
0,85
1,12
1,49

2006
3,31
2,08
1,15
3,34

2007
3,40
2,00
1,26
2,35

0,29
0,08
0,04

0,57
0,09
0,13

1,29
0,14
0,20

1,96
0,16
0,22

2,56
0,14
0,18

3,54
0,15
0,19

3,59
0,22
0,23

0,10

0,25

0,26

0,40

0,50

0,56

0,63

0,20

0,45

0,48

0,68

0,44

0,96

1,04

0,19

0,45

0,52

0,82

0,91

1,06

1,05

0,14
0,10
0,27

0,45
0,45
0,74

0,91
0,64
1,36

1,07
0,34
2,30

1,14
0,36
1,89

1,19
0,55
2,84

1,18
0,56
2,64

1,00
0,35

2,06
0,65

2,34
1,06

3,71
1,83

4,39
1,74

3,23
1,08

2,80
0,96

0,15

0,23

0,89

0,56

0,61

0,67

0,77

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ.

Η ανάλυση του Πίνακα 3 σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Πίνακα 2 ως προς τα μερίδια
των εισαγωγών των προϊόντων μας δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα τιμής είχε οριακή
επίπτωση στη διαμόρφωση των μεριδίων τους. Προϊόντα των οποίων μεταξύ 1981 και 2007 η
τιμή υπερ-τριπλασιάστηκε διατήρησαν το σημαντικό ποσοστό τους, όπως τα Κρέατα, η
κατηγορία Γάλα και τα Ψάρια ή το αύξησαν σημαντικά, όπως τα Ποτά και ο Καπνός. Η
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σημαντική αύξηση του ποσοστού των Φρούτων και λαχανικών μόνο θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι οφείλεται και στην ανταγωνιστικότητα τιμής, διότι η τιμή τους είχε αυξηθεί πολύ
λιγότερο από τις τιμές άλλων προϊόντων.
Πίνακας 4. Οι τιμές εξαγωγής ορισμένων προϊόντων (€).
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κρέατα βοοειδών
νωπά

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2007

0,15

0,40

1,47

2,24

2,80

4,21

4,05

Κρέατα νωπά
Γάλα, κρέμα
Τυρί
Ψάρια, νωπά και
κατεψυγμένα
Σιτάρι, ανάλεστο
Καλαμπόκι, ανάλεστο
Λαχανικά, νωπά,
κατεψυγμένα
Λαχανικά
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα
Φρούτα νωπά ή
αποξηραμένα
Φρούτα
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα
Ζάχαρη, μελάσσα και
μέλι
Ποτά, αλκοολούχα
Καπνός, μη
βιομηχανοποιημένος
Βαμβάκι
Έλαια και λίπη,
φυτικά, σταθερά,
"μαλακά",
ακατέργαστα

1,48
0,18
0,59

0,79
0,59
1,28

1,09
1,16
2,59

1,51
1,89
3,53

0,96
0,10
3,23

0,90
1,82
4,68

1,00
1,96
4,32

0,46
0,03
0,07

1,58
0,09
0,09

4,18
0,15
0,13

5,22
0,17
0,15

3,50
0,18
0,19

4,26
0,18
0,30

4,25
0,28
0,38

0,08

0,23

0,36

0,79

1,15

1,21

1,17

0,14

0,32

0,66

0,84

1,01

1,11

1,34

0,12

0,19

0,33

0,41

0,50

0,62

0,68

0,09

0,24

0,43

0,57

0,56

0,76

0,85

0,30
0,19

0,04
0,24

0,18
0,55

0,39
1,04

0,19
0,92

0,30
1,37

0,40
1,31

0,50
0,22

0,99
0,32

1,53
0,74

1,91
1,11

3,13
0,85

2,79
0,94

2,69
0,95

0,17

0,52

1,18

2,83

1,64

2,88

2,37

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ.

Αντίστοιχα, η ανάλυση του Πίνακα 4 σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Πίνακα 2 ως
προς τα μερίδια των εξαγωγών των προϊόντων μας δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα τιμής είχε
περιορισμένη επίπτωση στη διαμόρφωση των μεριδίων τους. Κατά την περίοδο από το 1981
μέχρι το 2007, προϊόντα των οποίων η τιμή υπερ-πενταπλασιάστηκε, διατήρησαν το ποσοστό
τους, όπως η κατηγορία Γάλα και η κατηγορία Ποτά ή τα αύξησαν, όπως τα Ψάρια και ο
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Καπνός. Η κατηγορία Έλαια και Λίπη παρουσιάζει σημαντική άνοδο, αν και η τιμή των
προϊόντων τριπλασιάστηκε, πρόοδος η οποία οφείλεται στην ανταγωνιστικότητα ποιότητας
του ελαιολάδου. Αντιθέτως, η σχετική στασιμότητα της τιμής των φρούτων δεν συνέβαλε στη
διατήρηση του μεριδίου των εξαγωγών της κατηγορίας Φρούτα και Λαχανικά. Σημείωσαν
μείωση κατά 21%. Η στασιμότητα των τιμών των προϊόντων με την ταυτόχρονη μείωση του
ποσοστού των εξαγωγών οφείλεται στην κακή οργάνωση του συστήματος πρόσβασης στις
αγορές (Fagerberg, 1988). Κατά τη δεκαετία του ’80 και του ’90 πολλοί μιλούσαν για
ελληνο-ελληνικό πόλεμο ως προς τις τιμές των προϊόντων στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης,
γεγονός που φανερώνει την επιφανειακή και βραχυπρόθεσμης προοπτικής οργάνωση των
εξαγωγών από τη μεριά των στελεχών των εξαγωγικών επιχειρήσεων (Buckley et al., 1988).

Συμπεράσματα
Το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας βαίνει
επιδεινούμενο. Η τάση αυτή συνεχώς αυξάνεται, λόγω της μείωσης του ενεργού γεωργικού
πληθυσμού και των διαρθρωτικών αδυναμιών της γεωργίας. Εντούτοις, η ανάλυση επιμέρους
στοιχείων, όπως τα μερίδια των προϊόντων στη διαμόρφωση των εισαγωγών και των
εξαγωγών, καθώς και των αντίστοιχων τιμών τους μας επιτρέπουν ορισμένες αισιόδοξες
υποθέσεις, ως προς την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στο μέλλον.
Η ανταγωνιστικότητα τιμής δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης
τόσο της εσωτερικής όσο και της διεθνούς αγοράς, τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι το
2007, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση. Όμως, ως προς τις εξαγωγές, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι αυτή θα έχει οριακή επίπτωση και στο μέλλον. Χώρες της Δυτικής Ευρώπης
καταγράφουν σημεία ανάκαμψης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ελληνικών
εξαγωγών τροφίμων.
Η γεωργική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την
ποιότητα των προϊόντων της επιτρέπουν να εμπλουτίσει τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητάς
της, προσθέτοντας στοιχεία από την ανταγωνιστικότητα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης
της ποιότητας οργάνωσης του συστήματος μάρκετινγκ των προϊόντων, όπως και της
ανταγωνιστικότητας κόστους.
Η πρόοδος και μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της γεωργίας δεν σχετίζεται τόσο με
βραχυχρόνιες παραμέτρους, όπως οι τιμές ή το κόστος των εισροών, αλλά με την
παραγωγικότητα και την οργάνωση σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σε επίπεδο
κράτους. Πέρα από την ποσότητα του προϊόντος, το φυσικό πλούτο των περιοχών και τις
τεχνολογίες μείωσης του κόστους, περισσότερο προσοχή πρέπει να δίνεται στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας τους, στην ποιότητα, στις υπηρεσίες που προσφέρουν και σε άλλους
«εκτός τιμής» παράγοντες (Abbott and Bredahl, 1992).
Λόγω της μεγάλης σημασίας του αγροτικού τομέα για την ελληνική οικονομία, η
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παραμένει ένα ανοικτό
διακύβευμα για το παρόν και για το μέλλον και η μελέτη της σε όλες τις βασικές της
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παραμέτρους θα είναι πάντα επίκαιρη, είτε αφορά σε εξειδικευμένα προϊόντα, είτε σε
γεωγραφικές αγορές.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εξετάζει το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό (151-159 βάσει ΣΤΑΚΟΔ_2003), κατά την περίοδο
1983-2007 και υπολογίζει την απώλεια κοινωνικής ευημερίας και τη μείωση της ευημερίας
των καταναλωτών, εξαιτίας της ενδεχόμενης ύπαρξης μονοπωλιακής δύναμης, στην υπό
εξέταση βιομηχανία. Βασιζόμενοι στην προσέγγιση της «εικαστικής απόκλισης» (conjectural
variation approach) του Bresnahan (1989), τρεις διαφορετικές εξειδικεύσεις
χρησιμοποιούνται για να εξεταστούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στην Ελληνική βιομηχανία
τροφίμων και ποτών. Η πρώτη εξειδίκευση εκτιμά το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για
ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την περίοδο 1983-2007. Η δεύτερη
εξειδίκευση εξετάζει το βαθμό της δύναμης στην αγορά για κάθε έναν από τους εννέα
κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για ολόκληρη την περίοδο 1983-2007, ενώ η
τρίτη εξειδίκευση εξετάζει τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για ολόκληρη τη βιομηχανία
τροφίμων και ποτών ανά χρονικές υποπεριόδους της περιόδου 1983-2007. Για τον
υπολογισμό των απωλειών ευημερίας ακολουθείται η μεθοδολογία των Dickson και Yu
(1989). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης στην
Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατά την περίοδο 1983-2007 και, κατ’ επέκταση,
τόσο την απώλεια κοινωνικής ευημερίας όσο και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών.
Λέξεις-κλειδιά: Εικαστική απόκλιση, Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, Μονοπωλιακή δύναμη.

Measuring Market Power in the Greek Food and Beverages
Manufacturing Industry Over the Period 1983-2007
A. N. Rezitis1 and M. A. Kalantzi2
1

Associate Professor, Department of Business Administration of Food and Agricultural
Enterprises, University Western Greece, G. Seferi Str. 2, 30100 Agrinio, Greece,
E-mail: arezitis@cc.uoi.gr
2
PhD Candidate, Department of Business Administration of Food and Agricultural
Enterprises, University Western Greece, G. Seferi Str. 2, 30100 Agrinio, Greece,
E-mail: mkalan@cc.uoi.gr

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Abstract
This paper measures the degree of market power of the Greek food and beverages
manufacturing industry over the period 1983-2007 at three-digit SIC level (151-159 based on
STAKOD_2003). The present study also estimates the “deadweight” loss and the reduction of
consumers’ income due to the possible existence of market power in the Greek food and
beverages manufacturing industry. Based on Bresnahan’s (1989) conjectural variation model,
three different specifications are used to investigate competitive conditions of the Greek food
and beverages manufacturing industry. The first specification assesses the extent of market
power of the whole industry over the period 1983-2007. The second specification tests the
degree of market power in each one of the nine sectors of the industry over the whole period,
i.e. 1983-2007, whereas the third one estimates the extent of market power for the whole
Greek food and beverages manufacturing industry per sub-periods of the period 1983-2007.
The methodology of Dickson and Yu (1989) is adopted to measure the welfare losses. The
empirical results indicate the presence of some degree of market power in the Greek food and
beverages manufacturing industry and as a result the existence of welfare losses.
Keywords: Conjectural variation, Food and beverages manufacturing industry, Market
power.

Εισαγωγή
Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με το
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι αυτός με την
υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης, όπως αριθμό επιχειρήσεων,
απασχόληση, πωλήσεις και προστιθέμενη αξία.
Συγκεκριμένα, ο Ι.Ο.Β.Ε. στην έκθεση του 2010 για την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων
και ποτών αναφέρει ότι στον εν λόγω κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 16.300
επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 17,1% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων και
απασχολούνται άμεσα 120.000 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22% των συνολικών
απασχολουμένων στη μεταποίηση που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλον
κλάδο. Σε όρους κύκλου εργασιών, ο κλάδος αυτός πραγματοποιεί πωλήσεις οι οποίες
καλύπτουν το 21% σχεδόν του συνόλου του μεταποιητικού τομέα, ενώ κατατάσσεται πρώτος
ως προς το μερίδιο επί του συνόλου της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης, το οποίο
καλύπτει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να μετρήσει το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της
Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και να υπολογίσει, τόσο την απώλεια
κοινωνικής ευημερίας, όσο και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, εξ’ αιτίας
ενδεχόμενης ύπαρξης ατελούς ανταγωνισμού. Μία χρήσιμη προσέγγιση της μέτρησης της
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μονοπωλιακής δύναμης ενός κλάδου, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη,
είναι το πλαίσιο έρευνας της Νέας Εμπειρικής Βιομηχανικής Οργάνωσης (ΝΕΙΟ).
Η εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που
εξετάζουν το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, μεταξύ
των οποίων οι εργασίες των Schroeter and Azzam (1990) για τον κλάδο των κρεάτων στις
ΗΠΑ, των Lopez et al. (2002) για τη βιομηχανία των τροφίμων στις ΗΠΑ, των Buyan and
Lopez (1997) για τη βιομηχανία τροφίμων και καπνού στις ΗΠΑ και του Milan (1999) για τη
βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού στην Ισπανία. Ωστόσο, υπάρχει σχετική έλλειψη
πρόσφατων ερευνητικών εργασιών που εξετάζουν τον βαθμό ατέλειας της Ελληνικής
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Οι μόνες μελέτες που εξετάζουν τις συνθήκες
ανταγωνισμού στην Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία και στη βιομηχανία τροφίμων και
ποτών είναι οι εργασίες του Μπουρλάκη (1986, 1992α, 1992β). Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης,
παρουσιάζει η εκτίμηση της απώλειας ευημερίας που μπορεί να προκληθεί από την ύπαρξη
ολιγοπωλίου, μετά την πρώτη και δημιουργική εργασία του Harberger (1954). Πιο πρόσφατες
εργασίες εκτίμησης της απώλειας ευημερίας στον κλάδο των τροφίμων είναι των Bhuyan and
Lopez (1995, 1997) και των Peterson and Connor (1995).
Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την προσέγγιση της «εικαστικής απόκλισης»
(conjectural variation approach) του Bresnahan (1989), για την εμπειρική εκτίμηση του
βαθμού μονοπωλιακής δύναμης, στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές εξειδικεύσεις της προσέγγισης αυτής. Η
πρώτη εξειδίκευση εκτιμά το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για ολόκληρη τη βιομηχανία
τροφίμων και ποτών για την περίοδο 1983-2007, η δεύτερη εξετάζει το βαθμό της δύναμης
στην αγορά για κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για
ολόκληρη την περίοδο 1983-2007 και η τρίτη εξειδίκευση μετρά το βαθμό μονοπωλιακής
δύναμης ολόκληρης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ανά χρονικές υποπεριόδους της
περιόδου 1983-2007. Επιπλέον, η παρούσα εργασία ακολουθεί τη μεθοδολογία των Dickson
and Yu (1989) για να υπολογίσει: 1) την καθαρή απώλεια ευημερίας (απώλεια κοινωνικής
ευημερίας-deadweight loss ή Harberger loss) εξαιτίας ενδεχόμενης ύπαρξης ολιγοπωλίου
(Harberger, 1954) και 2) τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών εξαιτίας της
μεταβίβασης εισοδήματος από τους καταναλωτές στους παραγωγούς (Tullock loss), στην
περίπτωση ύπαρξης ολιγοπωλίου (Tullock, 1967).

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για τη μέτρηση του βαθμού
μονοπωλιακής δύναμης στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναπτύχθηκε από
τους Bresnahan (1982) και Lau (1982) και επεκτάθηκε από τον Bresnahan (1989).
Ακολουθώντας το μοντέλο της «εικαστικής απόκλισης» (conjectural variation approach) του
Bresnahan (1989), υποθέτουμε μία βιομηχανία όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την
ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης p  p Y , z  , με Y   yi , και i  1,..., n όπου, p είναι η τιμή
i
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του προϊόντος, yi είναι η προσφερόμενη ποσότητα από την επιχείρηση i , n είναι ο αριθμός
των επιχειρήσεων και z είναι ένα διάνυσμα εξωγενών μεταβλητών που επηρεάζει τη
συνάρτηση ζήτησης. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους για την επιχείρηση i είναι το
ακόλουθο:

max  i  p Y , z   yi  C  yi , wi 

(1)

όπου C  yi , wi  είναι η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης i και wi είναι ένα διάνυσμα των
τιμών των εισροών της επιχείρησης i .
Οι συνθήκες πρώτης τάξεως του προβλήματος μεγιστοποίησης του κέρδους (1) είναι οι
ακόλουθες:
 i
C
p Y
 p

yi  i  0 (2)
yi
Y yi
yi
Τροποποιώντας την εξίσωση (2), προκύπτει η επόμενη εξίσωση:

 p Y   Y yi 
p  MCi

 
 
  i
p
h
 Y p   yi Y 

(3)

όπου, MCi είναι το οριακό κόστος της επιχείρησης i, h   Y p  Y p   0 είναι η
ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή του προϊόντος και i   Y yi  Y yi  είναι η
εικαστική ελαστικότητα απόκλισης (conjectural variation elasticity) της επιχείρησης i , η
οποία απεικονίζει την αντίδραση όλου του κλάδου σε μια μεταβολή του προϊόντος της
επιχείρησης i και αποτελεί μια μέτρηση του ανταγωνισμού. Όταν το i παίρνει τη τιμή
μηδέν για όλες τις επιχειρήσεις, τότε ο κλάδος βρίσκεται υπό συνθήκες τέλειου
ανταγωνισμού ενώ η τιμή ένα συνεπάγεται μια μονοπωλιακή αγορά. Για τιμές του i μεταξύ
μηδέν και ένα έχουμε την ύπαρξη ολιγοπωλίου κατά Cournot.
Ακολουθώντας τον Bresnahan (1989), πολλαπλασιάζοντας την εξίσωση (3) με το
κλάσμα yi Ci , αθροίζοντας όλα τα i και αναπροσαρμόζοντας την εξίσωση προκύπτει η
συνάρτηση προσφοράς:
f 

S y 1    MC
h


(4)

όπου S y είναι το ποσοστό των συνολικών εσόδων προς το συνολικό κόστος, MC είναι το
ισοσταθμισμένο οριακό κόστος σε επίπεδο κλάδου και 

f
p  MC

.
h
p

1

Σύμφωνα με τους

Cowling and Waterson (1976), η παράμετρος του μέσου βαθμού ανταγωνισμού, f,

 

0  f  1 μετράει τη μέση απόκλιση της συμπεριφοράς όλων των επιχειρήσεων από

τη μονοπωλιακή αγορά και αν προσδιοριστεί κατάλληλα εκφράζει τον πραγματικό βαθμό
δύναμης που ασκείται από τις επιχειρήσεις στην αγορά, με την παράμετρο f  0 να
συνεπάγεται την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού, 0  f  1 να αναφέρεται σε ολιγοπώλιο κατά
Cournot και f  1 να συνεπάγεται την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης. Επιπλέον, μια

108

Μελέτη Μονοπωλιακής Δύναμης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών

εξειδικευμένη συνάρτηση κόστους, δηλ. C  yi , wi  και μια συνάρτηση σχετική με το μερίδιο
κόστους εργασίας προς το συνολικό κόστος προστίθενται στο εμπειρικό μοντέλο, έτσι ώστε
οι εκτιμήσεις να είναι πιο ακριβείς.
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Dickson and Yu (1989) υποθέτουμε ότι η
συνάρτηση ζήτησης ενός κλάδου δίνεται από τη σχέση Y  1 p h , όπου h είναι η απόλυτη
τιμή της ελαστικότητας ζήτησης, h. Επίσης, η συνάρτηση του ισοσταθμισμένου οριακού

 



κόστους του κλάδου MC δίνεται από τη σχέση Y  MC , όπου ε είναι το αντίστροφο της
ελαστικότητας του ισοσταθμισμένου οριακού κόστους του κλάδου. Χρησιμοποιώντας το



δείκτη Lerner, L  po  MC



po  f h , η τιμή του ολιγοπωλίου  po  και η ποσότητα του

ολιγοπωλίου Yo  δίνονται αντίστοιχα από τις εξισώσεις:
 h  1
po  
 Yo
h

f



(5)
h

 h  f  h 
Yo  1 poh  
(6)

 h 
Η καθαρή απώλεια ευημερίας (deadweight loss ή Harberger Loss), εξαιτίας της ύπαρξης
ενός ολιγοπωλίου, περιγράφεται ως:
1

WLH   1 Y 

Y

 Y 1  dY


1 h

(7)

o

Η μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, εξαιτίας της μεταβίβασης εισοδήματος από
τους καταναλωτές στους παραγωγούς, σε περίπτωση ύπαρξης ενός ολιγοπωλίου (Tullock
Loss) δίνεται από τη σχέση:

WLT  WLH  1 Yo 


1 h

 Yo1   Yo


(8)

Εξειδίκευση Υποδείγματος και Περιγραφή μεταβλητών
H τρανσλογαριθμική (translog) συνάρτηση κόστους με δύο εισροές, ένα προϊόν και με
την επιβολή των περιορισμών της συμμετρίας και της γραμμικής ομοιογένειας, είναι η
ακόλουθη:
 C
ln  t
W
 k ,t


1
  a0  a y ln Yt  a yy ln Yt
2


W
1
g ll ln  l ,t
W
2
 k ,t



2



2

W
 gly ln Yt ln  l ,t
W
 k ,t


 Wl ,t
  xt   xty  ln Yt  xtl  ln 

 Wk ,t






 Wl ,t
  al ln 

 Wk ,t


 


(9)
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όπου

Ct είναι το κόστος σε επίπεδο κλάδου, Wl ,t ,Wk ,t είναι οι τιμές των δύο εισροών,

δηλαδή της εργασίας και του κεφαλαίου αντίστοιχα, Yt είναι η ποσότητα του προϊόντος του
κλάδου, T είναι η τάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παύλες πάνω από τις αντίστοιχες
μεταβλητές (δηλαδή τις μεταβλητές που σχετίζονται με τις τιμές των εισροών και του
προϊόντος) στην τρανσλογαριθμική (translog) συνάρτηση κόστους, υποδηλώνουν ότι οι εν
λόγω μεταβλητές κανονικοποιούνται (normalized) με τους μέσους τους, προκειμένου να
αποφευχθεί πιθανή ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας.
Η συνάρτηση προσφοράς (4) παίρνει τη μορφή:
W
f 

SY ,t 1    a y  a yy ln Yt  gly ln  l ,t
W
h

 k ,t


  xty T


(10)

όπου SY ,t είναι το ποσοστό των συνολικών εσόδων του κλάδου, προς τo συνολικό κόστος.
Η συνάρτηση ζήτησης περιγράφεται ως εξής:
p 

 158 

It
It
ln Yt  a  h ln  t   z159 ln 
   zs  DSs  ln 
 bt 
 bt  POPt  s 151 
 bt  POPt


  (11)

όπου h είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος για ολόκληρο τον
κλάδο, pt είναι η τιμή του προϊόντος, bt είναι ένας αποπληθωριστής των τιμών και,
συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, Ιt είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ),

PΟPt είναι ο πληθυσμός και DS s

 s  151,...,158 

είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία

παίρνει την τιμή ένα για τον κλάδο s και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση (Πίνακας 1) ούτως
ώστε να ερμηνευτούν οι πιθανές διαφορές στην εισοδηματική ελαστικότητα, μεταξύ των
κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Για να εξαχθούν διαφορετικές εκτιμήσεις της παραμέτρου f για τους διάφορους
κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για την περίοδο 1983-2007, η συνάρτηση
προσφοράς (10) εξειδικεύεται ως εξής:
SY ,t 
όπου DS s

158
W
f159
f
SY ,t   s  DSs  SY ,t   a y  a yy ln Yt  gly ln  l ,t
W
h
s 151 h
 k ,t

 s  151,...,158 


  xty T


(12)

είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή ένα για τον

κλάδο s και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση.
Εναλλακτικά, μια μεταβολή του βαθμού ανταγωνισμού για ολόκληρη τη βιομηχανία
τροφίμων και ποτών, ανά χρονική υποπερίοδο της περιόδου 1983-2007, μπορεί να επιτευχθεί
υποθέτοντας ότι η παράμετρος f αλλάζει ανά χρονική υποπερίοδο της περιόδου 1983-2007.
Πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση προσφοράς μπορεί να περιγραφεί ως:
SY ,t 

8
W
f
f1
SY ,t   t  DTt  SY ,t   a y  a yy ln Yt  gly ln  l ,t
W
h
t 2 h
 k ,t


  xty T


(13)

όπου DTt  t  2,...,8  είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή ένα για τη χρονική
υποπερίοδο t και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι t=2 αντιστοιχεί
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στην υποπερίοδο 1986-1988, t=3 στην υποπερίοδο 1989-1991, t=4 στην υποπερίοδο 19921994, t=5 στην υποπερίοδο 1995-1997, t=6 στην υποπερίοδο 1998-2000, t=7 στην
υποπερίοδο 2001-2003 και t=8 στην υποπερίοδο 2004-2007.
Εφαρμόζοντας το λήμμα του Shephard (Shephard’s Lemma) στη συνάρτηση κόστους
(9), η συνάρτηση του μεριδίου κόστους κεφαλαίου, ως προς το συνολικό κόστος, είναι:
W 
S k ,t  ak  g ky ln Yt  g kl ln  l ,t   xtk T
(14)
W 
 k ,t 
και η συνάρτηση του μεριδίου κόστους εργασίας ως προς το συνολικό κόστος είναι η
ακόλουθη:
W 
Sl ,t  al  gly ln Y t  gll ln  l ,t   xtl T
(15)
W 
 k ,t 
Τρία διαφορετικά συστήματα εξισώσεων εκτιμούνται χρησιμοποιώντας τη μη-γραμμική
σε τρία στάδια τεχνική (Non-Linear Three-Stage Least Square (NL3SLS)). Το πρώτο
σύστημα των εξισώσεων, το οποίο αποτελεί και την πρώτη εξειδίκευση, περιέχει τις
εξισώσεις (9), (10), (11) και (15) όπου παρέχεται μια μοναδική εκτίμηση της μονοπωλιακής
δύναμης

f

για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την περίοδο 1983-2007.

Το δεύτερο σύστημα των εξισώσεων, το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη εξειδίκευση, περιέχει
τις εξισώσεις (9), (11), (12) και (15) όπου η παράμετρος f επιτρέπεται να μεταβάλλεται
ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ενώ παραμένει αμετάβλητη
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1983-2007. Το τρίτο σύστημα των εξισώσεων, το οποίο
αποτελεί και την τρίτη εξειδίκευση, περιέχει τις εξισώσεις (9), (11), (13) και (15) όπου η
παράμετρος f επιτρέπεται να μεταβάλλεται ανά χρονικά διαστήματα ενώ παραμένει η ίδια
για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται ετήσια στατιστικά στοιχεία της περιόδου 19832007 για εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό (δηλ.
κωδικοί: 151-159 βάσει ΣΤΑΚΟΔ 2003). Οι εννέα κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών περιγράφονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Ταξινόμηση των κλάδων.
Κωδικός
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Περιγραφή κλάδου
Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Ποτοποιία
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Επιπλέον, μια περιληπτική στατιστική περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Περιγραφή των μεταβλητών.
Περιγραφή των
Σύμβολο Μέσος
Τυπική
μεταβλητών
απόκλιση
Δείκτης τιμών παραγωγού P
89.13
42.45
(1995=100)
Ποσότητα προϊόντος
Y
189600.00 157070.00
(Χιλιάδες μονάδες/έτος)
Δεδουλευμένες
L
12762.00
8691.80
εργατοώρες (Χιλιάδες
ώρες/έτος)
Μισθός (€/ώρα)
W
4.95
3.32
Ακαθάριστο απόθεμα
K
327120.00 275420.00
κεφαλαίου (Χιλιάδες
μονάδες/έτος)
Κόστος χρήσης κεφαλαίου U
0.0769
0.0472
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν I
97312.00
65094.00
(Εκατομμύρια €/έτος)
Τάση (T=1,…,25)
T
13.00
7.23

Ελάχιστο

Μέγιστο

15.00

175.63

14024.00

638350.00

1716.40

35030.000

0.53
45623.00

15.26
1255200.00

0.0001
12400.00

0.1764
221670.00

1.00

25.00

Εμπειρικά Αποτελέσματα
Τα εμπειρικά αποτελέσματα των τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων που
χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης στην Ελληνική
βιομηχανία τροφίμων και ποτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Για την οικονομετρική
ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού Shazam 9.0.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα και των τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων, είναι
κατ’αρχήν, εύλογα και συνεπή με την οικονομική θεωρία, όσον αφορά τα πρόσημα και το
μέγεθος των συντελεστών και, κατ’επέκταση, δείχνουν ότι η τρανσλογαριθμική (translog)
συνάρτηση κόστους ικανοποιεί τους περιορισμούς της μονοτονικότητας και της κοιλότητας,
στο μέσον του δείγματος (Πίνακας 3). 2Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη εξειδίκευση
(Πίνακας 3, 1η Εξειδίκευση), τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι εκτιμώμενοι
συντελεστές της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε
κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μερίδια
κόστους εργασίας  al  0.7779  και κεφαλαίου  ak  0.2222  είναι στατιστικά σημαντικά,
σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Αυτά τα εκτιμώμενα μερίδια κόστους είναι παρόμοια με τα
μέσα μερίδια κόστους εργασίας και κεφαλαίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του
δείγματος, τα οποία είναι 0.7071 και 0.2929 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της συνάρτησης
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f

προσφοράς δείχνουν ότι η εικαστική ελαστικότητα απόκλισης

 0.7104  είναι στατιστικά

σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, εφόσον είναι μεταξύ μηδέν και ένα,
συνεπάγεται την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για
την περίοδο 1983-2007.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα για τη συνάρτηση ζήτησης αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος  h  -0.7130  είναι στατιστικά
σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες
όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από
την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159. Επιπρόσθετα, τα εμπειρικά αποτελέσματα,
όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων
κλίμακας (Πίνακας 3). Τέλος, όσον αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η
απώλεια ευημερίας κατά Harberger, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007,
είναι περίπου €96.53 εκ. (ή 2.74% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) ενώ η
μείωση της ευημερίας κατά Tullock, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007
είναι περίπου €176.51 εκ. (ή 5.01% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4).
Τα εμπειρικά αποτελέσματα της δεύτερης εξειδίκευσης (Πίνακας 3, 2η Εξειδίκευση)
υποδηλώνουν ότι οι περισσότεροι από τους εκτιμώμενους συντελεστές της τρανλογαριθμικής
συνάρτησης κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τα
εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης προσφοράς δείχνουν ότι μόνο ο κλάδος 157 έχει
στατιστικά διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τον κλάδο 159. Αυτά τα
αποτελέσματα ενισχύονται από το γεγονός ότι το Wald τεστ δεν απορρίπτει τη μηδενική
υπόθεση, που υποστηρίζει ότι όλοι οι κλάδοι (εκτός του κλάδου 157) έχουν την ίδια
μονοπωλιακή δύναμη με αυτήν του κλάδου 159.3 Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω
αποτελέσματα η δεύτερη εξειδίκευση επανεκτιμάται επιτρέποντας στον κλάδο 157 να
παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τους υπόλοιπους κλάδους. Τα
εμπειρικά αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 στη στήλη 2η
Υποεξειδίκευση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης του
κλάδου 157 είναι διαφορετικός από τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης όλων των υπολοίπων
κλάδων, αφού ο συντελεστής f157 είναι στατιστικά σημαντικός. Επιπλέον, εφόσον η τιμή της

 f  f157  0.7710  , όσο και
και ποτών  f  0.7714  είναι

εικαστικής ελαστικότητας απόκλισης, τόσο του κλάδου 157
όλων των υπολοίπων κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων

μεταξύ μηδέν και ένα, συνεπάγεται η ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης για κάθε έναν από τους
εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για την περίοδο 1983-2007. Επίσης, τα
μερίδια κόστους εργασίας

 al  0.7782 

και κεφαλαίου

 ak  0.2218 είναι

στατιστικά

σημαντικά σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας.
Όσον αφορά τη συνάρτηση ζήτησης, τα εμπειρικά αποτελέσματα (Πίνακας 3, 2η
Υποεξειδίκευση) αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του
προϊόντος  h  -0.7742  είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και,
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δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159.
Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, υποδηλώνουν
την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (Πίνακας 3, 2η Υποεξειδίκευση). Τέλος, η
απώλεια ευημερίας κατά Harberger, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007
είναι περίπου ίση με €1.47 εκ. (ή 2.43% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για
τον κλάδο 157 και €87.26 εκ. (ή 2.52% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για
όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock εκφρασμένη σε
όρους προστιθέμενης αξίας του 2007, είναι περίπου ίση με €2.58 εκ. (ή 4.25% της
προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για τον κλάδο 157 και €151.31 εκ. (ή 4.37% της
προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για όλους τους υπόλοιπους κλάδους της
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα της τρίτης εξειδίκευσης (Πίνακας 3, 3η Εξειδίκευση)
υποδηλώνουν ότι όλοι οι εκτιμώμενοι συντελεστές της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης
κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επιπλέον, τα μερίδια
κόστους εργασίας  al  0.7817  και κεφαλαίου  ak  0.2183 είναι στατιστικά σημαντικά,
σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης προσφοράς
δείχνουν ότι κάθε μία υποπερίοδος έχει στατιστικά διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής
δύναμης από την υποπερίοδο 1983-1985. Συγκεκριμένα, η υποπερίοδος 1983-1985 εμφανίζει
την υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη  f1  0.6612  ενώ η υποπερίοδος 2004-2007 εμφανίζει
τη χαμηλότερη μονοπωλιακή δύναμη, η οποία ισούται με 0.6597

 f1  f8  0.6597  .4

Επιπλέον, εφόσον ο βαθμός δύναμης στην αγορά για κάθε μία υποπερίοδο είναι μεταξύ
μηδέν και ένα, συνεπάγεται η ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης σε κάθε μία υποπερίοδο της
περιόδου 1983-2007 για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης ζήτησης αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος

 h  -0.6627  είναι

στατιστικά

σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες
όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από
την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159. Επίσης, όσον αφορά τις οικονομίες
κλίμακας, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας
(Πίνακας 3). Τέλος, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger κυμαίνεται μεταξύ 2.71 για την
υποπερίοδο 2004-2007, το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου €338.53
εκ. (ή 2.71% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4) και 3.40 για την υποπερίοδο 1983-1985,
το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου €27.60 εκ. (ή 3.40% της
προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4), ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock κυμαίνεται
μεταξύ 5.29 για την υποπερίοδο 2004-2007, το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται
με περίπου €660.82 εκ. (ή 5.29% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4) και 6.34 για την
υποπερίοδο 1983-1985, το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου €51.47
εκ. (ή 6.34% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4).
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Πίνακας 3. Εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου της εικαστικής απόκλισης για την
Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών για την περίοδο 1983-2007.
η
Συντελεστές 1 Εξειδίκευση:
2η Εξειδίκευση:
2η Υποεξειδίκευση
3η Εξειδίκευση:
Εξισώσεις (9), (10), Εξισώσεις (9), (11),
Εξισώσεις (9), (11),
(11), (15)
(12), (15)
(13), (15)
Κόστος
a0
18.5820***(435.310) 18.5790***(402.810) 18.5850***435.53)
18.4200*** (347.57)
ay
0.6812***(22.505)
0.6588***(15.071)
0.6791*** (22.513)
0.4287*** (5.898)
ayy
0.1030***(8.720)
0.0284 (0.525)
0.0905*** (7.174)
0.1041*** (8.840)
gly
0.0635***(12.216)
0.0599***(11.381)
0.0645*** (12.565)
0.0450*** (6.969)
al
0.7779***(51.072)
0.7706***(48.463)
0.7782*** (50.960)
0.7817*** (52.457)
akα
0.2222***(14.585)
0.2294***(14.430)
0.2218*** (14.527)
0.2183*** (14.651)
gll
0.0755***(16.165)
0.0759***(16.233)
0.0757*** (16.181)
0.0755*** (16.753)
gklα
-0.0755***(-16.165) -0.0759***(-16.233) -0.0757*** (-16.181) -0.0755*** (-16.753)
gkyα
-0.0635***(-12.216) -0.0599***(-11.381) -0.0645*** (-12.565) -0.0450*** (-6.969)
xt
-0.0211***(-7.832)
-0.0186***(-5.911)
-0.0209*** (-7.737)
-0.0098*** (-2.890)
xty
0.0048***(2.947)
0.0041**(2.478)
0.0048*** (2.975)
0.0233*** (4.770)
xtl
-0.0052***(-4.633)
-0.0049***(-4.351)
-0.0052*** (-4.642) -0.0066*** (-6.304)
Προσφορά
f
0.7104 ***(3.106)
─
0.7714*** (3.440)
─
f151
─
-0.0005 (-1.474)
─
─
f152
─
-0.0007 (-1.265)
─
─
f153
─
-0.0002 (-0.584)
─
─
f154
─
-0.0002 (-0.699)
─
─
f155
─
-0.0001 (-0.606)
─
─
f156
─
-0.0003 (-1.037)
─
─
*
**
f157
─
-0.0008 (-1.693)
-0.0004 (2.130)
─
f158
─
-0.0001 (-0.997)
─
─
***
f159
─
0.6760 (3.158)
─
─
f1
─
─
─
0.6612*** (2.830)
f2
─
─
─
-0.0003* (-1.884)
f3
─
─
─
-0.0007** (-2.444)
f4
─
─
─
-0.0009** (-2.415)
f5
─
─
─
-0.0012** (-2.421)
f6
─
─
─
-0.0014** (-2.391)
f7
─
─
─
-0.0012** (-2.216)
f8
─
─
─
-0.0016** (-2.273)
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Ζήτηση
a
h
z 151
z152
z153
z154
z155
z156
z157
z158
z159
Οικονομίες
Κλίμακας
(SCE) β
α

19.6640***(7.820)
-0.7130***(-3.106)
-0.1715***(-14.612)
-0.2941***(-24.530)
-0.0924***(-7.968)
-0.2141***(-18.443)
-0.0759***(-6.663)
-0.1564***(-13.536)
-0.2298***(-19.516)
-0.0373***(-3.276)
0.3969**(2.005)

19.4330***(8.186)
20.1900*** (8.133)
-0.6782***(-3.157)
-0.7742*** (-3.440)
-0.1710***(-13.841) -0.1695*** (-14.603)
-0.2883***(-23.547) -0.2915*** (-24.368)
-0.0822***(-6.681)
-0.0924*** (-8.098)
-0.2157***(-17.595) -0.212*** (-18.432)
-0.0748***(-6.201)
-0.0758*** (-6.774)
-0.1552***(-12.736) -0.1553*** (-13.624)
-0.2351***(-19.293) -0.2364 *** (-19.820)
-0.0354***(-2.954)
-0.0378*** (-3.386)
0.4029**(2.102)
0.3701* (1.881)

19.9770*** (7.794)
-0.6627*** (-2.830)
-0.1717*** (-14.608)
-0.2878*** (-23.912)
-0.0839*** (-7.209)
-0.2196*** (-18.920)
-0.0770*** (-6.722)
-0.1529*** (-13.200)
-0.2282*** (-19.353)
-0.0366*** (-3.202)
0.3350* (1.670)

0.2568***(12.463)

0.2876***(8.687)

0.2583*** (12.582)

0.2583*** (12.582)

a k =1-a l , g kl   gll , g ky   gly . Οι αντίστοιχες τιμές στις παρενθέσεις είναι οι στατιστικές t που

προκύπτουν από την εφαρμογή του Wald τεστ.
β

 

SCE  1   ln Ct Wk ,t





 ln Y  1   aY  xty *13 

και υποδηλώνει τις οικονομίες κλίμακας. Οι

αντίστοιχες τιμές στις παρενθέσεις είναι οι στατιστικές t που προκύπτουν από την εφαρμογή του Wald
τεστ.
***
αναφέρεται σε 1% επίπεδο σημαντικότητας, ** αναφέρεται σε 5% επίπεδο σημαντικότητας,
*
αναφέρεται σε 10% επίπεδο σημαντικότητας.

Πίνακας 4. Εκτιμώμενα αποτελέσματα απωλειών ευημερίας κατά Harberger και Tullock για
την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών για την περίοδο 1983-2007.
Εξειδικεύσεις
Κλάδοι/
Harberger Tullock Προστιθέμενη Προστιθέμενη
Χρονικές
Loss α
Loss α Αξία
Αξία το 2007

T
υποπερίοδοι
(σε
εκ.
€)
(σε εκ. €)
WL 
WL 
1η Εξειδίκευση
2η Υποεξειδίκευση
3η Εξειδίκευση

α

151-159
151-156&158-159
157
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1994
1995-1997
1998-2000
2001-2003
2004-2007

2.74
2.52
2.43
3.40
3.22
3.00
2.93
2.84
2.78
2.83
2.71

5.01
4.37
4.25
6.34
6.07
5.73
5.63
5.49
5.39
5.48
5.29

41972.69
40819.40
1153.29
811.86
1416.70
2535.86
4624.16
5451.29
6733.66
8176.80
12491.87

Οι απώλειες ευημερίας κατά Harberger και Tullock αποτελούν ποσοστά.
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Συμπεράσματα
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η μέτρηση του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης της
Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1983-2007 μέσω
της εμπειρικής εκτίμησης τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων της προσέγγισης της
«εικαστικής απόκλισης». Τα εμπειρικά αποτελέσματα των τριών αυτών εξειδικεύσεων
υποδηλώνουν: 1) την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ελληνική
βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1983-2007, 2) την ύπαρξη
ατελούς ανταγωνισμού σε κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών για την περίοδο 1983-2007, με τον κλάδο 157 μόνο να εμφανίζει στατιστικά
διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τους υπόλοιπους κλάδους και 3) την
παρουσία ατελούς ανταγωνισμού για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών για κάθε
μία υποπερίοδο της περιόδου 1983-2007, με την υποπερίοδο 1983-1985 να εμφανίζει την
υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη ενώ η υποπερίοδος 2004-2007 εμφανίζει τη χαμηλότερη
μονοπωλιακή δύναμη.
Επίσης, η εργασία αυτή εκτιμά την καθαρή απώλεια ευημερίας (απώλεια κοινωνικής
ευημερίας ή απώλεια ευημερίας κατά Harberger) και τη μείωση της ευημερίας των
καταναλωτών εξαιτίας της μεταβίβασης εισοδήματος από τους καταναλωτές στους
παραγωγούς (απώλεια ευημερίας κατά Tullock), λόγω ύπαρξης ατελούς ανταγωνισμού. Τα
εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά την πρώτη εξειδίκευση, δείχνουν ότι, για ολόκληρη τη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger είναι ίση με 2.74%
της προστιθέμενης αξίας, ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock είναι ίση με 5.01% της
προστιθέμενης αξίας. Επίσης, όσον αφορά τη δεύτερη εξειδίκευση, τα εμπειρικά
αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κλάδος 157 εμφανίζει απώλεια ευημερίας κατά Harberger ίση
με 2.43% και μείωση ευημερίας κατά Tullock ίση με 4.25% ενώ, όσον αφορά όλους τους
υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η απώλεια ευημερίας κατά
Harberger είναι ίση με 2.52% και η μείωση ευημερίας κατά Tullock είναι ίση με 4.37%.
Τέλος, όσον αφορά την τρίτη εξειδίκευση, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger κυμαίνεται
μεταξύ 2.71% για την υποπερίοδο 2004-2007 και 3.40% για την υποπερίοδο 1983-1985 ενώ
η μείωση της ευημερίας κατά Tullock κυμαίνεται μεταξύ 5.29% για την υποπερίοδο 20042007 και 6.34% για την υποπερίοδο 1983-1985.
L   f h , όπου L είναι ο δείκτης Lerner και αναφέρεται στη σχετική αύξηση της τιμής του προϊόντος ή στο
περιθώριο κέρδους.
2
Ο περιορισμός της μονοτονικότητας στο μέσον του δείγματος συνεπάγεται ότι al>0 και ak>0, ενώ ο
περιορισμός της κοιλότητας συνεπάγεται ότι η Εσσιανή μήτρα (Hessian matrix) είναι αρνητικά ημι-ορισμένη,
δηλαδή όλες οι μερικές ελαστικότητες υποκατάστασης κατά Allen-Uzawa είναι αρνητικές στο μέσον του
δείγματος.
3
Η μηδενική υπόθεση του Wald τεστ είναι f 151  f 152  f 153  f 154  f 155  f 156  f 158  0 , ενώ η
εναλλακτική υποστηρίζει, ότι, τουλάχιστον ένας από τους πιο πάνω παράγοντες είναι διάφορος του μηδενός. Το
εν λόγω τεστ ακολουθεί τη χ2 κατανομή με 7 βαθμούς ελευθερίας. Η τιμή της υπό ελέγχου υποθέσεως είναι 4.30
και η p-value είναι 0.7452.
1
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Συγκεκριμένα, για τις υποπεριόδους: 1983-1985 ο βαθμός δύναμης στην αγορά είναι f1  0.6612 , 1986-1988

4

είναι f1  f 2  0.6609 ,

1989-1991

είναι f1  f 3  0.6605 ,

1992-1994

είναι f1  f 4  0.6603 ,

1995-1997

είναι f1  f 5  0.6600 , 1998-2000 είναι f1  f 6  0.6598 , 2001-2003 είναι f1  f 7  0.6600 , 2004-2007 είναι

f1  f8  0.6596 .

Βιβλιογραφία
Appelbaum, E. (1982), “The estimation of the degree of the oligopoly power.” Journal of
Econometrics, (19): 287-299.
Bhuyan, S., and Lopez, R.A. (1995), “Oligopoly Welfare Losses in the U.S. Food and
Tobacco Manufacturing Industries”, Journal of Agricultural and Applied Economics, (27):
577-587.
Bhuyan, S., and Lopez, R.A. (1997), “Oligopoly Power in the Food and Tobacco Industries”,
American Journal of Agricultural Economics, (79): 1035-1043.
Bourlakis, C.A. (1986), “Structure and Performance in Greek Manufacturing Industries”,
Centre of Planning and Economic Research, Greece.
Bourlakis, C.A. (1992α), “The efficiency-market power controversy: Further evidence on the
debate”, British Review of Economic Issues, (14), (32): 53-82.
Bourlakis, C. A. (1992β), “Profits and market power in Greek Manufacturing Industries”,
Ph.D. Thesis.School of Economic and Social Studies.University of East Anglia.
Bresnahan, T.F. (1981), “Duopoly Models with Consistent Conjectures”, American Economic
Review, (71): 934-945.
Bresnahan, T.F. (1982), “The oligopoly solution concept is identified”, Economics Letters,
(10): 87-92.
Bresnahan, T.F. (1989), “Empirical studies of industries with market power.” Handbook of
Industrial Organization, (2), R. Schmalensee and R. D. Willig, ed., 1011-1157.
Cowling, K. and Waterson M. (1976), “Price-cost margins and market structure”,
Economica, (43): 267-274.
Dickson, V.A. and Yu, W. (1989), “Welfare losses in Canadian manufacturing under
alternative oligopoly regimes”, International Journal of Industrial Organization, (7): 257267.
Harberger, A.C. (1954), “Monopoly and Resource Allocation”, American Economic Review,
(2): 77–87.
Lau, L. (1982), “On identifying the degree of competitiveness from industry price and output
data”, Economic Letters, (10): 93-99.
Lopez, A.R., Aziza, M.A. and Liron-Espana, C. (2002), “Market power and/or efficiency: A
structural approach”, Review of Industrial Organization, (20): 115-126.
Millan, A.J. (1999), “Short-run equilibrium and market power in the Spanish food, drink and
tobacco industries”, European Review of Agricultural Economics, (26): 229-243.

118

Μελέτη Μονοπωλιακής Δύναμης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών

Peterson, E.B and Connor, J.M, (1995), “A comparison of oligopoly welfare loss estimates
for U.S. food manufacturing”, American Journal of Agricultural Economics, (77): 300308.
Schoeter, J.R. and Azzam, A.M. (1990), “Measuring market power in multiproduct
oligopolies: The US meat industry”, Applied Economics, (22): 1365-1376.
Tullock, G. (1967), “The welfare cost of tariffs, monopolies, and theft”, Western Economic
Journal, (5): 24-232.

119
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη διερευνά την δημιουργία και εκτίμηση ενός κλαδικού υποδείγματος για
την Ελληνική αγορά κρέατος. Ένα πολυμεταβλητό GARCH (MGARCH) μοντέλο με
ανάλυση Cholesky χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τις αναμενόμενες τιμές και την
μεταβλητότητα των τιμών. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα ενσωμάτωσης της μεταβλητότητας
των τιμών σαν παράγοντα κινδύνου στις συναρτήσεις προσφοράς του κλάδου. Η εφαρμογή
γίνεται στην Ελληνική αγορά κρέατος η οποία αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη κρέατος
(μοσχαρίσιο, πρόβειο, χοιρινό και κοτόπουλο) με συνέπεια το κλαδικό υπόδειγμα να
περιλαμβάνει συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς για καθένα από τα τέσσερα είδη οι οποίες
εκτιμώνται ταυτόχρονα σε ένα σύστημα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η
μεταβλητότητα τιμών είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου των συναρτήσεων
προσφοράς καθώς και ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) έχει αρνητικά αποτελέσματα στο επίπεδο παραγωγής μοσχαρίσιου και πρόβειου
κρέατος στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: ορθολογικές προσδοκίες, μεταβλητότητα τιμών, ΚΑΠ, GARCH.
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Abstract
This paper explores supply response models in a rational expectations framework with
endogenous risk by using a multivariate GARCH model with Cholesky decomposition. This
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approach allows the incorporation of price volatility as a risk factor into the supply response
of a primary commodity sector that is composed of several markets of homogenous products.
The model is applied to the Greek meat sector, which is composed of four major meat
categories, i.e. beef, lamb, pork and broiler, and thus the model for the entire market includes
supply and demand equations for all the four meat markets, which are estimated
simultaneously. The empirical results confirm that price volatility is a significant risk factor in
Greek meat production and also provide useful implications about the cost factors of
production. Furthermore, the empirical findings show that the last reform of the Common
Agricultural Policy seems to have had a negative effect on beef and lamb production in
Greece.
Keywords: supply response, price volatility, CAP, MGARCH.

Εισαγωγή
Ο προσδιορισμός των τιμών και ο κίνδυνος από τη μεταβλητότητα των τιμών αποτελούν
κρίσιμους παράγοντες, στη διαμόρφωση των αποφάσεων παραγωγής και κατανάλωσης. Στην
παραγωγή κρέατος, οι αποφάσεις παραγωγής λαμβάνονται βασισμένες στις μελλοντικές τιμές
και την αναμενόμενη παραγωγή. Επομένως, η παραγόμενη ποσότητα είναι μια συνάρτηση
των προσδοκώμενων τιμών και, οι αποφάσεις παραγωγής, βασίζονται στις προσδοκίες των
παραγωγών για τις μελλοντικές τιμές και τη μελλοντική τους παραγωγή. Η κατανόηση του
τρόπου σχηματισμού των προσδοκιών έχει μεγάλη σημασία και οι οικονομολόγοι έχουν
χρησιμοποιήσει διάφορες προσεγγίσεις στην προσπάθειά τους να μοντελοποιήσουν την
διαμόρφωση των προσδοκιών. Στη ανάλυση των αγορών πρωτογενών προϊόντων τα
τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές υιοθετούν την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών
(Rational Expectations Hypothesis-REH), που προτάθηκε από τον Muth (1961) και η οποία
υποθέτει ότι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να
διαμορφώσουν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές τους αποφάσεις. Επίσης, ένα
σημαντικό ζήτημα στην ανάλυση των αγορών πρωτογενών προϊόντων είναι και ο ρόλος της
μεταβλητότητας των τιμών, δεδομένου ότι τα αγροτικά προϊόντα τείνουν να παρουσιάζουν
υψηλότερη μεταβλητότητα τιμών συγκρινόμενα με προϊόντα άλλων κλάδων της οικονομίας
όπως π.χ. τα βιομηχανικά προϊόντα.
Ο ρόλος της μεταβλητότητας των τιμών κάτω από την REH, στα πρωτογενή προϊόντα,
έχει αξιολογηθεί από διάφορες μελέτες (Holt and McKenzie, 2003, Chavas, 2000, Holt and
Aradhyula, 1998). O στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι επιπτώσεις των
ορθολογικών προσδοκιών σε έναν κλαδικό υπόδειγμα για την αγορά ενός πρωτογενούς
προϊόντος, με τη χρήση ενός οικονομετρικού μοντέλου με ενδογενή κίνδυνο (μεταβλητότητα
τιμών). Ειδικότερα, ερευνάται ο ελληνικός κλάδος του κρέατος, ο οποίος αποτελείται από
τέσσερις σημαντικές αγορές κρέατος (μοσχαρίσιο, αρνίσιο, χοιρινό και κοτόπουλο) και
επομένως ένα πλήρες μοντέλο για ολόκληρο τον τομέα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξισώσεις
προσφοράς και ζήτησης και για τις τέσσερις αγορές κρέατος. Διάφορες παράμετροι, όπως η
τιμή του προϊόντος, η μεταβλητότητα των τιμών και παράγοντες δαπανών, χρησιμοποιούνται
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για να διευκρινίσουν την κατάλληλη εξίσωση προσφοράς κάθε αγοράς κρέατος, ενώ
αξιολογείται ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στο επίπεδο παραγωγής βόειου και αρνίσιου κρέατος.
Κατόπιν, οι εξισώσεις προσφοράς και ζήτησης για τους τέσσερις τύπους κρέατος που
συνθέτουν ολόκληρη την αγορά υπολογίζονται ταυτόχρονα, με ένα μοντέλο MGARCH με
ανάλυση Cholesky.

Το Μοντέλο Αγοράς
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Wallis (1980) και Holt and Aradhyula (1998), ένα
στατικό μοντέλο αγοράς για τον κλάδο του κρέατος στην Ελλάδα αποτελείται από οκτώ
εξισώσεις, δηλ. προσφορά και ζήτηση, καθεμιάς από τις τέσσερις κατηγορίες κρέατος
(μοσχαρίσιο, αρνίσιο, χοιρινό και κοτόπουλο) και μπορεί να περιγραφεί ως:


Byt  A1 yt  A2vech( yt )  1 x1t  ut
e

(1)

όπου yt είναι ένα 8  1 διάνυσμα της τιμής και της ποσότητας κάθε κατηγορίας κρέατος, x1t
είναι ένα k1 -διαστάσεων διάνυσμα εξωγενών μεταβλητών, των οποίων οι τιμές της επόμενης
περιόδου (one period ahead values) είναι γνωστές με βεβαιότητα, yt είναι ένα 8  1 διάνυσμα
e

που δηλώνει τις προσδοκίες που διαμορφώνονται την περίοδο t-1 σχετικά με τις ενδογενείς


μεταβλητές, yt δηλώνει τις μη παρατηρήσιμες προσδοκίες που διαμορφώνονται την περίοδο
t-1, σχετικά με τα σφάλματα πρόβλεψης (forecast errors) των διακυμάνσεων και
συνδιακυμάνσεων των ενδογενών μεταβλητών και vech είναι ο ρυθμιστής διανύσματος
(vectorization operator). Οι μήτρες B και A1 είναι διαστάσεων 8  8 , A2 είναι μια μήτρα
διαστάσεων 8  36 , Γ1 είναι μια μήτρα διαστάσεων 8  k1 . Tο ut είναι ένα 8  1 διάνυσμα
όρων σφάλματος που ακολουθούν την κανονική κατανομή, όπου

E (ut / t 1 )  0

και var(ut / t 1 )  H t , με H t να είναι μια 8  8 θετικά ορισμένη χρονικά μεταβαλλόμενη
(time-varying) μήτρα των υπό συνθήκη συνδιακυμάνσεων και  t 1 είναι το σύνολο των
πληροφοριών μέχρι την περίοδο t  1 . Πρέπει να τονιστεί ότι στην εξίσωση (1) οι μεταβλητές
χρησιμοποιούνται σε επίπεδα, με βάση την υπόθεση ότι είναι στάσιμες, δηλ. I(0). Στην
περίπτωση που δεν είναι στάσιμες, δηλ. I(1), πρέπει να συμπεριληφθούν σε μορφή πρώτων
διαφορών. Επιπλέον, εάν κάποιες μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες τότε ο όρος
διόρθωσης σφάλματος (error correction term) πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην (1).
Το παραπάνω μοντέλο υποθέτει ότι οι συμμετέχοντες στη αγορά διαμορφώνουν τις
προσδοκίες τους σύμφωνα με την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών. Αυτό σημαίνει ότι
το yte είναι μια βέλτιστη πρόβλεψη, που λαμβάνει υπόψη όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση:

yt  Et 1 ( yt / t 1 )
e

(2)

Η συνθήκη της αποτελεσματικής αγοράς μπορεί να περιγραφεί ως Em ( yt  yt )  0 ,
e

πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες απεικονίζονται στην αγορά
και άρα προσδοκίες για τη μήτρα συνδιακύμανσης μπορεί να δοθούν ως:
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yt  Et 1  yt  E ( yt / t 1 )  yt  E ( yt / t 1 )   (3)


Στη συνέχεια, η ανοιγμένη μορφή (reduced form) της εξίσωσης (1) δίνεται ως:
1



1

1

1

yt   B A1 yit  B A2vech( yit )  B 1 xi1t  B uit
e

(4)

οι υπό συνθήκη προσδοκίες για την εξίσωση (4) μπορούν να περιγράφουνε ως:
1



1

1

yt   B A1 yt  B A2vech( yt )  B 1 x1t
e

e

(5)
e

Τα σφάλματα των ορθολογικών προσδοκιών λαμβάνονται με την αφαίρεση του yt
(εξίσωση (5)) από το yit (εξίσωση (4)):
1

yt  yt  B ut
e

(6)

Οι υπό συνθήκη προσδοκίες της εξίσωσης (6) δίνονται ως:

1
1
yt  Et 1  yt  E ( yt / t 1 )  yt  E ( yt / t 1 )    B H t B 



(7)



Αντικαθιστώντας το yt (εξίσωση (7)) στην εξίσωση (5) προκύπτει η εξίσωση:
e
1
1
1
yt   0.1 B A2vech( B  t B  )   0.11 x1t
1

(8)

1

όπου  0.1  ( I  B A1 ) .


e

Το τελικό μοντέλο προκύπτει με την αντικατάσταση του yt (εξίσωση (7)) και του yt
(εξίσωση (8)) στην εξίσωση (4) και δίνεται ως:
1
1
yt   0.2vech( B  t B  )   0.3 x1t  wt
1

1

1

(9)
1

όπου  0.2  ( B A1 0.1  I ) B A2 ,  0.3  ( A1 0.1  I ) B 1 και wt  B ut .
Τα MGARCH μοντέλα αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν για την ανάλυση της
μεταβλητότητας σε πολλές διαστάσεις και η βιβλιογραφία προσφέρει πολλές διαφορετικές
εξειδικεύσεις. Μερικές δημοφιλείς εξειδικεύσεις είναι το διαγώνιο (diagonal) VEC που
προτάθηκε από τους Bollerslev et al. (1988) και το BEKK που προτάθηκε από τους Engle and
Kroner (1995). Τα μοντέλα αυτά όμως παρουσιάζουν ανεπάρκειες καθώς είτε δεν είναι
εύκολο να διατηρηθεί η θετική ορισιμότητα της υπό συνθήκη μήτρας διακύμανσηςσυνδιακύμανσης, χωρίς επιβολή ισχυρών περιορισμών στις παραμέτρους, είτε ο αριθμός των
παραμέτρων αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται υπολογιστικά
προβλήματα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες όπως αυτές που περιγράφονται
παραπάνω, στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο MGARCH με ανάλυση
Cholesky (Tsay, 2002). Το πλεονέκτημα αυτής της εξειδίκευσης είναι, ότι η μήτρα
διακύμανσης-συνδιακύμανσης, παραμένει θετικά ορισμένη, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό
στις παραμέτρους (Pourahmadi, 1999).
Στην παρούσα εργασία, εκτιμάται το μοντέλο ΜGARCH(1,1) με ανάλυση Cholesky για
οκτώ διαστάσεις. Συγκεκριμένα, το σύστημα για ολόκληρη την αγορά κρέατος
κατασκευάζεται από την εξίσωση προσφοράς και ζήτησης, για κάθε κατηγορία κρέατος και
τις εξισώσεις μεταβλητότητας που χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουν τη μήτρα
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διακύμανσης-συνδιακύμανσης H t του μοντέλου οκτώ-διαστάσεων ΜGARCH(1,1). Η οιωνεί
μέγιστη (quasimaximum) συνάρτηση πιθανοφάνειας του μοντέλου εκτιμάται με τη χρήση του
αλγόριθμου BFGS.

Εξειδίκευση του Υποδείγματος και Εμπειρικά Αποτελέσματα
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη είναι μηνιαίες
χρονολογικές σειρές για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1993 μέχρι τον Δεκέμβριο του
2006. Ειδικότερα, οι παραγόμενες ποσότητες των κρεάτων και οι επιδοτήσεις που
πληρώνονται στους βοοτρόφους και προβατοτρόφους έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι τιμές των τεσσάρων ειδών κρέατος, οι
τιμές του πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος, οι τιμές των ζωοτροφών και οι τιμές των
κτηνιατρικών φαρμάκων έχουν χορηγηθεί από την Εθνική Στατιστική Αρχή. Όλες οι
μεταβλητές (περιγράφονται στον Πίνακα 1) μετασχηματίζονται σε λογάριθμους και οι τιμές
αποπληθωρίζονται με βάση το δείκτης τιμών καταναλωτή (2006=100). Αρχικά οι μεταβλητές
εξετάζονται για στασιμότητα1. Η υπόθεση ότι οι μεταβλητές έχουν μοναδιαία ρίζα δεν
απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας, 5% με εξαίρεση τις μεταβλητές bq και brq που
είναι στάσιμες και τις μεταβλητές pq και το lq, για τις οποίες τα αποτελέσματα είναι μικτά.
Στη συνέχεια, διερευνάται η πιθανή ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη
τη δομή του μοντέλου, γίνεται έλεγχος για συνολοκλήρωση μεταξύ των τιμών των κρεάτων
και υπολογίζεται ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (VECM)2.
Πίνακας 1. Περιγραφή των Μεταβλητών.
Σύμβολο

Περιγραφή
τιμή
βόειου
κρέατος (€/κιλό)
bp
τιμή κοτόπουλου(€/κιλό)
brp
τιμή
αρνίσιου κρέατος(€/κιλό)
lp
τιμή χοιρινού κρέατος(€/κιλό)
pp
παραγόμενη
ποσότητα βόειου κρέατος (χιλ. τόνοι)
bq
παραγόμενη ποσότητα κοτόπουλου (χιλ. τόνοι)
brq
παραγόμενη
ποσότητα αρνίσιου κρέατος (χιλ. τόνοι)
lq
παραγόμενη ποσότητα χοιρινού κρέατος (χιλ. τόνοι)
pq
τιμή ζωοτροφών βοοτροφίας (€/κιλό)
fb
τιμή
ζωοτροφών πτηνοτροφίας(€/κιλό)
fbr
τιμή ζωοτροφών προβατοτροφίας(€/κιλό)
fl
τιμή ζωοτροφών χοιροτροφίας(€/κιλό)
fp
τιμή κτηνιατρικών φαρμάκων
vmed
τιμή
αγελαδινού γάλακτος(€/κιλό)
milkb
τιμή πρόβειου γάλακτος(€/κιλό)
milkl
επιδοτήσεις βοοτροφίας (€/ζώο)
prb
επιδοτήσεις προβατοτροφίας(€/ζώο)
prl
*
vmed η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων υπολογίζεται ως ένας σταθμισμένος
μέσος όρος των τιμών των διαφορετικών ειδών φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι
παραγωγοί.
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Η τελική μορφή των (αντίστροφων) εξισώσεων ζήτησης και των εξισώσεων προσφοράς
για το βόειο, το αρνίσιο, το χοιρινό και το κοτόπουλο και τα αντίστοιχα εμπειρικά
αποτελέσματα δίνονται παρακάτω.
Βόειο κρέας
Ζήτηση:
bpt  a10  a11brpt  a12 brpt1  a13 ppt  a14 ppt 1  a15 lpt  a16 lpt 1  a17 bqt
 a18 bqt1  a19 bqt2  a110 bqt 3  a111bqt 4  a112 bqt 5  a113 bqt 6  a114 zt 1  w11t

(10)

όπου το Δ δηλώνει ότι η μεταβλητή χρησιμοποιείται σε πρώτες διαφορές και zt είναι το
διάνυσμα συνολοκλήρωσης που εκτιμήθηκε με το VECM.
Προσφορά:
bqt  b10  b11bpt  b12vb t  b13 fbt26  b14vmedt26  b15 milkbt  b16 prbt 12  b17 SDt  b18 (SDt  prbt 12 )
e

 b19bqt1  b110bqt2  b111bqt3  b112bqt4  b113bqt5  b114bqt6  b115bqt7  b116bqt 8  b117bqt12  w12t

(11)

Στη συνάρτηση προσφοράς συμπεριλαμβάνονται η τιμή του βόειου κρέατος, bpt , η
e

μεταβλητότητα των τιμών, vbt , και οι τιμές δύο παραγόντων κόστους: η τιμή των
ζωοτροφών, fbt  26 , και η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων, vmedt  26 . Οι τιμές των εισροών
έχουν χρονική υστέρηση 26 μηνών λόγω του βιολογικού κύκλου της παραγωγής. Επίσης,
συμπεριλαμβάνονται η τιμή του αγελαδινού γάλακτος, milkbt , ως κόστος ευκαιρίας για το
βόειο κρέας και χρονικές υστερήσεις της παραγωγής, επειδή η παραγωγή χρειάζεται χρόνο να
προσαρμοστεί στα επιθυμητά επίπεδα. Επιπλέον, τρεις μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να
προσδιοριστεί η επίδραση της ΚΑΠ στην παραγωγή βόειου κρέατος.3 Πρώτον, το ποσό της
επιδότησης, prbt 12 , που πληρώνεται στους παραγωγούς με χρονική υστέρηση 12 μηνών,
δεύτερον, μια ψευδομεταβλητή, SDt , για την περίοδο 2003-2006, για να αξιολογήσει την
επίδραση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, σχετικά με την αποσύνδεση της επιδότησης από την
παραγόμενη ποσότητα (που αποφασίστηκε το 2003 για να πραγματοποιηθεί από το 2006 ως
το 2013) και, τρίτον, η μεταβλητή αλληλεπίδρασης, SDt  prbt 12 , που κατασκευάζεται με τον
πολλαπλασιασμό

της

επιδότησης

( prbt 12 )

με

την

ψευδομεταβλητή

( SDt )

και

χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την επίδραση της αλλαγής, από ένα μεταβαλλόμενο, σε
ένα σταθερό ποσό επιδότησης.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των εξισώσεων προσφοράς και ζήτησης για το
βόειο κρέας. Η στατιστική Ljung-Box Q(m) για 8 και 12 χρονικές υστερήσεις
χρησιμοποιείται για τα τυποποιημένα κατάλοιπα και τα τετράγωνα των κατάλοιπων
προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανή ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας
αντίστοιχα και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων φανερώνουν μια ικανοποιητική
συμπεριφορά των εξισώσεων. Αναλύοντας τις παραμέτρους της εξίσωσης ζήτησης, φαίνεται
ότι οι άλλοι τρεις τύποι κρέατος, δηλ. αρνί, χοιρινό κρέας και κοτόπουλο, είναι βραχυχρόνια
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υποκατάστατα του βόειου κρέατος, όπως υποδεικνύεται από το θετικό πρόσημο των
συντελεστών a11 έως a16 , ενώ η τιμή βόειου κρέατος εμφανίζει βραχυχρόνια μια σχετικά
μικρή αντίδραση στις μεταβολές του επίπεδου παραγωγής, όπως υποδεικνύεται από τις
μικρές τιμές των συντελεστών της παραγωγής βόειου κρέατος, με χρονική υστέρηση.
Στην εξίσωση προσφοράς, η βραχυχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή,
που δίνεται από το συντελεστή b11 , είναι 0,681 ενώ η υπολογισμένη μακροχρόνια
ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή, είναι περίπου 1,719. Οι εκτιμήσεις της παρούσας
εργασίας τόσο για τη βραχυχρόνια όσο και για την μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως
προς την τιμή είναι μεγαλύτερες αυτές των Lianos and Katranidis (1993) οι οποίοι μελέτησαν
την ελληνική αγορά βόειου κρέατος και εκτίμησαν αρνητική βραχυχρόνια ελαστικότητα
προσφοράς ως προς την τιμή (περίπου -0,12) και πολύ μικρή μακροχρόνια ελαστικότητα
προσφοράς ως προς την τιμή (μεταξύ 0,04 και 0,39). Ο συντελεστής για την μεταβλητότητα
των τιμών βόειου κρέατος είναι αρνητικός, δηλ. b12  -0,147 , επιβεβαιώνοντας ότι η
μεταβλητότητα είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τους παραγωγούς βόειου κρέατος. Οι
συντελεστές των ζωοτροφών και των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι αρνητικοί και στατιστικά
σημαντικοί, πράγμα που δηλώνει ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κόστους. Επίσης, ο
συντελεστής της τιμής αγελαδινού γάλακτος είναι αρνητικός, δηλ. b15  0,113 , δείχνοντας
ότι μια υψηλή τιμή γάλακτος προκαλεί μια μείωση της προσφερόμενης ποσότητας βόειου
κρέατος. Τα αποτελέσματα των παραμέτρων για την επίδραση της ΚΑΠ δείχνουν ότι:
Πρώτον, η ετήσια επιδότηση που πληρώνεται στους παραγωγούς έχει μια θετική επίδραση
στην παραγωγή βόειου κρέατος, δηλ. b16  0,225 . Δεύτερον, το αρνητικό πρόσημο του
συντελεστή της ψευδομεταβλητής, δηλ. b17  0,212 , αποκαλύπτει ότι η αποσύνδεση της
επιδότησης από την παραγωγή (που αποφασιστικέ το 2003, για να πραγματοποιηθεί από το
2006 έως το 2013), έχει μια αρνητική επίπτωση στο επίπεδο παραγωγής βόειου κρέατος.
Τέλος, ο συντελεστής της μεταβλητής αλληλεπίδρασης είναι θετικός, δηλ. b18  0,279 , η
αλλαγή από ένα μεταβαλλόμενο ανά έτος ποσό επιδότησης, σε ένα σταθερό επίπεδο, άσκησε
θετική επίδραση στην παραγωγή βόειου κρέατος. Συγκεκριμένα, η επίδραση της
μεταβαλλόμενης επιδότησης της περιόδου 1993-2002 είναι b16  0,225 , ενώ η επίδραση της
σταθερής επιδότησης της περιόδου 2003-2006 είναι υψηλότερη, b16  b18  0,504 .
Αρνίσιο κρέας
Ζήτηση:
lpt  a20  a21brpt  a22 brpt 1  a23 ppt  a24 ppt 1  a25 bpt  a26 bpt 1  a27 lqt
 a28 lqt1  a29 lqt2  a210 lqt 3  a211lqt 4  a212 zt 1  w21t

(12)

Προσφορά:
lqt  b20 b21lpt b22vl t  b23 flt7 b24vmedt7 b25milklt b26 prlt12  b27 SDt b28 (SDt  prlt12 )  b29lqt1
e

 b210lqt2 b211lqt3 b212lqt3 b213lqt4  b214lqt5  b215lqt6 b216lqt7 b217lqt8 b218lqt12  w22t

(13)
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Στη συνάρτηση προσφοράς συμπεριλαμβάνονται η τιμή του αρνίσιου κρέατος, lpt , η
e

μεταβλητότητα των τιμών, vlt , η τιμή των ζωοτροφών, flt 7 , η τιμή των κτηνιατρικών
φαρμάκων, vmedt 7 (η χρονική υστέρηση των 7 μηνών οφείλεται στο βιολογικό κύκλο της
παραγωγής αρνιών), η τιμή του πρόβειου γάλακτος, milklt και χρονικές υστερήσεις της
παραγωγής, επειδή η παραγωγή χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στα επιθυμητά επίπεδα.
Επιπλέον, όπως στην περίπτωση της παραγωγής βόειου κρέατος, χρησιμοποιούνται τρεις
μεταβλητές για την επίδραση της ΚΑΠ. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μεταβλητή είναι το ποσό
της επιδότησης, prlt 12 , η δεύτερη μεταβλητή είναι μια ψευδομεταβλητή, SDt , για την
περίοδο 2003-2006 και η τρίτη είναι η μεταβλητή αλληλεπίδρασης SDt  prlt 12 .
Τα αποτελέσματα για τις εξισώσεις προσφοράς και ζήτησης της ελληνικής αγοράς
αρνίσιου κρέατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η στατιστική Ljung-Box Q(m) φανερώνει
ότι τόσο η εξίσωση ζήτησης όσο και η εξίσωση προσφοράς δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση
και ετεροσκεδαστικότητα. Η εξίσωση ζήτησης φανερώνει ότι το βόειο κρέας είναι το
σημαντικότερο βραχυπρόθεσμο υποκατάστατο του αρνιού, δηλ. a25  0,544 και a26  0,114 .
Επιπλέον, η τιμή αρνίσιου κρέατος φαίνεται να είναι αρκετά άκαμπτη όσον αφορά το επίπεδο
παραγωγής, όπως παρουσιάζεται από τις μικρές τιμές των συντελεστών που
αντιπροσωπεύουν την παραγωγή με χρονικές υστερήσεις.
Όσον αφορά στην εξίσωση προσφοράς, η βραχυχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως
προς την τιμή που δίνεται από τον συντελεστή b21 είναι θετική, δηλ. 0,503, και η
υπολογισμένη μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή είναι 1,091. Η
βραχυχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή (0,503), είναι παρόμοια με την
εκτίμηση που υπολογίζεται από το Fotopoulos (1988) (μεταξύ 0,300 και 0,550), ενώ η
μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή (1,091), είναι υψηλότερη από αυτή
που υπολογίζεται από το Fotopoulos (1988) (περίπου 0,900). Η μεταβλητότητα των τιμών
παρουσιάζει μια αρνητική επίπτωση στο επίπεδο παραγωγής, δηλ. b22  -0,114 . Τόσο η
δαπάνη για ζωοτροφές, όσο και η δαπάνη για κτηνιατρικά φάρμακα εμφανίζονται να είναι
σημαντικοί παράγοντες κόστους, όπως φαίνεται και από τους εκτιμώμενους συντελεστές
b23  -0,361 και b24  -0,032 αντίστοιχα. Όπως στην περίπτωση της συνάρτησης προσφοράς
βόειου κρέατος, ο συντελεστής τιμών γάλακτος είναι αρνητικός, δηλ. b25  -0,105 ,
δείχνοντας ότι μια υψηλή τιμή πρόβειου γάλακτος μειώνει την παραγομένη ποσότητα.
Επίσης, τα αποτελέσματα των παραμέτρων για την επίδραση της ΚΑΠ εμφανίζουν παρόμοια
αποτελέσματα με την περίπτωση του βόειου κρέατος και δείχνουν ότι, η παραγωγή αρνίσιου
κρέατος επηρεάζεται θετικά από την ετήσια επιδότηση που πληρώνεται στους παραγωγούς,
b26  0,212 , ενώ η αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή (που αποφασιστικέ το
2003, για να πραγματοποιηθεί από το 2006 έως το 2013), έχει μια αρνητική επίπτωση στο
επίπεδο παραγωγής b27  0,105 .
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα Συναρτήσεων Ζήτησης και Προσφοράς Βόειου και Αρνίσιου
Κρέατος.
Βόειο Κρέας
συνάρτηση ζήτησης
0,001
a10
(0,010)
0,034
a11
(0,387)
0,195
a12
(0,000)
0,497
a13
(0,000)
0,144
a14
(0,001)
0,475
a15
(0,000)
0,097
a16
(0,000)
-0,039
a17
(0,000)
-0,050
a18
(0,000)
-0,049
a19
(0,000)
-0,022
a110
(0,002)
-0,029
a111
(0,000)
-0,075
a112
(0,000)
-0,068
a113
(0,000)
-0,350
a114
(0,774)

έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

16,663
(0,034)
23,535
(0,235)
5,347
(0,780)
6,943
(0,861)

Αρνίσιο Κρέας

συνάρτηση προσφοράς
0,103
b10
(0,000)
0,681
b11
(0,000)
-0,146
b12
(0,000)
-0,513
b13
(0,000)
-0,079
b14
(0,000)
-0,112
b15
(0,000)
0,225
b16
(0,000)
-0,212
b17
(0,000)
0,279
b18
(0,000)
-0,010
b19
(0,000)
0,020
b110
(0,000)
0,021
b111
(0,000)
0,023
b112
(0,000)
0,026
b113
(0,000)
0,026
b114
(0,000)
0,018
b115
(0,000)
0,012
b116
(0,000)
0,360
b117
(0,000)
έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

2,661
(0,954)
18,851
(0,092)
1,338
(0,995)
10,448
(0,576)

συνάρτηση ζήτησης
-0,013
a20
(0,000)
0,179
a21
(0,000)
0,256
a22
(0,000)
0,196
a23
(0,000)
0,017
a24
(0,807)
0,544
a25
(0,000)
0,113
a26
(0,000)
-0,038
a27
(0,000)
-0,008
a28
(0,000)
-0,004
a29
(0,000)
-0,019
a210
(0,000)
-0,017
a211
(0,000)
-0,149
a212
(0,000)

έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

20,345
(0,055)
23,837
(0,010)
18,205
(0,019)
25,793
(0,008)

συνάρτηση προσφοράς
0,056
b20
(0,000)
0,503
b21
(0,000)
-0,114
b22
(0,000)
-0,361
b23
(0,000)
-0,032
b24
(0,000)
-0,105
b25
(0,088)
0,212
b26
(0,000)
-0,105
b27
(0,000)
0,211
b28
(0,000)
-0,053
b29
(0,000)
0,022
b210
(0,000)
0,010
b211
(0,000)
0,011
b212
(0,000)
0,010
b213
(0,000)
0,031
b214
(0,000)
0,042
b215
(0,000)
0,052
b216
(0,000)
0,310
b217
(0,000)
έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

16,272
(0,029)
27,56
(0,028)
16,775
(0,098)
19,06
(0,088)

Οι τιμές των παρενθέσεων αντιπροσωπεύουν τα p-values κάθε μεταβλητής.
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Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τη μελέτη των Canali and Consortium (2006)
όπου αναφέρονται παρόμοιες ανησυχίες για την επίδραση της μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στον
κλάδο της προβατοτροφίας. Ο συντελεστής της μεταβλητής αλληλεπίδρασης είναι θετικός,
δηλ. b28  0,211 γεγονός που δηλώνει ότι η αλλαγή από ένα μεταβαλλόμενο ανά έτος ποσό
επιδότησης, σε ένα σταθερό επίπεδο, άσκησε θετική επίδραση στην παραγωγή αρνίσιου
κρέατος. Συγκεκριμένα, η επίδραση της μεταβαλλόμενης επιδότησης της περιόδου 19932002 είναι b26  0,212 , ενώ η επίδραση της σταθερής επιδότησης της περιόδου 2003-2006
είναι υψηλότερη, b26  b28  0, 423 .
Χοιρινό κρέας:
Ζήτηση:
ppt  a30  a31bpt  a32 bpt1  a33 brpt  a34 brpt 1  a35 lpt  a36 lpt 1  a37 pqt  a38 pqt 1
(14)

 a39 pqt2  a310pqt3  a311pqt4  a312 pqt5  a313 pqt 6  a314 zt 1  w31t

Προσφορά
pqt  b30  b31 ppt  b32 vp t  b33 fpt 9  b34 vmedt 9  b35 pqt 1  b36 pqt 2
e

 b37 pqt 3  b38 pqt 4  b39 pqt 5  b310 pqt 6  b311 pqt 12  w32t

(15)

Στη συνάρτηση προσφοράς χοιρινού κρέατος συμπεριλαμβάνονται η τιμή του χοιρινού,
e

ppt , και η μεταβλητότητα των τιμών, vpt , ως σημαντικοί παράγοντες. Επίσης, στη
συνάρτηση προσφοράς χρησιμοποιούνται οι τιμές δύο σημαντικών δαπανών, δηλ. η τιμή των
ζωοτροφών, fpt 9 , και η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων, vmedt 9 , με χρονική υστέρηση
των 9 μηνών λόγω του βιολογικού κύκλου της παραγωγής και επίσης χρονικές υστερήσεις
της παραγωγής, επειδή η παραγωγή χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στα επιθυμητά
επίπεδα.
Οι εκτιμήσεις των συντελεστών των εξισώσεων προσφοράς και ζήτησης χοιρινού
κρέατος, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Τα διαγνωστικά τεστ φανερώνουν ότι τόσο η
εξίσωση ζήτησης όσο και η εξίσωση προσφοράς δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση και
ετεροσκεδαστικότητα. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές της εξίσωσης ζήτησης δείχνουν ότι το
αρνίσιο κρέας είναι το πιο στενό βραχυχρόνιο υποκατάστατο του χοιρινού κρέατος, όπως
φαίνεται από τις υψηλές τιμές των συντελεστών a35 και a36 , ενώ οι συντελεστές της
παραγωγής με χρονικές υστερήσεις είναι σχετικά μικροί, δηλώνοντας ότι βραχυχρόνια το
επίπεδο παραγωγής έχει μικρή επίδραση στην τιμή. Στην εξίσωση προσφοράς, η βραχυχρόνια
ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή που δίνεται από τον συντελεστή b31 , είναι 0,599.
Η υπολογισμένη μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή, είναι 1,497. Το
πρόσημο του συντελεστή για τη μεταβλητότητα των τιμών είναι αρνητικό, δηλ. b32  -0,531 ,
και δείχνει ότι η μεταβλητότητα των τιμών είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου
στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. Το μέγεθος του συντελεστή τιμών των ζωοτροφών, δηλ.
b33  0,689 , δείχνει ότι οι ζωοτροφές είναι ένα σημαντικό κόστος ενώ και το κόστος
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κτηνιατρικών φαρμάκων έχει επίσης μια αρνητική επίπτωση στο επίπεδο παραγωγής, δηλ.
b34  0,050 .
Πίνακας 3. Αποτελέσματα Συναρτήσεων Ζήτησης και Προσφοράς Χοιρινού Κρέατος και
Κοτόπουλου.
Χοιρινό Κρέας
συνάρτηση ζήτησης
0,003
a30
(0,000)
-0,033
a31
(0,000
-0,138
a32
(0,000)
0,009
a33
(0,165)
0,021
a34
(0,000)
0,311
a35
(0,000)
0,244
a36
(0,000
-0,017
a37
(0,000)
-0,050
a38
(0,000)
-0,046
a39
(0,000)
-0,017
a310
(0,000)
-0,022
a311
(0,000)
-0,076
a312
(0,000)
-0,077
a313
(0,000)
-0,044
a314
(0,000)
έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

14,010
(0,102)
19,418
(0,065)
9,151
(0,329)
14,906
(0,247)

Κοτόπουλο

συνάρτηση προσφοράς
-0,001
b30
(0,427)
0,599
b31
(0,000)
-0,531
b32
(0,032)
-0,689
b33
(0,000)
-0,050
b34
(0,000)
0,129
b35
(0,000)
0,030
b36
(0,000)
0,021
b37
(0,000)
0,041
b38
(0,000)
0,021
b39
(0,000)
0,030
b310
(0,000)
0,349
b311
(0,000)

συνάρτηση ζήτησης
-0,002
a40
(0,000)
0,277
a41
(0,003)
0,097
a42
(0,122)
0,155
a43
(0,021)
0,209
a44
(0,000)
0,001
a45
(0,995)
0,091
a46
(0,056)
-0,034
a47
(0,221)
-0,025
a48
(0,020)
-0,023
a49
(0,5670)
-0,042
a410
(0,195)
-0,034
a411
(0,374)
-0,079
a412
(0,006)
-0,075
a413
(0,004)

συνάρτηση προσφοράς
0,223
b40
(0,000)
0,409
b41
(0,000)
-0,122
b42
(0,004)
-0,633
b43
(0,000)
-0,145
b44
(0,000)
0,025
b45
(0,000)
0,024
b46
(0,000)
0,030
b47
(0,000)
0,025
b48
(0,000)
0,031
b49
(0,000)
0,022
b410
(0,000)
0,462
b411
(0,000)

έλεγχοι καταλοίπων

έλεγχοι καταλοίπων

έλεγχοι καταλοίπων

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

14,468
(0,100)
17,967
(0,061)
7,253
(0,509)
16,240
(0,097)

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

13,866
(0,085)
16,454
(0,088)
8,271
(0,407)
20,602
(0,056)

Q (8)
Q (12)
2

Q (8)
Q 2 (12)

18,98
(0,050)
27,22
(0,008)
10,98
(0,202)
12,050
(0,176)

Οι τιμές των παρενθέσεων αντιπροσωπεύουν τα p-values κάθε μεταβλητής.
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Κοτόπουλο
Ζήτηση:
brpt  a40  a41bpt  a42bpt1  a43ppt  a44 ppt1  a45lpt  a46 lpt1  a47 brqt
 a48brqt1  a49brqt2  a410brqt3  a411brqt4  a412 brqt 5  a413 brqt6  a414 zt 1  w41t

(16)

Προσφορά:
brqt  b40  b41brpt  b42vbr t  b43 fbrt2  b44 vmedt 2  b45brqt1  b46brqt 2
e

 b47brqt3  b48brqt4  b49brqt5  b410brqt 6  b411brqt12  w42t

(17)

Στη συνάρτηση προσφοράς του κοτόπουλου, η τιμή του κοτόπουλου, brpt , και η
μεταβλητότητα των τιμών,

e

vbrt , συμπεριλαμβάνονται ως σημαντικοί παράγοντες

διαμόρφωσης της προσφοράς. Επίσης χρησιμοποιούνται δύο σημαντικοί παράγοντες
κόστους, δηλ. η τιμή των ζωοτροφών, fbrt  2 , και η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων,

vmedt  2 , με χρονική υστέρηση 2 μηνών, λόγω του βιολογικού κύκλου της παραγωγής και
επίσης χρονικές υστερήσεις της παραγωγής, επειδή η παραγωγή χρειάζεται χρόνο να
προσαρμοστεί στα επιθυμητά επίπεδα. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των
εξισώσεων προσφοράς και ζήτησης κοτόπουλου και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών
ελέγχων φανερώνουν μια ικανοποιητική συμπεριφορά των εξισώσεων. Εξετάζοντας τους
συντελεστές της εξίσωσης ζήτησης, φαίνεται ότι το χοιρινό και το βόειο κρέας είναι τα πιο
στενά βραχυχρόνια υποκατάστατα του κοτόπουλου, δηλ. a41  0, 227 και a43  0,155 , ενώ το
μικρό μέγεθος των συντελεστών της παραγωγής με χρονικές υστερήσεις δείχνει ότι,
βραχυχρόνια, το επίπεδο παραγωγής έχει μικρή επίδραση στην τιμή. Όσον αφορά την
εξίσωση προσφοράς, η βραχυχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή, δίνεται από
το συντελεστή b41 και είναι 0,409. Η υπολογισμένη μακροχρόνια ελαστικότητα είναι 1,076.
Επίσης, η τιμή των ζωοτροφών έχει αρνητικό συντελεστή, b43  -0,633 , και η τιμή των
κτηνιατρικών φαρμάκων εμφανίζει αρνητικό συντελεστή, b44  -0,145 .
Ένα καινοτόμο αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης είναι ότι, η ταυτόχρονη εκτίμηση των
συναρτήσεων προσφοράς και ζήτησης για τις τέσσερις αγορές κρέατος, προσφέρει την
ευκαιρία να ελεγχθούν οι υπό συνθήκη συντελεστές συσχέτισης, μεταξύ των τιμών των
τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών κρέατος. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο Γράφημα
1 και δείχνουν ότι η υψηλότερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των τιμών κοτόπουλου και βόειου
κρέατος, με έναν μέσο όρο 0,189 και μεταξύ των τιμών αρνίσιου και βόειου κρέατος με έναν
μέσο όρο 0,129. Η υψηλή συσχέτιση μεταξύ των τιμών κοτόπουλου και βόειου κρέατος
μπορεί να αποδοθεί στις διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών, δεδομένου ότι οι δύο
αυτοί τύποι κρέατος θεωρούνται πιο υγιεινοί και καταναλώνονται από τους ανθρώπους που
ακολουθούν μια διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Επιπλέον, η υψηλή
συσχέτιση μεταξύ των τιμών αρνίσιου και βόειου κρέατος μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί από
το γεγονός ότι οι δύο συγκεκριμένοι τύποι κρέατος είναι αυτοί με την υψηλότερη τιμή στην
ελληνική αγορά, ενώ θεωρούνται υψηλότερης ποιότητας από τους Έλληνες καταναλωτές,
έναντι του χοιρινού κρέατος και του κοτόπουλου.
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Γράφημα 1 Υπό συνθήκη συσχέτιση μεταξύ των τιμών των τεσσάρων κατηγοριών κρέατος
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Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα, υπό καθεστώς ορθολογικών
προσδοκιών, με ενδογενή κίνδυνο (μεταβλητότητα τιμών) για έναν κλάδο πρωτογενούς
προϊόντος. Ειδικότερα, εξετάζεται ο ελληνικός τομέας του κρέατος, που αποτελείται από
τέσσερις σημαντικές αγορές κρέατος (βόειο, αρνίσιο, χοιρινό και κοτόπουλο) και ολόκληρο
το σύστημα των συναρτήσεων προσφοράς και ζήτησης όλων των κατηγοριών κρέατος,
υπολογίζεται ταυτόχρονα. Ένα μοντέλο MGARCH με ανάλυση Cholesky χρησιμοποιείται
για την παραγωγή των χρονικά μεταβαλλόμενων προβλέψεων των διακυμάνσεων και των
συνδιακυμάνσεων.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο MGARCH συμπεριφέρεται
αποτελεσματικά και η μεταβλητότητα των τιμών είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου
της παραγωγής, ενώ, βραχυχρόνια, η προσφορά είναι ανελαστική και μακροχρόνια είναι
ελαστική σε όλες τις αγορές κρέατος. Η τιμή των ζωοτροφών και η τιμή των κτηνιατρικών
φαρμάκων είναι σημαντικοί παράγοντες δαπανών στην παραγωγή κρέατος και η τιμή του
γάλακτος έχει μια αρνητική επίπτωση στα επίπεδα παραγωγής βόειου και αρνίσιου κρέατος.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την ΚΑΠ φανερώνουν ότι, η ετήσια επιδότηση που
λαμβάνουν οι παραγωγοί βόειου και αρνίσιου κρέατος έχει μια θετική επίδραση στην
παραγόμενη ποσότητα και η αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή, που εισάγεται
με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003, έχει μια αρνητική επίπτωση στην
παραγωγή βόειου και αρνίσιου κρέατος στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα
αποκαλύπτουν μια υψηλή συσχέτιση μεταξύ των τιμών κοτόπουλου και βόειου κρέατος και
μεταξύ των τιμών αρνίσιου και βόειου κρέατος.
1

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.
3
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2002, υπήρχε ένα μεταβαλλόμενο ανά έτος ποσό επιδότησης στους
παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2005, καθορίστηκε ένα σταθερό ετήσιο ποσό επιδότησης ανά
2
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ζώο. με ένα συμπληρωματικό ποσό να δίνεται στους παραγωγούς που βρισκόταν σε χαρακτηρισμένες ως
«λιγότερο ευνοημένες περιοχές». Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2003, (τίθεται σε
εφαρμογή την περίοδο 2006-2013) περιλαμβάνει την πληρωμή ενός ποσού επιδότησης στους παραγωγούς
σύμφωνα με την ιστορική παραγωγή των ετών 2000-2002 την οποία εισπράττουν χωρίς την ανάγκη να
παράγουν πια (αποσύνδεση επιδότησης από την παραγωγή).
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί αρκετά μέτρα πολιτικής για να μετατρέψουν την
Ευρωπαϊκή γεωργία σε μια φιλικότερη προς το περιβάλλον γεωργία. Στη χώρα μας, η
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αναπτύσσεται συνεχώς, ακολουθώντας τη διεθνή τάση
που ανέδειξε την αγορά βιολογικών προϊόντων ως το δυναμικότερο κλάδο. Στα πλαίσια
αυτής της εργασίας αξιολογείται το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη βιολογική
καλλιέργεια δύο κτηνοτροφικών φυτών, της μηδικής και του κτηνοτροφικού ρεβιθιού,
διαμέσου ενός στοχαστικού Monte Carlo υποδείγματος, εφαρμόζοντας την ανάλυση της
στοχαστικής κυριαρχίας. Η οικονομική ανάλυση των δύο βιολογικά καλλιεργούμενων
κτηνοτροφικών φυτών, έδειξε ότι η ύπαρξη των επιδοτήσεων συνέβαλλε σημαντικά στην
ανάπτυξη και διαμόρφωση του κλάδου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν, επίσης, ότι είναι
δυνατή μια αναθεώρηση του καθεστώτος ενίσχυσης, που θα έχει ως στόχο την αύξηση της
παραγωγής των βιολογικών καρποδοτικών ζωοτροφών και, ως εκ τούτου, τη μείωση της
εξάρτησης της βιολογικής κτηνοτροφίας από εισαγωγές συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
Λέξεις-κλειδιά: κτηνοτροφικά φυτά, βιολογική γεωργία, αγροτική πολιτική, ανάλυση
στοχαστικής κυριαρχίας.
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Abstract
In recent years, several policy measures were introduced to transform European
agriculture to a more environmental friendly agriculture. In Greece the growing pace of
organic follows the international trend which identified the market for organic products as the
most dynamic sector. This study assesses, through a stochastic Monte Carlo model with the
application of the stochastic dominance analysis, the financial performance of two fodder
crops, alfalfa and chickpea farming. Results have revealed that the existence of organic
subsidies contribute significantly to the industry development. Moreover, they suggest that it
would be possible to revise the current applied agricultural policy in order to have positive
effects on the production of organic concentrate fodders and to reduce the dependence of
organic livestock on imports.
Keywords: fodder crops, organic agriculture, agricultural policy, stochastic dominance
analysis.

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι σημαντική τα τελευταία
χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων θεωρείται ο
δυναμικότερος κλάδος. Η βιολογική γεωργία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και καλύπτει
έκταση πάνω από 26 εκατ. εκτάρια σε παγκόσμιο επίπεδο (Helga et al., 2008). Στην ΕΕ
περίπου 5,6 εκατ. εκτάρια της γεωργικής γης έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της βιολογικής
γεωργίας υπό το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. 2092/91. Από την πρώτη εφαρμογή του
σχετικού κανονισμού έως σήμερα η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο έχει αυξηθεί κατά έξι φορές, ενώ σήμερα καταλαμβάνει το 4,1% της συνολικά
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (Rohner-Thielen, 2010).
Η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων παρουσιάζει, στο ίδιο διάστημα, ανοδική τάση και
στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι το 2008 αντιστοιχούσε, επίσης, στο 4,1% της συνολικά
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (3,17 εκατ. στρέμματα). Οι βιολογικοί παραγωγοί το
2008 φθάνουν τα 24.057 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 12% των βιο-παραγωγών στην ΕΕ27. Η σύνθεση του ελληνικού χαρτοφυλακίου των βιοκαλλιεργειών έχει αλλάξει σημαντικά
τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση τόσο σε σχέση με τα πρώτα χρόνια
εφαρμογής του σχετικού κανονισμού όσο και στα καλλιεργούμενα είδη.
Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν, θετικά
(οικονομικά κίνητρα, ζήτηση, καλύτερες τιμές, ηλικία, περιβαλλοντική συνείδηση, ζητήματα
υγείας, κ.ά.) ή αρνητικά (έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης, εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας,
μείωση απόδοσης, αυξημένο κόστος εργασίας, έντονη οικονομική μεταβλητότητα, αυξημένος
κίνδυνος κ.ά) τους παραγωγούς να υιοθετήσουν βιολογικές πρακτικές (Darnhofer et al., 2005,
Koesling et al., 2008, Defrancesco et al., 2008, Sierra et al., 2008, Greiner, 2009).
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα γίνει οικονομική αξιολόγηση δύο κτηνοτροφικών
φυτών, της μηδικής και του κτηνοτροφικού ρεβιθιού, δύο καλλιεργειών που παρουσιάζουν
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έντονη ζήτηση καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας που
παρουσίασε ανοδική πορεία με την εφαρμογή του Καν. 1804/99. Διαμέσου ενός στοχαστικού
Monte Carlo υποδείγματος και εφαρμόζοντας την ανάλυση της στοχαστικής κυριαρχίας
(Stochastic Dominance) θα επιδιωχθεί η οικονομική ανάλυση των παραπάνω εναλλακτικών
βιολογικών καλλιεργειών, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τον κίνδυνο που εμπεριέχει η απόφαση
των παραγωγών λόγω της μεταβλητότητας στις αποδόσεις και στις τιμές των παραγόμενων
προϊόντων. Η εφαρμογή της ανάλυσης της στοχαστικής κυριαρχίας δίνει τη δυνατότητα να
αξιολογηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα κάτω από συνθήκες κινδύνου και να αξιολογηθεί
το πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων που δίνονται για τη βιολογική γεωργία.
Η δομή της εργασίας έχει ως εξής. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της
στοχαστικής κυριαρχίας. Στη συνέχεια περιγράφονται τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και
τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ενώ παράλληλα
διατυπώνονται και προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια ενδεχόμενη αναμόρφωση
της εφαρμοζόμενης πολιτικής ενίσχυσης των βιολογικά παραγόμενων ζωοτροφών.

Ο κλάδος των βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών
Ο κλάδος των κτηνοτροφικών φυτών, τα δημητριακά καθώς και οι βοσκότοποι
βιολογικής γεωργίας, άρχισαν να αυξάνονται με την εφαρμογή του Καν. ΕΕ 1804/99 που
αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία καθώς η ένταξη πολλών ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία
είχε ως αποτέλεσμα την έντονη ζήτηση βιολογικών ζωοτροφών. Η ταχεία ανάπτυξη των
βιολογικών εκτροφών οδήγησε σε ανισορροπία την αγορά των βιολογικών ζωοτροφών
καθώς, ακόμη και σήμερα, η εγχώρια παραγωγή εξακολουθεί να μην καλύπτει τις ανάγκες
της βιολογικής κτηνοτροφίας. Η έντονη έλλειψη βιολογικών ζωοτροφών στην αγορά,
οδήγησε πολλές κτηνοτροφικές μονάδες είτε στην παραγωγή ζωοτροφών για την κάλυψη των
αναγκών τους (ιδιοπαραγωγή) είτε στην αύξηση των εισαγωγών.
Στην Ελλάδα, η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών προσανατολίστηκε κατά κύριο λόγο
στην παραγωγή χορτοδοτικών φυτών και λιγότερο σε καρποδοτικά φυτά (ΥΠΑΑΤ, 2007).
Από τα χορτοδοτικά φυτά, η μηδική κυριαρχεί με σημαντικό αριθμό στρεμμάτων (292.674
στρ.) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 64,5% στο σύνολο των στρεμμάτων που καλλιεργούνται
βιολογικές ζωοτροφές. Το 43% από αυτά, δηλαδή τα 126.596 στρέμματα, είναι πλήρως
βιολογικά ενώ το υπόλοιπο 53% (158.593 στρέμματα) βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και το
4% σε καθεστώς ένταξης (7.484 στρέμματα).
Ο βίκος που ανήκει στην κατηγορία χορτοδοτικών και καρποδοτικών φυτών, κατέχει,
επίσης, σημαντική θέση στις βιολογικές ζωοτροφές με συνολική έκταση 105.064 στρέμματα,
καταλαμβάνοντας το 23,1% των συνολικών εκτάσεων της κατηγορίας. Μικρότερες εκτάσεις
καλλιεργούνται με διάφορα άλλα είδη που προορίζονται για βιολογικές ζωοτροφές όπως το
τριτικάλε, το λόλιο, το σόργο, τα λειμώνια φυτά και το λαθούρι.
Εκτός από τα χορτοδοτικά φυτά, για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών
χρησιμοποιούνται και τα ψυχανθή καρποδοτικά φυτά, καταλαμβάνοντας πολύ μικρότερες
εκτάσεις, όπως το κτηνοτροφικό μπιζέλι (9.567 στέμματα), το κτηνοτροφικό ρεβίθι (3.218
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στρέμματα), τα κουκιά, το λαθούρι, και τα λούπινα. Τέλος, για τις συμπυκνωμένες ζωοτροφές
χρησιμοποιούνται καρποί και σπέρματα δημητριακών, καλαμποκιού, κριθαριού, βρώμης,
σιταριού και άλλων.
Η ανάπτυξη του κλάδου των βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών παρουσιάζει την
ακόλουθη ιδιομορφία. Οι εκτάσεις των ψυχανθών καρποδοτικών είναι αισθητά μικρότερες σε
σχέση με τις αντίστοιχες εκτάσεις των χορτοδοτικών φυτών, γεγονός που οφείλεται σε δύο,
κυρίως, λόγους. Αφενός, στην πολιτική των επιδοτήσεων που έχει εφαρμοστεί για τα
βιολογικά προϊόντα και αφετέρου στο κόστος μετατροπής της καλλιέργειας από συμβατική
σε βιολογική. Η πολιτική που εφαρμόζεται για την επιδότηση των βιολογικών καλλιεργειών
βασίζεται στο οικονομικό κίνητρο που δίνεται στους παραγωγούς ανά στρέμμα έκτασης που
θα μετατραπεί από συμβατική σε βιολογική. Το οικονομικό κίνητρο της επιδότησης για τα
χορτοδοτικά φυτά (π.χ. μηδική) είναι μεγαλύτερο, σχεδόν διπλάσιο, σε σχέση με το
οικονομικό κίνητρο για τα καρποδοτικά φυτά (ΚΥΑ 2007-2013, ΦΕΚ 2204/ Οκτ. 2009).
Συνεπώς, δρώντας ορθολογικά, αρκετοί παραγωγοί στρέφονται περισσότερο στα χορτοδοτικά
έναντι των καρποδοτικών φυτών. Αφετέρου, είναι γνωστό ότι για κάποιες καλλιέργειες η
μετατροπή από τη συμβατική καλλιέργεια στη βιολογική είναι ευκολότερη και το κόστος της
μετατροπής είναι μικρότερο. Το ίδιο παρατηρείται και για τα χορτοδοτικά φυτά σε σχέση με
τα καρποδοτικά, όπου η υιοθέτηση των αρχών της βιολογικής γεωργίας είναι ευκολότερη για
τις χορτοδοτικές καλλιέργειες σε σχέση με τις καπροδοτικές (Tzouramani and Mattas, 2009).
Συνεπώς, αυτοί οι δύο κύριοι λόγοι μπορεί να προκαλούν ανισορροπία στην αγορά, στην
οποία παρατηρείται πλεονάζουσα ποσότητα χορτοδοτικών φυτών και έντονη έλλειψη
συμπυκνωμένων βιολογικών ζωοτροφών.

Μεθοδολογία
Η μέθοδος της “Στοχαστικής Κυριαρχίας” (Stochastic Dominance) με τις τροποποιήσεις
της στην πορεία των χρόνων, έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα γιατί το κριτήριο της απόφασης
βασίζεται σε ολόκληρη την εμπειρική κατανομή και όχι μόνο στη μέση τιμή ή στη
διακύμανση του αναφερόμενου οικονομικού αποτελέσματος (Hadar and Russell, 1969,
Hanoch and Levy, 1969, Whitmore, 1970 και Meyer, 1977). Η μεθοδολογία της εξασφαλίζει
έναν τρόπο κατάταξης εναλλακτικών που λαμβάνουν υπόψη τους τον κίνδυνο χωρίς να έχουν
αναλυτική γνώση για τις προτιμήσεις του επενδυτή. Έτσι, τα κριτήρια της μεθόδου είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα όταν θα πρέπει να αναλυθούν εναλλακτικές πολιτικές ή να υποδειχθούν
προτάσεις για μια ομάδα επενδυτών ιδιαίτερα όταν δεν είναι γνωστές με ακρίβεια οι
προσωπικές τους προτιμήσεις (Hardaker et al., 2004a).
Η “Στοχαστική Κυριαρχία” βασίζεται στη θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας και
λαμβάνει υπόψη της την υπόθεση ότι οι επενδυτές έχουν μια συνάρτηση χρησιμότητας
U (x) η οποία αυξάνεται μονοτονικά και είναι δύο φορές παραγωγίσιμη ως προς το x (όπου

x είναι το αναφερόμενο οικονομικό αποτέλεσμα) (Hardaker et al., 2004a). Το σχήμα της
συνάρτησης χρησιμότητας του επενδυτή, αντανακλά τη στάση του απέναντι στον κίνδυνο.
Είναι μια μαθηματική μέθοδος ακριβείας, που συγκρίνει αθροιστικές κατανομές δύο ή
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περισσοτέρων αποτελεσμάτων μιας προσομοίωσης, ενώ παράλληλα, προσφέρει τη
δυνατότητα να μειωθούν οι πιθανές διαθέσιμες επιλογές. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι
υπάρχουν δύο αμοιβαία αποκλειόμενα υποσύνολα, το αποδοτικό και το μη αποδοτικό
υποσύνολο. Το αποδοτικό υποσύνολο περιλαμβάνει τη στρατηγική με την υψηλότερη
αναμενόμενη χρησιμότητα. Κυρίαρχη στρατηγική με αυτή την έννοια σημαίνει ότι, σε
προσδιορισμένο διάστημα κινδύνου, οι επενδυτές θα επιλέξουν τη στρατηγική που έχει τη
μεγαλύτερη αναμενόμενη χρησιμότητα.
Πολλές φορές, όμως, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ακριβής προσδιορισμός των ορίων
του κινδύνου οπότε χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού
Στοχαστικής Κυριαρχίας (First και Second Degree Stochastic Dominance criteria). Το
κριτήριο του Πρώτου βαθμού Στοχαστικής Κυριαρχίας υποθέτει ότι ο επενδυτής προτιμά τα
περισσότερα από τα λιγότερα, δηλαδή βασίζεται στην υπόθεση του Bernoulli. Επίσης,
υποθέτει ότι το r (συντελεστής αποφυγής κινδύνου) μπορεί να πάρει τιμές από το πλην
άπειρο μέχρι το συν άπειρο, υποδηλώνοντας ότι η επιλεγόμενη δραστηριότητα προτιμάται
έναντι άλλων εάν αυτή δίνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε πιθανό επίπεδο. Η κατανομή
που είναι προτιμότερη έναντι μιας άλλης κατανομής για κάθε x , από όλους τους επενδυτές
είναι αυτή που δεν διασταυρώνεται ποτέ με κάποια άλλη επειδή το επίπεδο του RAC (Risk
Aversion Coefficient) περικλείει όλα τα επίπεδα του συντελεστή αποφυγής κινδύνου (risk
aversion).
Το κριτήριο του Δευτέρου Βαθμού Στοχαστικής Κυριαρχίας υποθέτει ότι ο επενδυτής
αποφεύγει τον κίνδυνο (risk averse). Σε αυτή την περίπτωση το r μπορεί να πάρει τιμές από
το μηδέν μέχρι το συν άπειρο () . Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη παράγωγος της
συνάρτησης χρησιμότητας θα πρέπει να είναι μικρότερη από το μηδέν, δηλαδή η συνάρτηση
χρησιμότητας είναι αύξουσα και κοίλη. Η εναλλακτική επιλογή είναι κυρίαρχη, έναντι
άλλων, εάν η περιοχή κάτω από την εμπειρική καμπύλη πυκνότητας, είναι μικρότερη σε κάθε
πιθανό επίπεδο του αποτελέσματος. Ο Meyer (1977) επέκτεινε αυτή την εργασία,
χρησιμοποιώντας την αναμενόμενη χρησιμότητα για το διάστημα U (r1 ( x),) και

U (r1 ( x), r2 ( x)) , όπου r1 ( x) και r2 ( x) είναι γενικές συναρτήσεις (stochastic dominance with
respect to a function, SDRF). Το αποτέλεσμα είναι ότι η γενική προσέγγιση της Στοχαστικής
Κυριαρχίας κατατάσσει τις κατανομές για επενδυτές όταν τα RACs εντοπίζονται στο
διάστημα U (r1 ( x), r2 ( x)) .
Στη συνέχεια, ο Hardaker (2000) συνέστησε ότι για να κατατάξει ο επενδυτής τις
επενδυτικές του αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη του τον κίνδυνο που αυτές εμπεριέχουν,
μπορεί να χρησιμοποιήσει και την έννοια του σταθερού ισοδυνάμου (certainty equivalent,
(CE)). Η αναμενόμενη χρησιμότητα ενός σεναρίου με κίνδυνο μπορεί μέσω της αντίστροφης
συνάρτησης χρησιμότητας να μετατραπεί σε σταθερό ή βέβαιο ισοδύναμο (CE) (Hardaker,
2000). Πρόσφατα, οι Hardaker et al. (2004b) ένωσαν τη χρήση των σταθερών ισοδυνάμων με
τη θεωρία του Meyer που αναφέρεται στο εύρος του συντελεστή αποφυγής του κινδύνου
(risk aversion) και δημιούργησαν ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ονομάζεται
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στοχαστική αποδοτικότητα με αναφορά σε μια συνάρτηση (stochastic efficiency with respect
to a function, SERF).
Η SERF προσδιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές βασιζόμενη στην αποδοτικότητα της
συνάρτησης χρησιμότητας για ένα εύρος του συντελεστή αποφυγής του κινδύνου (risk
aversion) στο διάστημα U (r1 ( x), r2 ( x)) . Αντί να εκτιμηθούν τα σταθερά ισοδύναμα για τις
δύο ακραίες τιμές του συντελεστή αποφυγής του κινδύνου (risk aversion) γίνεται εκτίμηση
των σταθερών ισοδυνάμων μεταξύ αυτών των ακραίων τιμών. Συνεπώς, αφού προσδιοριστεί
η χαμηλή τιμή του RAC και η υψηλή τιμή του RAC στη συνέχεια διαιρείται το διάστημα των
RAC σε 25 ίσα διαστήματα και εκτιμώνται τα σταθερά ισοδύναμα για όλες τις εναλλακτικές
που εμπεριέχουν κίνδυνο. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται 25 σταθερά ισοδύναμα για κάθε
εναλλακτική στρατηγική και ο επενδυτής μπορεί να ελέγξει την κατάταξη των εναλλακτικών
επιλογών όπως διαμορφώνεται στο εύρος των 25 RACs. Ως αποτέλεσμα, τα σενάρια μπορούν
να συγκριθούν και να γίνει κατάταξη σε κάθε τιμή του συντελεστή αποφυγής του κινδύνου
(risk aversion) και ο επενδυτής προτιμά την κατανομή με το μεγαλύτερο σταθερό ισοδύναμο
έναντι της κατανομής με το μικρότερο.

Δεδομένα και Προσδιορισμός Στοχαστικών Μεταβλητών
Τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, προέρχονται από επιτόπιες
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο
‘Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα’, Μέτρο 9,
Καν. (ΕΚ) 2181/02 και αφορούν την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. Για την καλλιέργεια
της μηδικής τα στοιχεία προέρχονται από τους νομούς Σερρών, Δράμας και
Αιτωλοακαρνανίας (σύνολο 99 παραγωγοί) ενώ για την καλλιέργεια του κτηνοτροφικού
ρεβιθιού από το Ν. Γρεβενών (σύνολο 42 παραγωγοί).
Το στοχαστικό μοντέλο προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τις
κατανομές του καθαρού κέρδους των εξεταζόμενων κλάδων ανά στρέμμα, περιγράφεται στην
εξίσωση 1. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται από την αφαίρεση όλων των δαπανών του
κλάδου από το σύνολο της ακαθαρίστου προσόδου συμπεριλαμβανομένων και των
επιδοτήσεων της βιολογικής γεωργίας.
~
~ ~
NR  [(Y * P )  S ]  VC  F [1]
~
~
Όπου: NR είναι το καθαρό κέρδος, Y είναι η στοχαστική απόδοση της βιολογικής ή
~
συμβατικής καλλιέργειας, P είναι η στοχαστική τιμή πώλησης του παραγόμενου βιολογικού
ή συμβατικού προϊόντος, S είναι το σύνολο των επιδοτήσεων που λαμβάνει ο κλάδος,
VC είναι οι συνολικές μεταβλητές δαπάνες για τη βιολογική ή συμβατική καλλιέργεια,
F είναι το συνολικό σταθερό κόστος για τη βιολογική ή συμβατική καλλιέργεια.
Η ανάπτυξη του στοχαστικού προϋπολογισμού έλαβε υπόψη της τους δύο πιο
σημαντικούς παράγοντες που παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, δηλαδή, την απόδοση
της παραγωγής και την τιμή πώλησης του προϊόντος. Συνεπώς, η τιμή πώλησης και η
απόδοση είναι οι στοχαστικές μεταβλητές στο μοντέλο. Η Monte Carlo προσομοίωση με
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1000 επαναλήψεις χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τη μέση τιμή και τη διακύμανση
του καθαρού κέρδους για κάθε παραγωγικό σύστημα, με τη βοήθεια του προγράμματος
Simetar (Simetar, 2008).

Αποτελέσματα
Μηδική
Απόδοση και τιμή
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η απόδοση της συμβατικής καλλιέργειας
μηδικής, φτάνει κατά μέσο όρο τα 1366 κιλά/στρέμμα. Προκύπτει, επίσης, ότι η απόδοση της
μηδικής μειώνεται ελάχιστα όταν η καλλιέργεια είναι βιολογική. Συγκεκριμένα, η απόδοση
της βιολογικής μηδικής εμφανίζεται μειωμένη κατά 8,87% και φτάνει τα 1245 κιλά/στρέμμα.
Η μέγιστη απόδοση για τη βιολογική μηδική φτάνει τα 2031 κιλά/στρέμμα ενώ η ελάχιστη τα
300 κιλά. Η ελάχιστη, αυτή, τιμή παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της συμβατικής μηδικής
και οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη νερού. Από την άλλη μεριά, η μέγιστη απόδοση της
συμβατικής καλλιέργειας μηδικής, φτάνει τα 2500 κιλά. Στην παρούσα ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση κανονικές κατανομές, αφού από την επιτόπια έρευνα,
προκύπτει ότι αυτή είναι η κατάλληλη μορφή κατανομής. Για τη συμβατική μηδική, η
περικομμένη κανονική κατανομή που επιλέχθηκε έχει μέσο όρο 1366 κιλά/στρέμμα και
τυπική απόκλιση 300 κιλά/στρέμμα. Για τη βιολογική μηδική, ο μέσος όρος της
περικομμένης κανονικής κατανομής είναι 1245 κιλά/στρέμμα και η τυπική απόκλιση 350
κιλά/στρέμμα. Όσον αφορά την τιμή παραγωγού, για τη βιολογική μηδική φτάνει κατά μέσο
όρο τα 0,2 €/κιλό, αυξημένη κατά 20% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή για τη
συμβατική μηδική (0,17 €/κιλό). Η ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε για τη βιολογική
μηδική, είναι 0,13€/κιλό, ενώ η μέγιστη 0,26€/κιλό. Η ελάχιστη τιμή για τη συμβατική
μηδική είναι 0,12€/κιλό και η μέγιστη 0,23€/κιλό. Για τον προσδιορισμό της τιμής
παραγωγού, τόσο για τη βιολογική όσο και για τη συμβατική μηδική, χρησιμοποιήθηκαν
τριγωνικές κατανομές, γιατί οι περισσότεροι παραγωγοί ιδιοκαταναλώνουν το προϊόν και
επομένως τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν περιορισμένα. Συνεπώς, η τριγωνική κατανομή που
χρησιμοποιήθηκε για τη συμβατική μηδική έχει ελάχιστη, μέγιστη και διάμεση τιμή
0,12€/κιλό, 0,23€/κιλό και 0,17€/κιλό αντίστοιχα. Στην περίπτωση της βιολογικής μηδικής οι
αντίστοιχες τιμές που καθορίζουν την τριγωνική κατανομή είναι 0,13€/κιλό, 0,26€/κιλό και
0,2€/κιλό.
Δαπάνες παραγωγής και κόστος παραγωγής
Το μέσο κόστος παραγωγής της βιολογικής μηδικής φτάνει τα 206,5€/στρέμμα. Το 35%
των δαπανών αυτών, αφορά τις δαπάνες σταθερού κεφαλαίου και, κυρίως, τις δαπάνες του
μηχανολογικού εξοπλισμού (απόσβεση, τόκος, ασφάλιση και συντήρηση) αφού η
καλλιέργεια είναι πλήρως εκμηχανισμένη. Το κόστος της εργασίας είναι περίπου
35€/στρέμμα, τόσο στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας όσο και στην περίπτωση της
συμβατικής και αφορά κυρίως το κόστος της ξένης μηχανικής εργασίας, και συγκεκριμένα τις

141

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

δαπάνες για την κοπή και το δέσιμο της μηδικής. Τονίζεται ότι, το σύνολο των παραγωγικών
δαπανών της βιολογικής μηδικής δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβατική
καλλιέργεια, με εξαίρεση το κόστος των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που είναι μειωμένο
κατά 40%. Το αναλώσιμο κεφάλαιο για τη βιολογική και τη συμβατική καλλιέργεια
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Επισημαίνεται ότι, τόσο στη βιολογική όσο και στη
συμβατική καλλιέργεια μηδικής, πάνω από το 40% του αναλώσιμου κεφαλαίου αφορά το
κόστος της άρδευσης. Τέλος, το ενοίκιο του εδάφους δεν διαφέρει μεταξύ των δύο τρόπων
παραγωγής και φτάνει τα 51,08€/στρέμμα στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας.
Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης της μηδικής, ανέρχεται στα 101,84€/στρέμμα στη
συμβατική και 61,79€/στρέμμα στη βιολογική καλλιέργεια. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο
διαφορετικό κόστος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στους
δύο εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν παρουσιάζουν
κάποια διαφοροποίηση, ενώ το κόστος του σπόρου στην περίπτωση της μηδικής φτάνει τα
21,17€/στρέμμα.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το κόστος παραγωγής ανά κιλό συμβατικής και
βιολογικής μηδικής είναι 0,15€ και 0,17€ αντίστοιχα. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει
ότι το κόστος αγοράς της μηδικής και ιδιαίτερα της βιολογικής, είναι σημαντικά μεγαλύτερο
(20%). Κρίνεται επομένως συμφέρουσα, για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικής κτηνοτροφίας, η
ιδιοπαραγωγή βιολογικής μηδικής, αφού με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος διατροφής
των ζώων.
Πίνακας 1. Κόστος παραγωγής βιολογικής μηδικής, συμβατικής μηδικής και βιολογικού
κτηνοτροφικού ρεβιθιού, καλλιεργητική περίοδος 2006-2007, (€/στρέμμα).
Βιολογική
Μηδική
Σύνολο Παραγωγικών Δαπανών

%

206,54

Συμβατική
Μηδική
%

208,78

Βιολογικό
Κτηνοτροφικό Ρεβίθι
%

70,99

Έδαφος

51,08

24,73%

54,56

26,13%

19,38

27,30%

Εργασία

36,01

17,43%

34,13

16,35%

9,47

13,34%

Μεταβλητές Δαπάνες

46,07

22,31%

45,32

21,71%

19,29

27,17%

Λιπάσματα-Φυτοφάρμακα

11,19

5,42%

18,72

8,97%

0,00

0,00%

7,58

3,67%

4,36

2,09%

7,17

10,10%

6,33

8,92%

Καύσιμα και Λιπαντικά
Κόστος σπόρων
Κόστος άρδευσης

-

-

20,35

9,85%

20,19

9,67%

-

Δαπάνες Πιστοποίησης

5,34

2,59%

0,00

0,00%

3,23

4,55%

Άλλα έξοδα

1,61

0,78%

2,05

0,98%

2,56

3,61%

Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου

0,92

0,45%

0,91

0,44%

0,15

0,21%

Δαπάνες Σταθερού Κεφαλαίου

72,46

35,08%

73,86

35,38%

22,70

31,98%
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Ακαθάριστη πρόσοδος και κέρδος.
Η μέση ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέμμα βιολογικής μηδικής ανέρχεται στα 317€
αυξημένη κατά 28,8% σε σχέση με αυτή της συμβατικής (246€). Η ελάχιστη και η μέγιστη
ακαθάριστη πρόσοδος, στην περίπτωση της βιολογικής μηδικής, είναι 88€/στρέμμα και
615€/στρέμμα αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για τη συμβατική μηδική είναι 84€/στρέμμα
και 509€/στρέμμα. Σημειώνεται, ότι η επιδότηση βιολογικής καλλιέργειας φτάνει τα
60€/στρέμμα και συμμετέχει με ποσοστό 18% περίπου στο σχηματισμό της ακαθάριστης
προσόδου.
Όσον αφορά το μέσο καθαρό κέρδος ανά στρέμμα, φτάνει τα 111€ για τη βιολογική
μηδική και τα 37€ για τη συμβατική. Η μέγιστη τιμή του καθαρού κέρδους είναι 409€ και
300€ για τη βιολογική και τη συμβατική μηδική αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η
συμβατική μηδική παρουσιάζει πιθανότητα αρνητικού κέρδους (ζημίας) 28%. Η ζημία αυτή
μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 124€/στρέμμα. Η μέγιστη ζημία, στην περίπτωση της
βιολογικής παραγωγής, είναι 118€/στρέμμα όμως η πιθανότητα εμφάνισης ζημίας στη
βιολογική μηδική είναι πολύ μικρή (7%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην επιδότηση της
βιολογικής παραγωγής (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Μέσος όρος, ελάχιστο και μέγιστη τιμή καθαρού κέρδους και η πιθανότητα
ζημίας για τις αθροιστικές κατανομές στο βιολογικό και το συμβατικό
παραγωγικό σύστημα.
Συμβ
Με
Πιθανότητα
Ζημιάς
Καθαρό
Κέρδος
Ελάχιστο
Μέσο
Μέγιστο

Μηδική
Βιολογική
Επιδότηση
Χωρίς -50%

-25%

Κτηνοτροφικό Ρεβίθι
Βιολογικό
Επιδότηση
Με
Χωρίς +50% +25%

28%

7%

26%

14%

10%

17%

57%

3%

8%

-124
37
301

-118
111
409

-178
51
349

-148
81,1
379

-133
96
394

35
48
400

-68
14
367

-18
65
417

-26
56
409

Επειδή οι καμπύλες της βιολογικής καλλιέργειας χωρίς επιδότηση και της συμβατικής
καλλιέργειας μηδικής διασταυρώνονται, η εφαρμογή του κριτηρίου του Πρώτου Βαθμού
Στοχαστικής Κυριαρχίας δεν επαρκεί για την εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος ως
προς τη δεύτερη προτιμότερη επιλογή. Το κριτήριο του Δευτέρου Βαθμού Στοχαστικής
Κυριαρχίας υποδεικνύει ότι η καλλιέργεια βιολογικής μηδικής είναι προτιμότερη από τη
συμβατική καλλιέργεια, ανεξάρτητα από την επιδότηση. Όμως, το κριτήριο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για το πάνω και το κάτω όριο του συντελεστή αποστροφής κινδύνου
(risk aversion coefficient). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε και η ανάλυση SERF, η
οποία αναδεικνύει ότι η καλλιέργεια βιολογικής μηδικής είναι προτιμότερη, ανεξάρτητα από
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το βαθμό αποστροφής στον κίνδυνο του παραγωγού. Όσον αφορά τη δεύτερη προτιμότερη
επιλογή, αυτή αλλάζει ανάλογα με το βαθμό αποστροφής στον κίνδυνο, όπως φαίνεται στα
Διαγράμματα 1 και 2.

Διάγραμμα 1. Κατανομή του καθαρού κέρδους
ανά στρέμμα βιολογικής και συμβατικής
μηδικής.

Διάγραμμα 2. Ανάλυση καθαρού κέρδους ανά
στρέμμα βιολογικής και συμβατικής μηδικής
σύμφωνα με τη SERF.
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Επιδότησης
20.00
CE
0.00
0
0.01
0.02
-20.00
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0.4

Βιολογική Χωρίς Επιδότηση

0.3
0.2
0.1

-200
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25% Μείωση Βιολ. Επιδότησης

-80.00

Καθαρό κέρδος €/στρέμμα

200
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επιδότηση

0.03
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0.07

Συμβατική

Βιολογική Με επιδότηση

0
-300

25% Μείωση Βιολ.
Επιδότησης

500

Βιολογική Χωρίς
Επιδότηση

-100.00
ARAC

Πηγή: Υπολογισμοί συγγραφέων

Κτηνοτροφικό Ρεβίθι
Στρεμματική απόδοση και τιμή
Τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, υποδεικνύουν ότι η μέση απόδοση της
καλλιέργειας κτηνοτροφικού ρεβιθιού για το 2007 ήταν 121,3 κιλά/στρέμμα, ενώ η μέγιστη
απόδοση έφτασε τα 220 κιλά/στρέμμα. Όσον αφορά την απόδοση του βιολογικού
κτηνοτροφικού ρεβιθιού, χρησιμοποιήθηκε στο στοχαστικό μοντέλο η περικομμένη κανονική
κατανομή με μέση τιμή 121,3 κιλά/στρέμμα και τυπική απόκλιση 42,57 κιλά/στρέμμα.
Για την τιμή του βιολογικού κτηνοτροφικού ρεβιθιού δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά
στοιχεία. Η κατανομή που χρησιμοποιήθηκε, στην περίπτωση της τιμής του προϊόντος, είναι
η εμπειρική κατανομή των πραγματικών στοιχείων, ως η καλύτερη δυνατή κατανομή που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ελλείψει διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων. Σύμφωνα με την
επιτόπια έρευνα η μέση τιμή πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν έφτασε το 2007 τα
0,68€/κιλό, με ελάχιστη τιμή τα 0,3€/κιλό και μέγιστη τιμή τα 2€/κιλό. Πρέπει, όμως, να
σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές προέκυψαν από τους παραγωγούς που προώθησαν το σύνολο ή
μέρος του προϊόντος τους στην αγορά, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης
ποσότητας ιδιοκαταναλώνεται.

144

0.08

Οικονομική Αξιολόγηση Βιολογικής Καλλιέργειας Κτηνοτροφικών Φυτών

Δαπάνες παραγωγής και κόστος παραγωγής
Οι παραγωγικές δαπάνες για την καλλιέργεια του βιολογικού κτηνοτροφικού ρεβιθιού
εκτιμήθηκαν από τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνας και φτάνουν τα 71€/στρέμμα (Πίνακας
1). Το 27% των συνολικών παραγωγικών δαπανών αφορά το ενοίκιο εδάφους, ενώ μόνο το
13% την εργασία, καθώς η καλλιέργεια είναι πλήρως εκμηχανισμένη. Οι βασικές
καλλιεργητικές φροντίδες, στην περίπτωση του βιολογικού κτηνοτροφικού ρεβιθιού, είναι το
όργωμα και η κατεργασία του εδάφους, η σπορά, το κυλίνδρισμα και η συγκομιδή. Τονίζεται,
ότι η καλλιέργεια είναι ξηρική και επομένως δεν υπολογίζεται κόστος άρδευσης. Οι δαπάνες
σταθερού κεφαλαίου αποτελούν το 32% των συνολικών δαπανών, γεγονός που επισημαίνει
ότι η καλλιέργεια είναι περισσότερο εντατική σε κεφάλαιο. Το σύνολο των μεταβλητών
δαπανών (εκτός της εργασίας) συμμετέχει με ποσοστό 27% στις συνολικές παραγωγικές
δαπάνες, και αφορά κυρίως τα καύσιμα και λιπαντικά και το κόστος του πιστοποιημένου και
ανθεκτικού στον ασκόχυτα σπόρου.
Οι παραγωγοί δηλώνουν μηδενικό κόστος φυτοπροστασίας και λίπανσης λόγω του
βιολογικού τρόπου παραγωγής του προϊόντος. Το μοναδικό κόστος λίπανσης αφορά την
προσθήκη φώσφορου πριν τη σπορά, αν αυτό είναι απαραίτητο. Άλλωστε, ο βασικός
κίνδυνος που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι η προσβολή από ασκόχυτα, για
τον οποίο δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο αποτελεσματικά μυκητοκτόνα. Επισημαίνεται
ακόμη, ότι το ρεβίθι ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και επομένως δεν απαιτεί
αζωτούχο λίπανση.
Το κόστος παραγωγής του κτηνοτροφικού ρεβιθιού είναι 0,59€/κιλό. Επισημαίνεται
τέλος, ότι για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια του βιολογικού κτηνοτροφικού ρεβιθιού θα
πρέπει η τιμή πώλησης του προϊόντος να υπερβαίνει τα 0,22€/κιλό, έτσι ώστε να μπορούν να
καλυφθούν οι μεταβλητές δαπάνες παραγωγής του προϊόντος.
Ακαθάριστη πρόσοδος και κέρδος
Η μέση ακαθάριστη πρόσοδος είναι 117€/στρέμμα, ενώ η ελάχιστη ακαθάριστη
πρόσοδος είναι 36€/στρέμμα και η μέγιστη 438€/στρέμμα. Εκτιμάται, ότι το μέγιστο κέρδος
φτάνει τα 336,5€/στρέμμα και το ελάχιστο τα -45,4€/στρέμμα. Το μέσο κέρδος είναι τα
47€/στρέμμα, με πιθανότητα αρνητικού κέρδους 17%. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν
λαμβάνει την επιδότηση για τη βιολογική παραγωγή (ποσό που αντιστοιχεί στα
33,5€/στρέμμα), η πιθανότητα αρνητικού κέρδους φτάνει στο 57% και το μέσο καθαρό
κέρδος πέφτει στα 14,4€/στρέμμα. Η οικονομική ανάλυση επισημαίνει, ότι η οικονομική
ενίσχυση είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του κλάδου και, σε περίπτωση που αυτή θα
μπορούσε να αυξηθεί, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους παραγωγούς, προκειμένου να
επιτυγχάνουν θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το επίπεδο αποστροφής του
κινδύνου που τους χαρακτηρίζει (Διάγραμμα 3 και 4).
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Διάγραμμα 3. Κατανομή του καθαρού κέρδους
ανά στρέμμα βιολογικού κτηνοτροφικού
ρεβιθιού.
1

50.00
40.00

0.8

30.00

Χωρίς Επιδότηση

Prob

0.6

0.00
-10.00 0

50% μείωση επιδότησης

0.2

-30.00

0

-40.00

100

200

300

400

50% μείωση
επιδότησης
0.05

0.1

0.15

-20.00

50% αύξηση επιδότησης

0

50%
αύξηση
επιδότησης

Βιολογικό
Ρεβίθι

20.00
CE
10.00

Βιολογικό Ρεβίθι

0.4

-100

Διάγραμμα 4. Ανάλυση καθαρού κέρδους
ανά στρέμμα βιολογικού κτηνοτροφικού
ρεβιθιού.
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Συμπεράσματα
Η εφαρμογή του Κανονισμού 1804/99 για τη βιολογική κτηνοτροφία και η συνακόλουθη
ένταξη πολλών ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία, είχε, ως αποτέλεσμα, την έντονη ζήτηση
βιολογικών ζωοτροφών. Στην Ελλάδα, η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών εντοπίζεται, κατά
κύριο λόγο, στην παραγωγή χορτοδοτικών φυτών και λιγότερο στην παραγωγή
καρποδοτικών φυτών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στα καλλιεργούμενα
στρέμματα με μηδική και βίκο, ενώ περιορισμένη, συγκριτικά, είναι η καλλιέργεια ψυχανθών
καρποδοτικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών
όπως, του κτηνοτροφικού μπιζελιού, του κτηνοτροφικού ρεβιθιού, των κουκιών, του
λαθουριού και των λούπινων.
Η υιοθέτηση παραγωγικών συστημάτων που βασίζονται στις αρχές της βιολογικής
γεωργίας και η διαδικασία μετάβασης από το συμβατικό τρόπο παραγωγής στο βιολογικό,
επηρεάζεται από οικονομικούς και άλλους παράγοντες και εμπεριέχει κινδύνους και
αβεβαιότητα για τους παραγωγούς. Εάν η διαδικασία της μετάβασης είναι σχετικά προσιτή
και εύκολη, παρατηρείται ευρεία αποδοχή από τους παραγωγούς. Ενώ στην περίπτωση της
μηδικής, οι παραγωγοί δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, στην καλλιέργεια του
κτηνοτροφικού ρεβιθιού οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη
διαδικασία της μετατροπής της καλλιέργειας από το συμβατικό στο βιολογικό παραγωγικό
σύστημα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.
Η οικονομική ανάλυση των δύο κλάδων υποδεικνύει, ότι το κόστος παραγωγής στη
βιολογική μηδική είναι ελάχιστα μεγαλύτερο σε σχέση με τη συμβατική μηδική. Το σύνολο
των παραγωγικών δαπανών της βιολογικής μηδικής δεν διαφοροποιείται, ιδιαίτερα, σε σχέση
με τη συμβατική καλλιέργεια, με εξαίρεση το κόστος των λιπασμάτων και των
φυτοφαρμάκων που στη βιολογική γεωργία είναι μειωμένο. Επίσης, το κόστος αγοράς της
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βιολογικής μηδικής είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος παραγωγής της.
Αυτό το συμπέρασμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικής
κτηνοτροφίας, αφού, η ιδιοπαραγωγή βιολογικής μηδικής, μπορεί να μειώσει σε σημαντικό
βαθμό το κόστος διατροφής των ζώων. Η ιδιοπαραγωγή ψυχανθών καρποδοτικών φυτών,
όπως του κτηνοτροφικού ρεβιθιού, για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών, μπορεί,
επίσης, να συμβάλλει στη μείωση του κόστους διατροφής των ζώων και, παράλληλα, να
συμβάλλει στη μείωση των εισαγωγών καρποδοτικών φυτών, όπως της σόγιας.
Τέλος, από την οικονομική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η επίδραση των επιδοτήσεων
στην υιοθέτηση της βιολογικής καλλιέργειας στα κτηνοτροφικά φυτά ήταν καθοριστική για
την ανάπτυξη και την ποικιλομορφία του κλάδου. Η επιδότηση, ως οικονομικό κίνητρο, ήταν
η κινητήριος δύναμη για την εξάπλωση του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, και καθώς η
επιδότηση για τα χορτοδοτικά φυτά ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα καρποδοτικά φυτά,
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγής των χορτοδοτικών φυτών σε σχέση με τα
καρποδοτικά. Επιπλέον, η βιωσιμότητα του κλάδου χωρίς την ύπαρξη των επιδοτήσεων, είναι
ιδιαίτερα περιορισμένη στα καρποδοτικά φυτά ενώ, συγκριτικά πιο ανθεκτική σε καθεστώς
μικρότερης ενίσχυσης εμφανίζεται η καλλιέργεια χορτοδοτικών φυτών. Συνεπώς, στο βαθμό
που στα χορτοδοτικά φυτά η μετατροπή είναι ευκολότερη και η πιθανότητα εμφάνισης
ζημιών είναι συγκριτικά μικρότερη, θα μπορούσε να υποδειχθεί μια αναθεώρηση της
εφαρμοζόμενης πολιτικής, προκειμένου να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι για την
ενίσχυση των καρποδοτικών φυτών. Μια τέτοια μεταβολή είναι πιθανόν, αφενός να επέτρεπε
σε μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών να αποφασίσει να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει στην υιοθέτηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής καρποδοτικών φυτών
και αφετέρου, θα έθετε ως απώτερο στόχο τη μείωση των εισαγωγών συμπυκνωμένων
βιολογικών ζωοτροφών.
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Περίληψη
Αναμφίβολα, κατά την τελευταία δεκαετία, διαφοροποιήθηκε σημαντικά η καταναλωτική
συμπεριφορά ιδιαίτερα ως προς τις προτιμήσεις και ανάγκες. Σήμερα, ο μέσος καταναλωτής
είναι περισσότερο απαιτητικός και συνήθως είναι αυτός που καθορίζει τις κύριες
παραμέτρους ζήτησης, καθώς διαθέτει σημαντικές εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής
προϊόντων και ικανοποιητικό επίπεδο πληροφόρησης-γνώσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
βιομηχανία τροφίμων να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση προκειμένου να παράγει νέα
προϊόντα, συχνά καινοτόμα, τα οποία θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες
ανάγκες του καταναλωτή προβλέποντας παράλληλα τις επικείμενες αλλαγές στα
καταναλωτικά πρότυπα. Ωστόσο, η υιοθέτηση των καινοτόμων προϊόντων από τους
καταναλωτές δεν μπορεί να θεωρείται πάντα δεδομένη και συχνά η ανταπόκρισή τους δεν
είναι η επιθυμητή. Για το σκοπό αυτό, με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 200 κατάλληλα
διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική
έρευνα, στο Νομό Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τους παράγοντες υιοθέτησης και μη
υιοθέτησης των καινοτόμων τροφίμων-ποτών. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν δύο ευρείες
ομάδες καινοτόμων προϊόντων: (α) λειτουργικά προϊόντα και (β) προϊόντα γενετικής
μηχανικής.
Λέξεις-κλειδιά: δειγματοληπτική έρευνα, καινοτόμα τρόφιμα-ποτά, λειτουργικά τρόφιμα,
κατηγορική παλινδρόμηση, προϊόντα γενετικής μηχανικής, υιοθέτηση.
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Abstract
The main aim of this paper is to identify the reasons that consumers decide to shift their
consumption pattern from traditional food products to new innovative. Moreover, the paper
investigates the drivers that influence townspeople consumers’ decisions in purchasing either
traditional or innovative products and to what extend this shift between those two groups of
products is related to predefine elements. Data were collected through a survey addressing
200 food consumers, carried out in 2009 in a typical Greek urban area. Two-step cluster
analysis was used to explore the different levels of innovative products adoption and a
categorical regression model was estimated to explain this variation. Three consumers’
profiles were identified which were found to differ in terms of several socioeconomic
characteristics. Taking into account the great importance of innovative products as a principal
driver of consumers’ behaviour change a study determining the adoption parameters of such
products can prove extremely valuable for both practitioners and academics.
Keywords: adoption, drivers of change, innovative food products, multivariate analysis,
survey.

Εισαγωγή
Τη σημερινή εποχή, τα τρόφιμα αποτελούν έναν πόλο έλξης για πολλές επιστημονικές
έρευνες, διατριβές, μελέτες και εργασίες. Αυτό συμβαίνει διότι η τροφή αν και είναι
απαραίτητη για κάθε άνθρωπο συχνά βρίσκεται σε έλλειψη με αποτέλεσμα ορισμένοι
ανθρώπινοι πληθυσμοί να υποσιτίζονται ή ακόμη και να πεθαίνουν (Pingali, 2007). Για να
καλυφθούν οι ανθρώπινες ανάγκες σε τροφή, υπάρχουν οι βιομηχανίες τροφίμων που
παράγουν και προωθούν τα μεταποιημένα προϊόντα τροφίμων στους καταναλωτές.
Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί ότι η στάση των καταναλωτών έχει αλλάξει ριζικά, σε σύγκριση
με το παρελθόν, και βέβαια υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλαγή
αυτή (Chountallas et al., 2009). Οι πιο σημαντικοί από τους παράγοντες αυτούς σχετίζονται
με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ επίσης
καταγράφονται και ορισμένοι οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι (Capitano et al., 2009).
Η παραπάνω διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα οι βιομηχανίες τροφίμων να βρίσκονται σε
μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης των καταναλωτικών επιθυμιών και εντοπισμού
κατάλληλων τρόπων ικανοποίησής τους ώστε να κατευθύνουν την παραγωγή τροφίμων σε
περισσότερο ικανοποιητικά και κερδοφόρα επίπεδα (Fortuin and Omta, 2009). Άλλωστε, έχει
παρατηρηθεί ότι οι επιχειρηματίες δεν είναι δυνατό να προβλέψουν αποτελεσματικά εάν μία
καινοτόμα ιδέα θα εκτιμηθεί θετικά από τους καταναλωτές με αποτέλεσμα συχνά η
προσπάθεια προώθησης ενός νέου προϊόντος, χωρίς την έγκριση της ίδιας της αγοράς, να
απορρίπτεται από τους καταναλωτές και να αποτυγχάνει.
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
και έχει ως σκοπό να διερευνήσει τους παράγοντες με βάση τους οποίους οι καταναλωτές
αποφασίζουν να αλλάξουν συμπεριφορά και να στραφούν από τα παραδοσιακά τρόφιμα σε
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νέα καινοτόμα προϊόντα. Καινοτόμα τρόφιμα ονομάζονται τα λεγόμενα «νεοφανή» τρόφιμα
(CEC, 1997) που ορίζονται ως ένα είδος τροφίμων που δεν έχουν καμία σχέση με την
κατανάλωση ή την παραγωγή των παραδοσιακών τροφίμων. Σε αυτήν την κατηγορία
τροφίμων συνήθως αναφέρονται τα βιολογικά, τα λειτουργικά και τα γενετικώς
τροποποιημένα προϊόντα ενώ επιπλέον τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εντάσσονται στην
κατηγορία των προϊόντων που διαθέτουν καινοτόμο τρόπο διάθεσης.
Η παρούσα εργασία περιορίζεται στα λειτουργικά και στα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ποτά. Ένας επιπλέον στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τα κοινά
χαρακτηριστικά των καταναλωτών που επιλέγουν τα παραπάνω προϊόντα και με αυτόν τον
τρόπο να δημιουργήσει συγκεκριμένες ομάδες στόχου.

Καινοτόμα Τρόφιμα-Ποτά
Οι καταναλωτές αποφασίζουν κυρίως με γνώμονα τη θρεπτική αξία των τροφών που
λαμβάνουν, την καλή υγεία που τους παρέχει καθώς και εάν είναι «επιτυχημένο» το προϊόν
που πρόκειται να καταναλώσουν. Είναι γεγονός ότι η δύναμη των καταναλωτών είναι
καθοριστική για την επιτυχία ενός προϊόντος. Η μελέτη της ζήτησης ενός προϊόντος από τους
καταναλωτές υποστηρίζει την εδραίωση ενός προϊόντος καθώς ο ρυθμός επιτυχίας ενός νέου
προϊόντος είναι αργός σε σύγκριση με το κόστος προώθησης του που είναι υψηλό (Sloan,
1994).
Τα τελευταία χρόνια, έχουν παρουσιαστεί διάφορα προβλήματα στον τομέα των
τροφίμων όπως επικίνδυνα για την υγεία τρόφιμα, που εμφανίστηκαν με τη γρίπη των
πουλερικών και την αφθώδη νόσο των αγελάδων, με αποτέλεσμα οι προτιμήσεις των
καταναλωτών να έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά (Aertsens et al., 2009). Έτσι,
εμφανίστηκαν νέες κατηγορίες τροφίμων με σκοπό να προσελκύσουν τους καχύποπτους
καταναλωτές. Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι τα λειτουργικά τρόφιμα και ποτά.
Άλλωστε, η υγεία αποτελεί το πιο σημαντικό κίνητρο στην επιλογή των τροφίμων εξαιτίας
των πολλών ασθενειών που συνδέονται με θέματα διατροφής. Για τον λόγο αυτό, τα
λειτουργικά προϊόντα εμφανίστηκαν για να ικανοποιήσουν τα άτομα που έχουν διατροφικές
ανησυχίες και ενδιαφέρονται για έναν υγιεινό τρόπο ζωής συμπεριλαμβανομένων της
άθλησης και της πρόληψης των ασθενειών. Επιπλέον, τα λειτουργικά τρόφιμα παρέχουν
ορισμένα διατροφικά οφέλη ενισχύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την ανθρώπινη υγεία
(Urala and Lahteenmaki, 2003). Η αγορά των λειτουργικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση παρουσιάζει μικρές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια και έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το
2013 οι πωλήσεις θα φθάσουν τα 176 δις Ευρώ (Castellini et al., 2005).
Από την άλλη πλευρά, τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα εμφανίστηκαν για
αρκετούς λόγους όπως η μεγιστοποίηση της παραγωγής και η εξοικονόμηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Dreezens et al., 2005). Τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
δεν έχουν διεισδύσει αρκετά στην αγορά εξαιτίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της
καχυποψίας των πολιτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
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Εμπορίου (WTO) ασκούν έντονες πιέσεις για να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να
αυξηθούν οι πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές (Lusk et al, 2005).
Ωστόσο, καθώς τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα έχουν αρχίσει να εισβάλλουν στη
διατροφή μας, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά τους (Ntona and
Arvanitoyiannis, 2009). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επικινδυνότητα των γενετικώς
τροποποιημένων τροφίμων για τους ανθρώπους που μπορεί να εκτεθούν σε αυτά μέσω της
διατροφής περιλαμβάνει την πιθανότητα εκδήλωσης πλειοτρόπων ενεργειών και
ενσωμάτωσης γονιδίων, τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία από την αύξηση των
αντιδιατροφικών ουσιών (anti-nutrients), τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία που
οφείλονται στη χρήση ιικού DNA στα φυτά, την πιθανή μεταφορά γονιδίων αντίστασης στα
αντιβιοτικά στα βακτήρια που βρίσκονται στο γαστρεντερικό και τη δυνητική συμμετοχή των
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων στις αλλεργικές αντιδράσεις.
Αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και για τα λειτουργικά τρόφιμα καθώς ορισμένοι
καταναλωτές πιστεύουν ότι υπάρχει μία έντονη σχέση των προϊόντων αυτών με διάφορες
θρησκείες ανατολικού τύπου καθώς επίσης ότι περιέχουν μικρές ποσότητες φαρμάκων. Όλες
αυτές οι υποψίες, φήμες και συχνά δοξασίες έχουν ως αποτέλεσμα τον σκεπτικισμό των
καταναλωτών, όταν πρόκειται να αγοράσουν καινοτόμα προϊόντα, με αποτέλεσμα ακόμα και
την άρνηση κατανάλωσής τους.
Στην Ελλάδα, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καλείται να ικανοποιήσει τις ποικίλες
απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που αφορούν τη
μετανάστευση, την κατανομή του πληθυσμού, την οικολογική συνείδηση καθώς και την
οικονομία (Tatsis et al., 2006). Συνεπώς, τα λειτουργικά τρόφιμα και τα προϊόντα της
γενετικής μηχανικής χρησιμοποιούνται ευρέως για να εκπληρώσουν τις επιθυμίες των
καταναλωτών. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά προϊόντα εμφανίστηκαν πρόσφατα στην
Ελλάδα και ξεκίνησαν με μια σημαντική αύξηση των πωλήσεων τους τα τελευταία πέντε
χρόνια. Το λειτουργικό γάλα και γιαούρτι παρουσιάζει συνεχή ζήτηση και οι πωλήσεις έχουν
αυξηθεί με αποτέλεσμα να εμφανίζονται και άλλα παραπλήσια προϊόντα. Βέβαια, συχνά οι
επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών δεν αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση των καταναλωτικών
αναγκών αλλά μέσω της διαφήμισης κατευθύνουν τις ανάγκες αυτές επιτυγχάνοντας
υπέρογκα κέρδη και διαμορφώνοντας τα καταναλωτικά πρότυπα.
Το μερίδιο της αγοράς αυτών των προϊόντων φθάνει το 4,8% και αναμένεται στο μέλλον
να αυξηθεί περισσότερο (ΙΟΒΕ, 2010). Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα βρίσκονται σε
εμβρυακό στάδιο και δεν έχουν εισχωρήσει στην αγορά καθώς στην Ελλάδα ισχύει η
Ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη διάθεση παρόμοιων προϊόντων.
Επιπλέον, οι διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής, το
βιοτικό επίπεδο, τις ιδιότητες των προϊόντων επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών
(Αsp, 1999). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα περιλαμβάνει όλους
τους παραπάνω λόγους, κατανεμημένους σε ενότητες, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τις επιλογές
των καταναλωτών για τις συγκεκριμένες δύο κατηγορίες καινοτόμων προϊόντων (λειτουργικά
και γενετικώς τροποποιημένα).
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Μεθοδολογικό πλαίσιο
Με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτήσεων και τη συγκέντρωση 200
ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική ανάλυση της
παρούσας έρευνας, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας ως
μέθοδο πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης τη διβηματική ανάλυση σε συστάδες (twostep cluster analysis) σε συνδυασμό με το μοντέλο της κατηγορικής παλινδρόμησης
(categorical regression).
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν την περίοδο Μαΐου και Ιουνίου 2009. Ο σκοπός της έρευνας
έχει δύο κεντρικούς άξονες: α) να προσδιορίσει την καθημερινή συμπεριφορά των
καταναλωτών ως προς την υιοθέτηση ή μη των καινοτόμων προϊόντων β) να συσχετίσει τις
παραμέτρους υιοθέτησης για κάθε κατηγορία καινοτόμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, το
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ομάδες ερωτήσεων σχετικά με το αν οι καταναλωτές
γνωρίζουν τα καινοτόμα προϊόντα, εάν είναι εξοικειωμένοι με αυτά σε τέτοιο βαθμό ώστε να
τα συμπεριλάβουν στην καθημερινή τους διατροφή, εάν έχουν κάποιους συγκεκριμένους
λόγους για να τα υιοθετήσουν ή να τα απορρίψουν και τέλος αναφέρονται για κάθε
καταναλωτή το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, το
επίπεδο εκπαίδευσης και ο τόπος μόνιμης διαμονής.
Η στατιστική διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών και των στάσεων- απόψεων
των καταναλωτών (μετρούμενων σε 5-βάθμια κλίμακα Likert, όπου: 1=ακραία αρνητική και
5=ακραία θετική στάση), του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης,
επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης των καινοτόμων τροφίμων και
ποτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τμηματοποίηση των καταναλωτών σε συστάδες με
την εφαρμογή της διβηματικής ανάλυσης, η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής ανάλυσης
σε συστάδες και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές είναι κατηγορικές ή
υπάρχει υποψία ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές (SPSS, 2005).
H τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που
αποσκοπεί στον προσδιορισμό συστάδων ομοειδών παρατηρήσεων από ένα μεγάλο αριθμό
από αυτές, με βάση ομάδα κατηγορικών και συνεχών μεταβλητών (χαρακτηριστικών), με τη
διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων ανεξαρτησίας των μεταβλητών και ελέγχων κανονικότητας
της κατανομής των συνεχών μεταβλητών και πολυωνυμικής κατανομής των κατηγορικών. Η
διβηματική ανάλυση σε συστάδες χρησιμοποιεί ως μέτρο ομοιότητας μεταξύ των συστάδων
το λογάριθμο της μέγιστης πιθανοφάνειας των αποστάσεων, η επιλογή του άριστου αριθμού
των συστάδων γίνεται με βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του Schwartz ή
το κριτήριο κατά Akaike (AIC). Ακόμη, το μοντέλο της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες
παρέχει αποτελέσματα περιγραφικών στατιστικών μέτρων και συχνότητες κατά συστάδα,
καθώς και τον αριθμό των παρατηρήσεων στις συστάδες. Για την αναζήτηση των κυρίαρχων
προσδιοριστικών χαρακτηριστικών κάθε συστάδας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι KruskalWallis και Mann-Whitney σε συνδυασμό με ελέγχους χ2 σε πίνακες συχνοτήτων.
Για τη διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των καταναλωτών κάθε συστάδας
και της υιοθέτησης των καινοτόμων προϊόντων επιλέχθηκε, σε κάθε συστάδα, η μέθοδος της
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κατηγορικής παλινδρόμησης, γνωστή και ως παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση (Meulman
et al., 2001,. Σιάρδος, 2005), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής
της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις
μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές (ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές (Σιάρδος, 2005). Η κατηγορική
παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση
αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση
των μετασχηματισμένων μεταβλητών (Kooij and Meulman, 1997).
Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής για
οποιαδήποτε συνδυασμό των ποσοτικοποιημένων μεταβλητών. Οι κατηγορίες των
μεταβλητών ποσοτικοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τετράγωνο του συντελεστή
πολλαπλής συσχέτισης, μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και της ομάδας των
ανεξάρτητων, να είναι μέγιστο. Η επίδραση καθεμιάς ανεξάρτητης μεταβλητής επί της
εξαρτημένης περιγράφεται με τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόμησης. Για οποιαδήποτε
μεταβολή κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής το πρόσημο του συντελεστή παλινδρόμησης
υποδηλώνει την κατεύθυνση μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής.
Εν κατακλείδι, η διβηματική ανάλυση σε συστάδες χρησιμοποιήθηκε για να ταξινομήσει
τις απαντήσεις σε διακριτές συστάδες ώστε να διερευνηθούν οι διαφορές των καταναλωτών
ως προς την υιοθέτηση καινοτόμων τροφίμων και ποτών. Η κατηγορική παλινδρόμηση
χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά για να ποσοτικοποιηθούν οι κατηγορικές μεταβλητές ώστε να
συσχετιστούν τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών με τους παράγοντες που τους ωθούν ή
μη στην υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων.
Καθ’ όλη την προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης και ανάλυσης των απαντήσεων δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι μία ιδιαίτερη αγορά, με έντονα
παραδοσιακά στοιχεία, στην οποία οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα διατροφής τους με
βάση τον τόπο προέλευσης και την ύπαρξη ή όχι συντηρητικών σε αυτά (Krystallis et al.,
2008).

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, τα ευρήματα της
παρούσας εργασίας παρουσιάζονται σε τέσσερα διακριτά τμήματα: α) αναγνώριση των
καινοτόμων προϊόντων (Πίνακας 1), β) κατανάλωση των καινοτόμων προϊόντων (Πίνακας 2),
γ) λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές στην υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων (Πίνακας 3)
και δ) λόγοι που τους αποτρέπουν από την υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων (Πίνακας 4).
Πίνακας 1. Αναγνώριση των καινοτόμων προϊόντων (συχνότητες και ποσοστά).
Αναγνώριση
Nαι
Όχι
Δεν είμαι σίγουρος
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Γενετικώς τροποποιημένα
98 (49,00%)
40 (20,00%)
62 (31,00%)

Λειτουργικά τρόφιμα
68 (34,00%)
90 (45,00%)
42 (21,00%)
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Από τα δεδομένα του Πινάκα 1 γίνεται φανερό ότι ανάμεσα στις δύο κατηγορίες
καινοτόμων τροφίμων-ποτών τα περισσότερο γνωστά προϊόντα στους καταναλωτές της
Θεσσαλονίκης, είναι τα γενετικώς τροποποιημένα καθώς το 49% αυτών τα αναγνωρίζουν
ενώ μόλις το 1/3 του συνόλου του δείγματος αναγνωρίζουν τα λειτουργικά τρόφιμα-ποτά.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ένα μεγάλο μέρος των ερωτώμενων έδειχναν
προβληματισμένοι με το τι είναι καινοτόμα προϊόντα και δυσκολεύονταν να απαντήσουν
ευθέως αν γνωρίζουν τα γενετικώς τροποποιημένα (31 %) και τα λειτουργικά τρόφιμα-ποτά
(21 %).
Πίνακας 2. Κατανάλωση των καινοτόμων προϊόντων (συχνότητες και ποσοστά).
Κατανάλωση
Πολύ συχνά
Συχνά
Ορισμένες φορές
Σπάνια
Ποτέ
Δεν είμαι σίγουρος

Γενετικώς τροποποιημένα
8 (4,00%)
18 (9,00%)
20 (10,00%)
46 (23,00%)
66 (33,00%)
42 (21,00%)

Λειτουργικά τρόφιμα
16 (8,00%)
20 (10,00%)
28 (14,00%)
50 (25,00%)
64 (32,00%)
22 (11,00%)

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα και τα
λειτουργικά τρόφιμα-ποτά παρουσιάζουν περιορισμένη κατανάλωση και αυτό το γεγονός
δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν τα έχουν ενσωματώσει ικανοποιητικά στην καθημερινή τους
διατροφή και πολύ λίγοι από αυτούς τα έχουν υιοθετήσει. Έτσι, η πλειονότητα των
ερωτηθέντων καταναλώνουν σπάνια ή ποτέ τα λειτουργικά τρόφιμα-ποτά (57%) και τα
γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα (56%).
Πίνακας 3. Λόγοι υιοθέτησης καινοτόμων τροφίμων-ποτών (συχνότητες και ποσοστά).
Λόγοι
Υγιεινά
Αγνά-χωρίς πρόσθετα
Ωραία γεύση-άρωμα
Διατροφική συνήθεια
Φθηνά
Υποστηρίζω τους παρασκευαστές
Υψηλή ποιότητα
Προστατεύω το περιβάλλον
Εμπιστεύομαι τους παραγωγούς
Κατάλληλο για διατροφή των παιδιών
Δυσαρεστημένος από άλλα προϊόντα
Υποκατάστατα
Ενθύμηση παλαιότερων προϊόντων
Οφέλη συσκευασίας
Συνταγή ιατρού
Ελκυστική διαφήμιση

Γενετικώς τροποποιημένα
3 (2,76%)
14 (12,88%)
1 (0,92%)
9 (8,28%)
45 (41,40%)
5 (4,6%)
8 (7,36%)
10 (9,20%)
5 (4,6%)
2 (1,84%)

Λειτουργικά προϊόντα
33 (37,62%)
3 (3,42%)
8 (9,12%)
5 (5,7%)
21 (23,94%)
3 (3,42%)
2 (2,28%)
3 (3,42%)
17 (19,38%)
6 (6,84%)
55 (62,70%)
38 (43,32%)

Ν=92 (γενετικώς τροποποιημένα) και 114 (λειτουργικά τρόφιμα).
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές υιοθετούν τα
καινοτόμα προϊόντα. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές των γενετικώς τροποποιημένων
τροφίμων επικαλούνται κυρίως την υψηλή ποιότητα αυτών των προϊόντων (41,40%). Τα
λειτουργικά προϊόντα τα υιοθετούν οι καταναλωτές ιεραρχικά διότι τους τα πρότεινε ο
γιατρός (62,60%), τους συγκινεί η διαφήμιση (43,32%) και ότι είναι υγιεινά (37,62%).
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές δεν
υιοθετούν τις συγκεκριμένες δύο κατηγορίες καινοτόμων προϊόντων. Για τα γενετικώς
τροποποιημένα προϊόντα, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την άποψη ότι δεν είναι ασφαλή για
την υγεία (81,00%), δεν εμπιστεύονται τη διαδικασία παραγωγής τους (51,84%) και ότι
προτιμούν τα συμβατικά (38,88%). Όσο για τα λειτουργικά τρόφιμα-ποτά ο κυρίαρχος λόγος
μη υιοθέτησης είναι ότι είναι ακριβά (60,20%) ενώ οι υπόλοιποι λόγοι υπολείπονται
σημαντικά σε ποσοστιαίες αναλογίες.
Πίνακας 4. Λόγοι μη υιοθέτησης καινοτόμων τροφίμων-ποτών (συχνότητες και ποσοστά).
Λόγοι
Δεν τα βρίσκω εύκολα
Προτιμώ τα συμβατικά
Είναι ακριβά
Δεν εμπιστεύομαι την πιστοποίηση
Δε μου αρέσει η γεύση τους
Διαφωνεί η οικογένεια μου
Δε μου αρέσει η συσκευασία τους
Δεν εμπιστεύομαι την παραγωγική
διαδικασία
Δεν είναι υγιεινά
Έχουν κακή εμφάνιση
Δεν εμπιστεύομαι την ποιότητα τους

Γενετικώς
τροποποιημένα
10 (10,80%)
36 (38,88%)
8 (8,64%)
10 (10,8%)
-

Λειτουργικά προϊόντα
7 (6,02%)
70 (60,20%)
6 (5,16%)
-

48 (51,84%)

3 (2,58%)

75 (81,00%)
3 (3,24%)

9 (7,74%)
1 (0,86%)

Ν=108 (γενετικώς τροποποιημένα) και 86 (λειτουργικά τρόφιμα).

Με βάση το βαθμό υιοθέτησης ή μη των καινοτόμων προϊόντων της έρευνας, οι
καταναλωτές κατηγοριοποιούνται σε τρεις συστάδες μέσω της διβηματικής ανάλυσης σε
συστάδες (Πίνακας 5). Ειδικότερα, η πλειονότητα των καταναλωτών (126 ή 63,0%) ανήκει
στην τρίτη συστάδα που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “early majority” (προϊούσα
πλειονότητα), οι 57 από τους ερωτηθέντες (28,5%) ανήκουν στην τρίτη συστάδα “late
majority ή no adopters” (βραδυπορούντες ή ουραγοί) ενώ τέλος στην πρώτη συστάδα
“innovators ή early adopters” (καινοτόμοι ή προβαδίζοντες) ανήκουν μόλις οι 17 από τους
200 (8,5%).
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Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά της υιοθέτησης καινοτόμων προϊόντων σε 3 συστάδες.
Υιοθέτηση*
Γενετικά τροποποιημένα
Λειτουργικά

ΚαινοτόμοιΠροβαδίζοντες
(17 καταναλωτές)
2.87
3.11

Προϊούσα
πλειονότητα
(126 καταναλωτές)
1.49
1.98

ΒραδυπορούντεςΟυραγοί
(57 καταναλωτές)
1.07
1.28

*1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Ορισμένες φορές, 4= Συχνά, 5=Πολύ συχνά.

Ακολούθως, με ελέγχους Kruskal-Wallis και Mann-Whitney αναζητήθηκαν τα κυρίαρχα
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού υιοθέτησης των καινοτόμων προϊόντων σε κάθε
συστάδα (Πίνακας 6). Συγκεκριμένα, η πρώτη συστάδα περιλαμβάνει καταναλωτές με την
περιορισμένη κατανάλωση των λειτουργικών και των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων
(ορισμένες φορές). Στη δεύτερη συστάδα περιλαμβάνονται καταναλωτές με ελάχιστη χρήση
των γενετικά τροποποιημένων και λειτουργικών προϊόντων (σπάνια) και στην τρίτη συστάδα
περιλαμβάνονται καταναλωτές με σχεδόν καθόλου κατανάλωση των γενετικά
τροποποιημένων και λειτουργικών προϊόντων (σπάνια ή ποτέ).
Η ανάλυση της αξιοπιστίας (Bohmstedt, 1970, SPSS, 2008), για τις μεταβλητές του
πίνακα 6, χρησιμοποιήθηκε για να αποκαλύψει το βαθμό σύνδεσης μεταξύ τους και τη
συνάφεια που έχουν με τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα και να αναγνωρίσει τις μεταβλητές
εκείνες που πρέπει να εξαιρεθούν από την κατηγορική παλινδρόμηση. Στην πραγματικότητα
δεν εξαιρέθηκε καμία μεταβλητή ενώ η αξιοπιστία Cronbach’s alpha βρέθηκε ίση με 0,87
(SPSS, 2008) γεγονός που σημαίνει ότι η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι αξιόπιστη.
Πίνακας 6. Περιγραφή ανεξάρτητων μεταβλητών.
Μεταβλητές
Αναγνώριση Γενετικώς
τροποποιημένων
Αναγνώριση Λειτουργικών
Συστάδες
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός τέκνων
Περιοχή Καταγωγής
Φύλο
Ηλικία

Είδος

Τιμές

Ονομαστική

1=Ναι, 2=Όχι, 3=Δεν είμαι σίγουρος

Ονομαστική
Ονομαστική
Τακτική
Αριθμητική
Τακτική
Τακτική
Ονομαστική

1=Ναι, 2=Όχι, 3=Δεν είμαι σίγουρος

Εκπαίδευση

Ονομαστική

Μηνιαίο Οικογενειακό
Εισόδημα

Ονομαστική

Επάγγελμα

Τακτική

1=Καινοτόμος, 2=Προιούσα πλειονότητα, 3=Ουραγός
1=Έγγαμος, 2=Όχι έγγαμος
1=Πόλη, 2=Χωριό, 3=Νησί
1=Άρρεν, 2=Θήλυ
1<25 ετών, 2=25-45, 3=45-65, 4>65 ετών
1=Δεν τελείωσε δημοτικό,2=Δημοτικό, 3=Γυμνάσιο,
4=Λύκειο, 5=ΙΕΚ, 6=ΤΕΙ, 7=ΑΕΙ,
8=Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό
1<750€, 2=751€-1000€, 3=1001€-1500€, 4=1501€-1700€,
5=1701€-2000€, 6=2001€-2500€, 7=2501€-3000€,
8>3000€.
1=Δημόσιος Υπάλληλος, 2=Ιδιωτικός Υπάλληλος,
3=Φοιτητής, 4=Γεωργός, 5=Οικιακά, 6=Ελεύθερος
Επαγγελματίας, 7=Άνεργος, 8=Συνταξιούχος, 9=Τεχνίτης,
10=Έμπορος, 11=Άλλο.
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Η κατηγορική παλινδρόμηση έδωσε συντελεστή R2=0,58 υποδηλώνοντας ότι το 58% της
διακύμανσης των μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις
μετασχηματισμένες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση
παλινδρόμησης. Επιπλέον, η τιμή του F (7,96) με α=0.00 δείχνει ότι το υπόδειγμα εκτελείται
επιτυχώς. Επιπλέον, η διερεύνηση των μέτρων σχετικής σημασίας του Pratt (1987), που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, δείχνει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την
υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων, επηρεάζοντας την εξαρτημένη μεταβλητή, είναι οι
«συστάδες», «μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα», «ηλικία» και «εκπαίδευση».
Πίνακας 7. Κατηγορική Παλινδρόμηση (Σχετικές Σημασίες).
Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Αναγνώριση Γενετικώς τροποποιημένων
Αναγνώριση Λειτουργικών
Συστάδες
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός τέκνων
Περιοχή Καταγωγής
Φύλο
Ηλικία
Εκπαίδευση
Μηνιαίο Οικογενειακό Εισόδημα
Επάγγελμα

Σχετική Σημασία
0,03
0,03
0,27
0,04
0,07
0,03
0,05
0,12
0,11
0,24
0,01

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές, οι Έλληνες καταναλωτές τείνουν να υιοθετούν καινοτόμα τρόφιμα
και ποτά αφού θεωρούν ότι αυτά είναι ικανοποιητικά ασφαλή και γενικά ενισχύουν την υγεία
τους, είναι σχετικά οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ωστόσο, οι δύο κατηγορίες
καινοτόμων τροφίμων που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή, ανήκουν στα καινοτόμα
τρόφιμα-ποτά που είναι τα λιγότερο υιοθετούμενα από τους καταναλωτές κυρίως λόγω της
γενικής καταναλωτικής αντίληψης ότι δεν είναι τόσο υγιεινά και δεν είναι οικονομικά
προϊόντα.
Στην παρούσα εργασία, τα δεδομένα της έρευνας εξετάστηκαν συνδυαστικά με τη χρήση
τόσο περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης όσο και πολυμεταβλητής μεθοδολογίας.
Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε αρχικά η τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες και
ακολούθως το μοντέλο της κατηγορικής παλινδρόμησης ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες
υιοθέτησης καινοτόμων προϊόντων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αξίζει να
επισημανθεί ότι μέσω του στατιστικού μεθοδολογικού μείγματος προέκυψαν 3 διακριτές
συστάδες οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι σύμφωνες με τη θεωρία της καινοτομίας του
Rogers (1995).
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Επιπλέον, οι εν λόγω συστάδες διαφέρουν σημαντικά ως προς τα κοινωνικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών που τις απαρτίζουν και ερμηνεύονται οι
καταναλωτικές συμπεριφορές με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, οι τρεις συστάδες βρέθηκαν να
διαφέρουν κυρίως ως προς το εισόδημα, την εκπαίδευση και την ηλικία. Πράγματι, το
αυξημένο επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να εξηγήσει μια τέτοια
διαφοροποίηση στην κατανάλωση καινοτόμων τροφίμων-ποτών, καθώς αυτά
περιλαμβάνονται στα ιδιαίτερα ακριβά προϊόντα. Επίσης, η ηλικία συνδέεται με την
καινοτόμο δράση και συμπεριφορά και επομένως οι νεότεροι σε ηλικία καταναλωτές είναι
διατεθειμένοι να «ρισκάρουν» περισσότερο και έχουν μία φυσική περιέργεια να δοκιμάσουν
πρώτοι τα νέα προϊόντα. Τέλος, η εκπαίδευση αποτελεί έναν επιπλέον βοηθητικό παράγοντα
υιοθέτησης καινοτόμων τροφίμων καθώς συμβάλλει στην απαλλαγή των καταναλωτών από
δοξασίες και φοβίες και επιδρά μάλλον θετικά στην κατανάλωση προϊόντων που διαθέτουν
ορισμένες «ευεργετικές» ή τουλάχιστον επιθυμητές ιδιότητες.
Η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά της παρούσας εργασίας συνίσταται στην διερεύνηση
των κοινών χαρακτηριστικών των ατόμων που επιλέγουν ή όχι τα παραπάνω προϊόντα και
ακολούθως με αυτόν τον τρόπο στην προσομοίωση συγκεκριμένων ομάδων στόχου με κοινά
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συχνά είναι λιγότερο
δαπανηρή και περισσότερο αποδοτική η εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών σε ομάδες
στόχου από την εφαρμογή γενικευμένης πολιτικής αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της εν
λόγω κατηγοριοποίησης.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκαλύπτουν την ανάγκη ενημέρωσης των
καταναλωτών, μίας μεγάλης αστικής περιοχής, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων
και την ανάγκη «ξεκαθαρίσματος» της υπερ-πληροφόρησης που παρέχεται από διάφορους
φορείς με συχνά αντικρουόμενες πληροφορίες και απόψεις.
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Περίληψη
Η ελληνική αγορά ελαιόλαδου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγορές στα τρόφιμα,
καθώς το προϊόν αποτελεί παραδοσιακά αναπόσπαστο κομμάτι της δίαιτας των Ελλήνων. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της αγοράς είναι η σχετική σταθερότητα της κατά κεφαλήν
κατανάλωσης, που κατατάσσουν τη χώρα στην πρώτη θέση με βάση τη μέτρηση αυτή, καθώς
και η σταθερότητα στην παραγωγή, πλην ορισμένων εξαιρέσεων που σχετίζονται άμεσα με
ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το σύγχρονο
ελληνικό καταναλωτικό προφίλ ελαιόλαδου και να αξιολογήσει σειρά παραγόντων που το
διαμορφώνουν. Ως τέτοια κριτήρια εξετάζονται σειρά κοινωνικών και οικονομικών
χαρακτηριστικών του πληθυσμού. Ακόμη, επιχειρείται για μία ακόμη φορά να εκτιμηθεί το
μερίδιο αγοράς που κατέχεται από τις αλυσίδες super markets, καθώς και αυτό που καλύπτει
τη συνολική ζήτηση, είτε με τη μορφή αυτοκατανάλωσης, είτε με τη μορφή αγοραπωλησιών
μεταξύ συγγενών και φιλικών προσώπων.
Λέξεις-κλειδιά: Ελαιόλαδο, μερίδιο αγοράς, log-likelihood function.
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Abstract
The Greek olive oil market is one of the most important of the food sector, because the
product is traditionally an integral part of the Greek diet. The main characteristics of it is the
relative stability of the per capita consumption, ranking the country at the first position
globally, as well as the stability of production with exceptions due to adverse weather
conditions causing considerable loses on production and damaging olive groves. This paper
aims to examine the current Greek consuming profile regarding olive oil and to evaluate a
series of factors structuring it. These factors are both social and economic. Another issue,
being examined too, is the re-evaluation of market shares the retailer stores are positioning, as
well as the market shares of self consumption and the trading between relatives and friends.
Keywords: olive oil, market share, log-likelihood function.

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πλέον απαραίτητα στοιχεία της
ελληνικής διατροφής, έχοντας ταυτόχρονα ισχυρούς δεσμούς από το μακρινό παρελθόν και
σε παραδοσιακό και θρησκευτικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, μετά τη
δημοσιοποίηση πολλών ερευνών σχετικά με τις πολλαπλά θετικές επιδράσεις του ελαιολάδου
στην υγεία του ανθρώπου, η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών του
προϊόντος αποκτά ακόμα πιο ιδιαίτερη και σημαντική προτεραιότητα όσον αφορά στους
ερευνητές.
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOOC) η Ελλάδα
καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατά κεφαλή (per capita) κατανάλωση ελαιολάδου, με
25 κιλά ανά άτομο ανά έτος (IOOC, 2008). Με μικρότερες μέσες καταναλώσεις ακολουθούν
η Ιταλία, η Ισπανία κα. Μια πιο προσεκτική εξέταση των στοιχείων ωστόσο αναδεικνύει ότι
παρόλο που η χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, το επίπεδο
αυτό παραμένει σταθερό με διακυμάνσεις που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως
σημαντικές. Η σταθερότητα αυτή δημιουργεί σκεπτικισμό, όσον αφορά την εύρεση
αποδοτικών μέσων για περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης στο εσωτερικό.
Μία ακόμη ιδιομορφία της ελληνικής αγοράς ελαιολάδου είναι η φύση του
ανταγωνισμού και η κατανομή των μεριδίων αγοράς. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν
διεξαχθεί στο παρελθόν (ICAP, 2007, IOOC, 2008) περίπου το 27% του ελαιολάδου που
καταναλώνεται στη χώρα αγοράζεται από τις αλυσίδες super markets, ενώ το υπόλοιπο
μοιράζεται μεταξύ της αυτοκατανάλωσης και της πώλησης ελαιολάδου μεταξύ συγγενών και
φίλων.
Μέχρι τώρα έχουν εκπονηθεί έρευνες σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά για το
ελαιόλαδο, αλλά οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο βιολογικό
ελαιόλαδο. Οι Sandalidou et al. (2002) επισημαίνουν ότι το βιολογικό ελαιόλαδο είναι ένα
πολλά υποσχόμενο προϊόν, αλλά υπάρχει σημαντική υστέρηση όσον αφορά στην
πληροφόρηση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλά και αβεβαιότητα σχετικά
με τον τόπο προέλευσής του. Όσον αφορά δε την τιμολογιακή πολιτική, δεν καταγράφεται
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καθαρή τάση των καταναλωτών να αποδεχθούν αυξημένες τιμές για το βιολογικό λάδι. Η ίδια
τάση για τις τιμές όλων των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα καταγράφεται και από την
έρευνα των Fotopoulos and Krystallis (2002), επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν
σημαντικά κενά ακόμη στο χώρο της προώθησης και ασφάλειας προκειμένου οι καταναλωτές
να αυξήσουν τη χρήση των προϊόντων αυτών. Νεότερες έρευνες των Krystallis et al. (2006),
Krystallis and Chryssohoidis (2005) και Tsakiridou et al. (2006), αναδεικνύουν ότι η ύπαρξη
πολύ υψηλών τιμών, σε συνδυασμό με την ελλιπή πληροφόρηση γύρω από τον όρο
«βιολογικό», δημιουργεί ένα αρνητικό περιβάλλον σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του
χώρου. Τέλος, ο Lazaridis (2004) επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς
ελαιολάδου και προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές για την αύξηση της κατανάλωσης του
προϊόντος που πωλείται όμως στις αλυσίδες super markets.
Μετά από σύντομη περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης και των κύριων
χαρακτηριστικών του δείγματος (1900 νοικοκυριά), παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα
αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, προτείνονται ενέργειες, προκειμένου να βελτιωθεί η
λειτουργία της αγοράς του εγχώριου ελαιολάδου.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Η ανάλυση των προτιμήσεων των καταναλωτών σχετικά με το ελαιόλαδο βασίστηκε στα
δεδομένα που συλλεχθήκαν στο πλαίσιο έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγιο. Η έρευνα
εφαρμόστηκε κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010, σε 23 Δήμους της
χώρας, επιλέγοντας μέσα στο καθένα δύο διαφορετικούς τόπους μπροστά στις εισόδους
Σούπερ Μάρκετ που ανήκουν σε διαφορετικές μεγάλες ελληνικές και ξένες αλυσίδες,
περιλαμβάνοντας μάλιστα και Discount Σούπερ Μάρκετ. Στόχος της επιλογής αυτής ήταν η
έρευνα να απευθύνεται, όσο το πλησιέστερο, σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Είναι
γνωστό πραγματικά ότι, η επιλογή των καταστημάτων μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης δεν
είναι ουδέτερη ως προς τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του κοινού στον οποίο
απευθυνόμαστε. Για το συγκεκριμένο λόγο, η επιλογή των σημείων εφαρμογής της επιτόπιας
έρευνας έλαβε υπόψη τις προαναφερόμενες διαστάσεις.
Όσον αφορά την ίδια την επιλογή του τόπου μόνιμης διαμονής των ερωτηθέντων, δύο
ήταν τα βασικά κριτήρια: η έρευνα έπρεπε να καλύψει τόσο αστικές και αγροτικές περιοχές
όσο και παραγωγικές και μη παραγωγικές περιοχές ελαιόλαδου. Η παραπάνω διπλή χωρική
διάκριση κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι, προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι, ο τρόπος
προμήθειας των νοικοκυριών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή κατοίκησης τους.
Στόχος της έρευνας ήταν η συμπλήρωση περίπου 2000 ερωτηματολόγιων έτσι ώστε να
υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας. Θεωρώντας ότι, περίπου το 60% των
νοικοκυριών της Ελλάδας δεν αγοράζουν τυποποιημένο / συσκευασμένο ελαιόλαδο1 και
προμηθεύονται μέσω άτυπων δικτύων ή/και μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος,
προέκυψε ότι, ένα δείγμα της τάξης των 2.000 νοικοκυριών εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικό
επίπεδο σημαντικότητας (α = 1,0%) καθώς και περιορισμένο επίπεδο δειγματοληπτικού
σφάλματος (d≈3%)2. Οι καταναλωτές επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους υπεύθυνους
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συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ακολουθώντας τυχαία διαδικασία μέσα σε κάθε
προσδιορισμένη ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τις αρχές της στρωματοποιημένης τυχαίας
δειγματοληψίας. Οι ερωτηθέντες, με βάση τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού τους,
κλήθηκαν να απαντήσουν για τις καταναλωτικές συνήθειές τους ως προς την προμήθεια
ελαιόλαδου.
Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά
τα βασικά χαρακτηριστικά του ερωτηθέντος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο) και του
νοικοκυριού (αριθμός μελών, μηνιαίο εισόδημα και μέση δαπάνη για τρόφιμα εβδομαδιαία).
Στο δεύτερο τμήμα, εξετάζονται οι συμπεριφορές των νοικοκυριών ως προς τον τρόπο
προμήθειας σε ελαιόλαδο.
H ανάλυση της προτίμησης των καταναλωτών για τυποποιημένο ή μη ελαιόλαδο και η
εκτίμηση της επιρροής των ερμηνευτικών παραγόντων βασίστηκαν σε μια σειρά υποθέσεων,
οι οποίες αφορούν τους παράγοντες που αναμένονται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των
νοικοκυριών:
Υπόθεση 1: Στην Ελλάδα, το ελαιόλαδο μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν πρώτης ανάγκης
με αποτέλεσμα η κατανάλωση του να αποτελεί σχεδόν ανελαστική δαπάνη για το νοικοκυριό
και ως εκ τούτου, η προτίμηση για τυποποιημένο ελαιόλαδο (αγορά σε Σούπερ Μάρκετ) να
μην επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το επίπεδο διαβίωσης του νοικοκυριού.
Υπόθεση 2: Η γειτνίαση με παραγωγική ζώνη αυξάνει τη δυνατότητα προμήθειας σε
ελαιοπαραγωγό της οικογένειας ή του φιλικού περιβάλλοντος όπως αυξάνει την πιθανότητα
αυτοκατανάλωσης. Είναι γνωστό ότι, αρκετά νοικοκυριά που εγκατέλειψαν κατά τις
τελευταίες δεκαετίες το χωριό τους για να εγκαταστήσουν σε αστικό κέντρο, δεν πούλησαν
τα περιουσιακά τους στοιχεία (γη και πατρικό σπίτι), με αποτέλεσμα να συνεχίζουν στις
πολλαπλές παραγωγικές ζώνες της Ελλάδας, να εκμεταλλευτούν τους ελαιώνες τους και να
παράγουν το δικό τους λάδι. Αυτή η διαδικασία της «εξ’ αποστάσεως εκμετάλλευσης»
(Goussios and Duquenne, 2004) εντοπίζεται καταρχήν σε περιοχές με εκτατικές καλλιέργειες
όπως είναι η περίπτωση της ελαιοπαραγωγής.
Υπόθεση 3: Η διατήρηση στενής σχέσης με τον τόπο καταγωγής - όταν πρόκειται για
παραδοσιακό τόπο παραγωγής ελαιόλαδου - επηρεάζει την προτίμηση του νοικοκυριού. Το
φαινόμενο αυτό εξηγεί ότι, καταναλωτές των αστικών κέντρων συνεχίζουν να προμηθεύονται
μέσω άτυπου δικτυού. Είναι όμως πιθανόν η διατήρηση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής
να είναι περισσότερο έντονη στην περίπτωση των ηλικιωμένων νοικοκυριών, γεγονός που
σημαίνει ότι, αναμένεται η ηλικία να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ως προς τον τρόπο
προμήθειας του ελαιόλαδου.
Αυτές είναι οι τρεις υποθέσεις που προτείνουμε να ελέγξουμε, χρησιμοποιώντας
οικονομετρικό μοντέλο και πιο συγκεκριμένα τη μέθοδο της πολυωνυμικής λογιστικής
παλινδρόμησης (multinomial logistic regression) δεδομένου ότι, η εξαρτημένη μεταβλητή
«τρόπος προμηθείας» είναι πολυωνυμική κατηγορική μεταβλητή. Βασική υπόθεση του
μοντέλου αυτού είναι ότι, η εξαρτημένη μεταβλητή Υ (με k κατηγορίες) ακολουθεί
πολυωνυμική κατανομή με πιθανότητες pj, (j = 1, …,k) και

k

p
j 1
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πολυωνυμική παλινδρόμηση συγκρίνει διαφορές ομάδες ατόμων μέσω του συνδυασμού
διακριτών λογιστικών παλινδρομήσεων (Hosmer and Lemeshow, 1989).
Με τη λογιστική παλινδρόμηση (Tarling, 2008), μπορούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση
των επιλεγμένων προσδιοριστικών παραγόντων στις πιθανότητες επιλογής από τους
καταναλωτές των εναλλακτικών τρόπων προμήθειας του ελαιόλαδου. Έχοντας τρεις επιλογές
για την εξαρτημένη μεταβλητή (j = 1 έως 3), η πιθανότητα εμφάνισης του κάθε τρόπου
προμήθειας εκφράζεται ως έξης:

pi , j 
pi , j

e

zi , j

[1]

e i ,1  e i , 2  e i , 3
= πιθανότητα για το άτομο i να επιλέγει την κατηγορία j
z

z

z

Η μεταβλητή Zi,j που εκφράζει την καταναλωτική ικανοποίηση του άτομου i, όταν
επιλέγει τον τρόπο προμήθειας j, θεωρείται γραμμική συνάρτηση των Μ προσδιοριστικών
παραγόντων Χm όπου m = 1…M
Z i , j  ai , 0  a i ,1 X 1  ai , 2 X 2  ...  a i , M X M
[2]
Οι συντελεστές a k εκτιμιούνται με βάση τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, (loglikelihood function), έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι
προσδιοριστικοί συντελεστές που μεγιστοποιούν την πιθανότητα της κάθε μιας εναλλακτικής
επιλογής (j=1..3) να συμβαίνει. Επιλέγοντας μια από τις τρεις επιλογές ως κατηγορία
αναφοράς, έχουμε τελικά:
M
p j / X 1 ,..., X M
log(
) = a0   am X m
[3]
1  p j / X 1 ,..., X M
m 1
Τελικά από τη συνάρτηση [3], προκύπτει ότι, όταν ο συντελεστής am > 0, η πιθανότητα
επιλογής της κατηγορίας j σε σχέση με την επιλεγμένη κατηγορία αναφοράς, αυξάνεται και
αντιστρόφως όταν am < 0.

Το προφίλ των καταναλωτών και νοικοκυριών του δείγματος
Η χωρική κατανομή των νοικοκυριών ανάλογα με τα δύο προαναφερόμενα κριτήρια
επιλογής του τόπου διαμονής των ερωτηθέντων δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 1. Τόπος διαμονής.
(α) Κατηγορία αστικού κέντρου
Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας(*)
Μικρά- μεσαία αστικά κέντρα – κωμοπόλεις
Σύνολο
(β) Ζώνες παραγωγής ελαιόλαδου
Μη παραγωγική ζώνη
Παραγωγική ζώνη
Σύνολο

Νοικοκυριά
800
843
349
1 992
1 322
670
1 992

%
40,2
42,3
17,5
100,0
66,4
33,6
100,0

(*) Τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνουν Δήμους όπως: Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος,
Λαμία, Κοζάνη, Χαλκίδα, Χάνια κλπ.
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Έχοντας επιλέξει ως σημεία εφαρμογής της έρευνας, τις εισόδους των Σούπερ Μάρκετ,
ήταν αναμενόμενο ότι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα ήταν γυναίκες. Πραγματικά οι
γυναίκες αποτελούν το 60% του δείγματος. Η ηλικία των καταναλωτών κυμαίνεται από 18
έως και 89 ετών με μέση ηλικία που ανέρχεται σε 45 ετών3 ενώ το 50% του δείγματος έχει
ηλικία έως και 44 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κατανομή του δείγματος με βάση την
ηλικία παρουσιάζει σχετικό βαθμό κανονικότητας (βλέπε διαγράμματα) το οποίο όμως,
σύμφωνα με τους σχετικούς και κατάλληλους ελέγχους (Shapiro-Wilk, Kolgomorov-Smirnov
καθώς και Skewness and Kurtosis), δεν παρουσιάζει πολύ ικανοποιητικό βαθμό
σημαντικότητας4. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι, οι σχετικά
ηλικιωμένοι καταναλωτές (άνω των 65 ετών) δεν ξεπερνάνε το 10%. Η επιλογή των χώρων
διεξαγωγής της έρευνας, δηλαδή τα σούπερ-μάρκετ κυρίως στον αστικό ιστό, μπορεί όντως
να συνέβαλλε στην «υπό-εκπροσώπηση» του ηλικιωμένου πληθυσμού .
Κατά μέσο όρο, το μέγεθος των νοικοκυριών (αριθμός μελών ανά νοικοκυριό) ανέρχεται
σε 2,9, αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό όταν λαμβάνεται υπόψη ότι, στο σύνολο της χώρας,
εκτιμάται ότι, τα ιδιωτικά νοικοκυριά έχουν κατά μέσο όρο 2,8 άτομα (Κακλαμάνη και
Ντυκέν, 2009). Η εκτίμηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι, το μέγεθος του
νοικοκυριού έχει άμεση επιρροή στις καταναλωτικές συμπεριφορές καθώς και στη μέση
δαπάνη για τρόφιμα και επομένως το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται με τους παράγοντες
που αναμένονται να έχουν άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στις προτιμήσεις των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι, το
μηνιαίο εισόδημα τους βρίσκεται μεταξύ 1.000 και 1.500€ ενώ μόνο το ένα τέταρτο δηλώνει
εισόδημα πάνω από 1.500€, όταν το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της
χώρας, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται σε 22.243€, δηλαδή
περίπου 1.850€ μηνιαίος5.
Πίνακας 2. Μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών.
Μηνιαίο εισόδημα
< 1.000€
1.000 – 1.500€
≥ 1.500€
Σύνολο

Αριθμός νοικοκυριών (*)
681
795
496
1972

%
34,5
40,3
25,2
100,0

(*) 20 καταναλωτές (1%) δεν απάντησαν.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, παρατηρείται, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της
τελευταίας απογραφής πληθυσμού (2001) για τον πληθυσμό 20 έως 84 ετών, υπερεκτίμηση
του πληθυσμού με μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και των πτυχιούχων μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ενώ υπάρχει σημαντική υποεκτίμηση των απόφοιτων Δημοτικού.
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Πίνακας 3. Μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών.
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός
καταναλωτών

28
Αγράμματος
227
Απόφοιτος Δημοτικού
213
Απόφοιτος Γυμνασίου
621
Απόφοιτος Λυκείου
794
Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ
109
Μεταπτυχιακός Τίτλος
1992
Σύνολο
(*) ΕΛ. ΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2001.

%
1,4
11,4
10,7
31,2
45,1
5,5
100,0

Αντίστοιχα ποσοστά
για τον πληθυσμό
20-84 ετών της Ελλάδας(*)
3,9
31,9
8,9
29,0
18,2
1,0
100,0

Καταναλωτικές ιδιαιτερότητες ως προς την προμήθεια ελαιολάδου
H προμήθεια ελαιόλαδου εκτός αγοράς αποτελεί ακόμα σήμερα, βασική ιδιαιτερότητα
της ελληνικής καταναλωτικής συμπεριφοράς, παρά το γεγονός ότι, η έρευνα μας αναδεικνύει
ότι, το μερίδιο των προσωπικών δικτύων και της αυτοκατανάλωσης δεν ξεπερνά το 50%,
ποσοστό σημαντικά μικρότερο από την έρευνα του ICAP για την περίοδο 2006/076. Η
προμήθεια του ελαιόλαδου διαρθρώνεται επομένως ως έξης, αναδεικνύοντας ότι, τα άτυπα
δίκτυα παραμένουν ισχυρά σε επίπεδο χώρας :
Φίλο ελαιοπαραγωγό
[17.4%]
Super markets
[50.6%]

Συγγενή / αυτοκατανάλωση
[32.0%]

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το μερίδιο των άτυπων δικτύων και της αυτοκατανάλωσης
παρουσιάζει όμως σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον τόπο κατοίκησης των
νοικοκυριών: καθοριστικός ρόλος παίζει το γεγονός ότι, ο Δήμος κατοίκησης βρίσκεται ή όχι
σε άμεση γειτνίαση με παραγωγική ζώνη (Πίνακας 4). Στις σημαντικότερες παραγωγικές
ζώνες όπως στην Κρήτη (Δήμοι Ηρακλείου και Χανιών), η αγορά σε Σούπερ Μάρκετ δεν
ξεπερνά το 25%, ενώ σε περιοχές όπως Ναύπλιο, Κέρκυρα ή Χαλκίδα, το ποσοστό
κυμαίνεται γύρω από το 20%.
Πίνακας 4. Κατανομή μεριδίων αγοράς ελαιολάδου σε παραγωγικές και μη παραγωγικές
ζώνες.

Αγορά σε Σ.Μ.
Προσωπικά δίκτυα αυτοκατανάλωση
Σύνολο

Μη παραγωγική ζώνη
Νοικοκυριά
%
758
57,3
564
42,7
1 322

100,0

Παραγωγική ζώνη
Νοικοκυριά
%
245
36,6
425
63,4
670

100,0

Νοικοκυριά
1 003
989

%
50,4
49,6

1 992

100,0
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Εξετάζοντας το βαθμό εξάρτησης της μεταβλητής «τρόπος προμήθειας» με τα βασικά
χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και του ερωτηθέντος (έλεγχος του Χ2), προκύπτει ότι, η
καταναλωτική συμπεριφορά εξαρτάται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ιδίου του
καταναλωτή όπως η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο ενώ το μέγεθος του νοικοκυριού δεν
φαίνεται να επηρεάζει την επιλογή του νοικοκυριού (Πίνακας 5).
Πίνακας 5. Παράγοντες επιρροής του τρόπου προμήθειας ελαιόλαδου.
Έλεγχος του Χ2 Βαθμός ελευθερίας(*) Βαθμός σημαντικότητας
Τάξεις ηλικίας
36,3
6
0,000**
Μορφωτικό επίπεδο
28,4
8
0,000**
Μέγεθος νοικοκυριού
10,9
5
0,139
Τάξεις εισοδήματος
5,9
4
0,206
Αστική περιοχή
2,4
4
0,665
Τόπος κατοίκησης
76,7
1
0,000**
(*) Βαθμός ελευθερίας = (r-1)*(c-1) όπου r = αριθμός κατηγοριών του παράγοντα επιρροής
(γραμμής) και c = αριθμός κατηγοριών του τρόπου προμήθειας (στήλες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο τρόπος προμήθειας ελαιόλαδου δεν φαίνεται να σχετίζεται
άμεσα με το επίπεδο διαβίωσης του νοικοκυριού. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι, στην
Ελλάδα, η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την αγορά ελαιόλαδου (ή γενικότερα την
προμήθεια του) δεν επηρεάζεται από την οικονομική τους κατάσταση δεδομένου ότι, σε
αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε., πρόκειται για προϊόν πρώτης ανάγκης των ελληνικών
νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκατανάλωση παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο.
Σημαντική διαφορά παρατηρείται ανάλογα με την τάξη ηλικίας του καταναλωτή: η
σημασία των άτυπων και φιλικών δικτύων όλο και περισσότερο περιορίζεται στα νεότερα
νοικοκυριά (ειδικά στις τάξεις ηλικίας κάτω από 35 ετών όπου το ποσοστό προμήθειας μέσω
δικτυού δεν ξεπερνά το 40%) ενώ ο συγκεκριμένος τρόπος προμήθειας κυριαρχεί (περίπου
62%) στα ηλικιωμένα νοικοκυριά. Η διαφορά ως προς την ηλικία7, στην προτίμηση
τυποποιημένου ελαιόλαδου μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι, η σημασία των άτυπων δικτύων
μπορεί στα επόμενα 10 χρόνια να ελαττώνεται, ειδικά στις μη παραγωγικές ζώνες. Αυτή
όμως η τάση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό, από τη στρατηγική των ίδιων των Σούπερ
Μάρκετ και την ικανότητα τους να προσελκύουν νέους καταναλωτές, υιοθετώντας
κατάλληλη πολιτική τιμών και ποιότητας.
Πίνακας 6. Διαδικασία προμήθειας ελαιόλαδου ανάλογα με την ηλικία.
Ηλικία
< 25
26-34
35-44
45-54
55-64
65 και άνω
Σύνολο
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Σούπερ Μάρκετ
97 (58,8%)
199 (56,5%)
265 (52,3%)
256 (50,3%)
119 (43,8%)
67 (37,9%)
1003 (50,6%)

Φίλο
18 10,9%)
47 (13,4%)
74 (14,6%)
107 (21,0%)
59 (21,7%)
40 (22,6%)
345 (17,4%)

Αυτοκατανάλωση
50 (30,3%)
106 (30,1%)
168 (33,1%)
146 (28,7%)
94 (34,6%)
70 (39,5%)
634 (32,0%)

Σύνολο
165 (100%)
352 (100%)
507 (100%)
509 (100%)
272 (100%)
177 (100%)
1982 (100%)
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Παράλληλα, το μερίδιο του τυποποιημένου / συσκευασμένου ελαιόλαδου (αγορά μέσω
των Σ.Μ.) τείνει να είναι μεγαλύτερο στους καταναλωτές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο,
χωρίς όμως να υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ως προς το συγκεκριμένο παράγοντα.
Ουσιαστικά η τάση που διακρίνεται στον πίνακα 6, μπορεί να έχει άμεση σχέση με την ηλικία
των ερωτηθέντων. Είναι πλέον γνωστό ότι, το μορφωτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί σημαντικά
κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι νέοι να
συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το λύκειο.
Πίνακας 7. Διαδικασία προμήθειας ελαιόλαδου ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο.
Μορφωτικό επίπεδο
Έως δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Ανώτατη-Ανώτερη
Σύνολο

Σούπερ Μάρκετ
112 (44,4%)
97 (45,5%)
312 (50,6%)
482 (53,6%)
1003 (50,6%)

Φίλο
48 (19,0%)
62 (24,4%)
89 (14,4%)
156 (17,3%)
345 (17,4%)

Αυτοκατανάλωση
92 (36,5%)
64 (30,0%)
216 (35,0%)
262 (29,1%)
634 (32,0%)

Σύνολο
252 (100%)
223 (100%)
617 (100%)
900 (100%)
1982 (100%)

Καθοριστικό ρόλο έχει ο τόπος κατοίκησης (Πίνακας 8), δηλαδή αν πρόκειται για
περιοχή σε άμεση ή όχι γειτνίαση με παραγωγική ζώνη ελαιόλαδου. Αυτό εξηγεί επίσης ότι,
δεν υπάρχει – στο σύνολο τους - σημαντική διαφορά μεταξύ μεγάλων και μεσαίων – μικρών
αστικών κέντρων ως προς την προτίμηση των καταναλωτών για τυποποιημένο ελαιόλαδο
(αγορά σε Σούπερ Μάρκετ), εφόσον κυριαρχεί ο παράγοντας «γεωγραφικής τοποθέτησης»
του νοικοκυριού.
Πίνακας 8. Προμήθεια ελαιολάδου ανάλογα με τον τόπο κατοίκησης.

Αγορά σε Σ.Μ.
Προσωπικά δίκτυα
Αυτοκατανάλωση /
συγγενή
Σύνολο

Μη παραγωγική ζώνη
Νοικοκυριά
%
758
57,6
226
17,3
330
25,1
1 314

100,0

Παραγωγική ζώνη
Νοικοκυριά
%
245
36,7
118
17,7
305
45,7
668

100,0

Σύνολο Δείγματος
Νοικοκυριά
%
1 003
50,6
344
17,4
635
32,0
1 982

100,0

Πραγματικά, η ανάλυση σε μικρή χωρική κλίμακα (επίπεδο Δήμου) αναδεικνύει έντονες
καταναλωτικές διαφορές:
 Στις σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές της Χώρας, το μερίδιο των Σούπερ
Μάρκετ μειώνεται ραγδαία: στην Κρήτη (Δήμοι Ηρακλείου και Χανιών), η αγορά σε Σούπερ
Μάρκετ δεν ξεπερνά το 25%, ενώ σε άλλες παραγωγικές περιοχές όπως Κέρκυρα, Ναύπλιο ή
Σκόπελος, το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 20%.
 Στις άλλες περιοχές που δεν παράγουν ελαιόλαδο, παρατηρείται επίσης σημαντικές
διακυμάνσεις για τις οποίες μπορούμε να υποθέσουμε ότι, ο τόπος καταγωγής των κατοίκων
τους σε συνάρτηση με την απόσταση με παραγωγικές περιοχές, αποτελεί σημαντικό
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παράγοντα. Στην Αττική όπου σημαντικό τμήμα του πληθυσμού προέρχεται από την
Πελοπόννησο, την Κρήτη και άλλες παραδοσιακές περιοχές παραγωγής ελαιολάδου, τα
νοικοκυριά που αγοράζουν το προϊόν σε Σούπερ Μάρκετ δεν ξεπερνά το 47% έναντι 66%
στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλες πόλεις όπως η Λάρισα το ποσοστό ανέρχεται σε 70% ενώ στα
αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδα, μπορεί να φτάσει και το 80% (Ιωάννινα, Κιλκίς).
Το γεγονός ότι, η αυτοκατανάλωση και η προμήθεια μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον
κυριαρχεί στις παραγωγικές περιοχές, αναδεικνύει ότι, τα νοικοκυριά που εγκαταστάθηκαν
σε αστικά κέντρα που έχουν άμεση προσβασιμότητα σε παραγωγικές περιοχές, διατηρούν
στον τόπο καταγωγής τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και συνεχίζουν να τα αξιοποιούν.
Αξίζει όμως να τονιστεί ότι, το ποσοστό αυτοκατανάλωσης και προμήθειας από την ίδια την
οικογένεια παραμένει αρκετά μεγάλο και σε μη παραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στην
Αττική και στην Πάτρα, σε αντίθεση με τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, αποτέλεσμα που
ήταν απόλυτα αναμενόμενο.

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προτίμησης για τυποποιημένο
ελαιόλαδου
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι, η προτίμηση για τυποποιημένο ή μη
ελαιόλαδο σχετίζεται περισσότερο με χωρικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού
καθώς και με την καταγωγή του παρά με καθαρά οικονομικούς παράγοντες. Η εφαρμογή της
πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης έχει ως στόχο να εκτιμηθεί η πραγματική σημασία
των προαναφερομένων ερμηνευτικών μεταβλητών.
Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξαμε ως κατηγορία αναφοράς την αγορά σε Σούπερ Μάρκετ
(τυποποιημένο ελαιόλαδο), έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που
επηρεάζουν άμεσα την προμήθεια από τις δύο εναλλακτικές μορφές άτυπων δικτύων δηλαδή
την προμήθεια είτε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον είτε σε φιλικό περιβάλλον / γνωστό
παραγωγό, συγκριτικά κάθε φόρα με την αγορά σε Σ.Μ. Επίσης, η χρήση της μεθόδου της
διαδοχικής αφαίρεσης των μη στατιστικά σημαντικών προσδιοριστικών παραγόντων
(backward elimination method8) κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
 Η μεταβλητή εισόδημα δεν επηρεάζει την επιλογή των καταναλωτών. Από τις
εξεταζόμενες κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές μεταβλητές, είναι η μοναδική που
δεν συμβάλλει στην ερμηνεία των προτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας την πρώτη μας
υπόθεση. Ούτε το εισόδημα ούτε η μέση κατά κεφαλή δαπάνη για τρόφιμα δεν
επηρεάζουν σημαντικά την προτίμηση για τυποποιημένο ελαιόλαδο. Πραγματικά, η
κατά κεφαλή δαπάνη για τρόφιμα (σε μηνιαία βάση) δεν παρουσιάζει από
στατιστική άποψη, σημαντικές διαφορές μεταξύ των νοικοκυριών που αγοράζουν
ελαιόλαδο σε Σούπερ Μάρκετ και των υπόλοιπων νοικοκυριών που προμηθεύονται
μέσω άτυπου δικτυού9.
 Το τελικό μοντέλο χωρίς τη μεταβλητή αυτή είναι πολύ ικανοποιητικό: όλα τα
κριτήρια συνολικής αξιολόγησης του μοντέλου είναι στατιστικά σημαντικά. Με τον
έλεγχο του λόγου πιθανοφάνειας (Πίνακας 9), εξετάζουμε την καλή
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προσαρμοστικότητα του μοντέλου, συγκρίνοντας το τελικό μοντέλο με το αρχικό10
που περιλαμβάνει μόνο το σταθερό όρο. Η στατιστική ακολουθεί την κατανομή Χ2
με k=8 βαθμούς ελευθερίας (αριθμός προσδιοριστικών μεταβλητών * αριθμός
μοντέλων που συγκρίνονται) και επιβεβαιώνει την καλή προσαρμοστικότητα του
τελικού μοντέλου. Σημαντικό είναι επίσης ο έλεγχος της εκτιμημένης κατάταξης των
νοικοκυριών στις 3 ομάδες συμπεριφοράς. Το ποσοστό σωστής εκτίμησης ανέρχεται
σε 58% με ποσοστό που φτάνει το 80% για τα νοικοκυριά που αγοράζουν
τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρείται ότι, το μοντέλο είναι χρήσιμο, όταν το
εκτιμημένο ποσοστό ξεπερνά κατά τουλάχιστον 25% το ποσοστό της τυχαίας
ακριβής ταξινόμησης (chance accuracy rate), όπως είναι η περίπτωσή μας11.
Πίνακας 9. Συνολική Αξιολόγηση του μοντέλου.
2LL (log-likelihood):
Αρχικό μοντέλο
Τελικό μοντέλο
Έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας: Likelihood Ratio
Tests (Chi-square)
Βαθμός ελευθερίας
Επίπεδο σημαντικότητας
Σωστή Εκτίμηση της ποσοστιαίας κατανομής
Σούπερ Μάρκετ
Φιλικό περιβάλλον
Αυτοκατανάλωσης
Σύνολο

1010,275
858,446
151,829
8
≈ 0,000
80,8%
38,3%
38,1%
58,2%

Είναι προφανώς ότι, η εκτίμηση του ποσοστού των νοικοκυριών που προμηθεύονται
μέσω της οργανωμένης αγοράς (Σούπερ Μάρκετ) είναι ιδιαίτερα υψηλή σε αντίθεση με τις
δύο άλλες κατηγορίες. Το μοντέλο θα μπορούσε να βελτιωθεί, ενσωματώνοντας άλλους
καθοριστικούς παράγοντες και ειδικότερα, παράγοντες που αναφέρονται στον τόπο
καταγωγής των καταναλωτών, στην περίοδο μετανάστευσης στο αστικό κέντρο (1η, 2η, 3η
γενναία μετανάστευση) κ.α.
Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες, ο πίνακας 10 συνοψίζει τα
αποτελέσματα για τις δύο εξεταζόμενες ομάδες, έχοντας ως κατηγορία «αναφοράς», τους
καταναλωτές που προμηθεύονται σε Σ.Μ.
 Ο τόπος διαμονής των νοικοκυριών σχετικά με τη γειτνίαση με παραγωγική ζώνη
ελαιόλαδου αποτελεί πραγματικά προσδιοριστικό παράγοντα. Από τον πίνακα 10,
προκύπτει ότι, είναι πιο πιθανόν για το νοικοκυριό να αγοράζει ελαιόλαδο από φιλικό
περιβάλλον (αντί σε Σ.Μ.) όταν διαμένει σε παραγωγική ζώνη και όχι σε μη παραγωγική
ζώνη (log-odds= +0,566). Παρόμοιο άλλα εντονότερο αποτέλεσμα (log-odds= +1,339)
παρατηρείται για την προμήθεια από οικογενειακό περιβάλλον (περιλαμβάνοντας την
αυτοκατανάλωση) συγκριτικά με την αγορά σε Σ.Μ. Στην 1η περίπτωση, ο σχετικός λόγος
ρίσκου αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,76 μονάδες όταν το νοικοκυριό διαμένει σε
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παραγωγική ζώνη ενώ στην 2η περίπτωση η αύξηση φτάνει τις 3,81 μονάδες. Επομένως η
διαμονή σε παραγωγική ζώνη σχετικά με τη μη παραγωγική ζώνη αυξάνει τις σχετικές
πιθανότητες προμήθειας μέσω «άτυπων δικτύων» κατά 76% (1,761-1) και 282% (3,8151) αντιστοίχως.
Πίνακας 10. Προσδιοριστικοί παράγοντες για τον τρόπο προμήθειας ελαιόλαδου.
Προσδιοριστικοί Συντελεστές
Τυπικό
Wald
Επίπεδο
Exp(a)
Παράγοντες
σφάλμα
σημαντικότητας
(α) Προμήθεια από φιλικό περιβάλλον σε σχέση με την αγορά σε Σούπερ Μάρκετ
Σταθερό
-2,604
0,308
44,941
0,000
Ζώνη
0,566
0,154
13,441
0,000
1,761
Αστικότητα
0,107
0,098
1,199
0,274
1,113
Ηλικία
0,257
0,051
24,984
0,000
1,293
Μόρφωση
0,015
0,061
0,059
0,807
1,015
(β) Προμήθεια από οικογενειακό περιβάλλον / αυτοκατανάλωση σε σχέση με την αγορά σε Σ. Μ.
Σταθερό
-1,294
0,258
25,067
0,000
Ζώνη
1,339
0,130
105,763
0,000
3,814
Αστικότητα
0,371
0,088
17,622
0,000
1,449
Ηλικία
0,105
0,042
6,203
0,013
1,111
Μόρφωση
-0,112
0,052
4,735
0,030
0,894



95% Δ.Ε.

[1,301; 2,383]
[0,919; 1,350]
[1,169;1,430]
[0,900;1,145]

[2,955;4,923]
[1,219;1,724]
[1,023;1,206]
[0,808;0,989]



Ο τύπος αστικού κέντρου (μεγάλο, μεσαίο ή μικρό) δεν αποτελεί προσδιοριστικό
παράγοντα για την προμήθεια από φίλο / γνωστό ελαιοπαραγωγό (επίπεδο
σημαντικότητας, α = 0,274). Αντίθετα έχει επίπτωση στην αυτοκατανάλωση ή προμήθεια
από το οικογενειακό περιβάλλον με την έννοια ότι, η διαμονή στα μεγάλα αστικά κέντρα
(αντί σε μεσαία ή μικρά κέντρα) αυξάνει την πιθανότητα αυτού του τύπου προμήθειας
σχετικά με την αγορά σε Σ.Μ. Ο σχετικός λόγος ρίσκου αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,45
μονάδες όταν το νοικοκυριό διαμένει σε μεγάλο αστικό κέντρο πάρα σε μεσαία πόλη.
Κατά συνέπεια, η διαμονή σε μεγάλο αστικό κέντρο αυξάνει τη σχετική πιθανότητα
προμήθειας από οικογενειακό περιβάλλον πάρα αγορά σε Σ.Μ. κατά 45%. Η θετική αυτή
επιρροή μπορεί εν μέρει να θεωρηθεί ως μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε
κάνεις να πιστεύει ότι, η λειτουργία των «άτυπων» δικτύων είναι πιο διευρυμένα στις
μικρές πόλεις της Υπαίθρου. Όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, σημαντικό μερίδιο
των νοικοκυριών που κατοικούν στα λεγόμενα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας αφορά
πόλεις με άμεση γειτνίαση με παραγωγικές ζώνες (Ηράκλειο, Πάτρας, Βόλος κ.α.) ενώ
ταυτόχρονα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, αρκετά νοικοκυριά της Αθήνας κατάγονται
από την Πελοπόννησο και ως εκ τούτου έχουν ακόμα σήμερα τη δυνατότητα προμηθείας
ελαιολάδου από το οικογενειακό περιβάλλον τους. Είναι φανερό ότι, η παραπάνω
υπόθεση εργασίας αποτελεί από μόνη της, νέο πεδίο έρευνας με στόχο την πραγματική
ανάδειξη της σημασίας του τόπου καταγωγής των νοικοκυριών ως προς την
καταναλωτική τους συμπεριφορά.
Η ηλικία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα και στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις
προμήθειας ελαιόλαδου. Από το πίνακα 10, προκύπτει ότι, η προτίμηση για τα «άτυπα
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δίκτυα» (συγκριτικά με την αγορά σε ΣΜ) συσχετίζεται θετικά με την ηλικία (log-odds=
+0,257 και +0,105). Επομένως, όσο πιο ηλικιωμένοι είναι οι καταναλωτές τόσο πιο
πιθανόν είναι η προμήθεια από φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό όμως σημαίνει
ότι, η προτίμηση για τυποποιημένο ελαιόλαδο αφορά καταρχήν τα νεαρά νοικοκυριά,
ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τα Σούπερ Μάρκετ. Η ερώτηση που κατά συνέπεια
τίθεται, είναι η ακόλουθη: σε ποιο βαθμό η διαφοροποίηση αυτή (μεταξύ νεαρών και
ηλικιωμένων νοικοκυριών) μπορεί να ερμηνευθεί ως μια τάση ελάττωσης τόσο της
αυτοκατανάλωσης (και κατά συνέπεια της εκμετάλλευσης των οικογενειακών ελαιώνων)
όσο και των δεσμών με τον τόπο καταγωγής και της σχετικής σημασίας των άτυπων
δικτύων;
 Τέλος, το επίπεδο μόρφωσης αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα μόνο στην περίπτωση
της αυτοκατανάλωσης, η σημασία του είναι μη στατιστικά σημαντική για την
εναλλακτική επιλογή της προμηθείας από φιλικό περιβάλλον (α= 0,857). Αξίζει να
σημειωθεί ότι, η βελτίωση του επίπεδου μόρφωσης επιδρά αρνητικά – όπως ήταν
αναμενόμενο - στην πιθανότητα αυτοκατανάλωσης ή προμήθειας από το οικογενειακό
περιβάλλον (log-odds= -0,112). Το πέρασμα από ένα μορφωτικό επίπεδο στο άμεσα
ανώτερο επίπεδο οδηγεί ceteris paribus στη μείωση - συγκριτικά με την αγορά σε Σ.Μ. κατά 10,6% της πιθανότητας προμήθειας από το οικογενειακό περιβάλλον. Αν
θεωρήσουμε επίσης ότι, είναι πιο πιθανόν το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των νέων
νοικοκυριών να είναι υψηλότερο από εκείνο των ηλικιωμένων νοικοκυριών, το
αποτέλεσμα αυτό είναι απόλυτα συμβατό με το προηγούμενο.
Με βάση τον παραπάνω πίνακα, οι σχετικές προτιμήσεις των καταναλωτών εκφράζονται
ως εξής:
(α) Προμήθεια από φιλικό περιβάλλον σε σχέση με την αγορά σε Σούπερ Μάρκετ
Y = Log(odds) = -2,604 + 0,566.Χ1 + 0,107. Χ2+ 0,257.Χ3 + 0,015.Χ4
(0,000) (0,000)
(0,274)
(0,000)
(0,807)
(β) Προμήθεια από οικογενειακό περιβάλλον / αυτοκατανάλωση σε σχέση με την
αγορά σε Σ. Μ.
Y = Log(odds) = -1,294 + 1,339.Χ1 + 0,371. Χ2 + 0,105.Χ3 - 0,112.Χ4
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,013)
(0,030)
Όπου:
Χ1 = διακριτή μεταβλητή προσδιορίζοντας τη ζώνη διαμονής (0 = μη παραγωγική
ζώνη, 1 = παραγωγική ζώνη ελαιόλαδου),
Χ2 = βαθμός αστικότητας του τόπου διαμονής (0 = μικρό αστικό κέντρο, 1 = μεσαίο
και 2 = μεγάλο αστικό κέντρο),
Χ3 = τάξη ηλικίας του ερωτωμένου,
Χ4 = επίπεδο μόρφωσής, κωδικοποιημένη σε 6 ομάδες (0 = αγράμματος, 1 = δημοτικό
επίπεδο, 2 = γυμνάσιο, 3 = λύκειο, 4= ΑΕΙ_ΤΕΙ και 5 = Κάτοχος Μάστερ ή διδακτορικού
τίτλου).
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Από την παραπάνω παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι προφανές ότι οι
ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ελαιολάδου συνεχίζουν να υφίστανται, επαληθεύοντας
τις τάσεις που είχαν καταγραφεί από προηγούμενες μετρήσεις τις ICAP. Αποτελεί πεποίθησή
μας ότι η ύπαρξη άτυπων δικτύων διανομής ενός αγροτικού προϊόντος με τέτοια δυναμική
δεν αποτελεί υγειές φαινόμενο για την ίδια τη λειτουργία της αγοράς. Η αρνητική επίδραση
της τάσης αυτής έχει και οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, μην
επιτρέποντας την αγορά ελαιολάδου να αναπτυχθεί στην εσωτερική αγορά και να
μετεξελιχθεί σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει νέες καταναλωτικές
απαιτήσεις τόσο στην εσωτερική, όσο και στην εξωτερική αγορά. Η κυριότερη αρνητική
οικονομική επίπτωση είναι η στασιμότητα που χαρακτηρίζει τη μεταποιητική βιομηχανία και
η μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο, σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο είναι
ζητούμενο. Η στασιμότητα αυτή δεν ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων που θα προέρχονται από το ελαιόλαδο, τα οποία θα μπορούσαν να
δώσουν νέα ώθηση στην αγορά, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική των άτυπων
δικτύων. Η αρνητική δημοσιονομική επίδραση των άτυπων δικτύων είναι η σημαντική
απώλεια δημοσίων εσόδων, αφού η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εμπορικών
συναλλαγών γίνεται χωρίς την έκδοση παραστατικών. Η απώλεια δημοσίων εσόδων, κύρια
από τη μη είσπραξη του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που είναι 11%
για τα τρόφιμα, είναι σημαντική και υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να
είναι εύκολος ο ακριβής υπολογισμός των απωλειών αυτών. Η κοινωνική αρνητική επίπτωση
είναι το λανθασμένο μήνυμα που δίνεται όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η
προμήθεια παραδοσιακών προϊόντων, μακριά από σύγχρονες δικλείδες που διασφαλίζουν την
ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Η συνέχιση αυτής της νοοτροπίας «εκπαιδεύει» με
λάθος τρόπο τους πολίτες, αφού συνεχίζει να εκπέμπει το μήνυμα ότι η αγορά και τα
ελεγκτικά όργανα δεν μπορούν να διασφαλίσουν το διαχρονικό αίτημα των καταναλωτών για
καλές τιμές και διασφαλισμένη ποιότητα.
Η έρευνα αυτή όμως αναδεικνύει και πολύ σημαντικά στοιχεία για το μέλλον αυτής της
δυναμικής, τα κυριότερα των οποίων είναι τα παρακάτω:
 Το γεγονός ότι η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο αποτελούν στατιστικά σημαντικούς
παράγοντες επηρεασμού των καταναλωτών, σε συνδυασμό με την τάση νέοι και
μορφωμένοι καταναλωτές να μην εμπιστεύονται τα άτυπα δίκτυα για την αγορά
ελαιολάδου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια η δυναμική τους
αναμένεται να ελαττωθεί, με αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου αγοράς των super markets.
 Η ισχυρή δυναμική της παραμέτρου της ζωνικότητας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
γρήγορης ανατροπής των σημερινών μεριδίων αγοράς, γιατί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο
της χώρας, η Αθήνα, βρίσκεται πλησίον σε παραγωγική ζώνη ελαιολάδου, με αποτέλεσμα
μεγάλες ομάδες πληθυσμού να συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα προμήθειας του
προϊόντος από άτυπα δίκτυα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
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 Η περιοδική παρακολούθηση της εξέλιξης της δυναμικής των επικρατέστερων τρόπων
διάθεσης ελαιολάδου στο καταναλωτικό κοινό αποτελεί πεδίο έρευνας με εξαιρετικό
ενδιαφέρον, καθώς η συνεχής αξιολόγηση της δυναμικής των παραμέτρων που
μελετήθηκαν, καθώς και νέων όπως αυτός του τόπου καταγωγής ή των επιπτώσεων της
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, είναι σε θέση να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την
εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, που θα ελαττώσουν τις εμπορικές παραμορφώσεις
που εμφανίζει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο χώρος.
1

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα του ICAP, το μερίδιο συμμετοχής του μη τυποποιημένου / συσκευασμένου
ελαιολάδου στην εγχώρια αγορά εκτιμάται ότι, ανέρχεται σε 38% για την περίοδο 2006/2007 ενώ ταυτόχρονα η
αυτοκατανάλωση εκτιμάται σε 35%.
2
Για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε μια από τις πιο διαδεδομένες διαδικασίες
όταν το ποσοστό ατόμων (p) που συμπληρώνουν το εξεταζόμενο κριτήριο είναι γνωστό (Lwanga, Lemeshow,
1991). Στην περίπτωση μας, πρόκειται για το ποσοστό νοικοκυριών που προμηθεύονται σε ελαιόλαδο, μέσω
άτυπων και οικογενειακών / φιλικών δικτύων. Δεδομένου ότι, το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 60%
(ICAP), ο υπολογισμός του μεγέθους δείγματος (n) βασίζεται στον ακόλουθο τύπο:





n  ( z 2 . p.q)  d 2 / d 2  ( z 2 . p.q) / N



όπου (z) είναι η τυποποιημένη τιμή που αντιστοιχεί στον

επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας α ενώ (d) είναι το επιθυμητό δειγματοληπτικό σφάλμα. Σύμφωνα με την
απογράφη πληθυσμού ο αριθμός νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 3.664.392. Με α = 1% (z = 2,και d =
2,8%, το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 2030 νοικοκυριά ενώ με d = 3%, το ελάχιστο μέγεθος είναι 1768
νοικοκυριά. Σημειώνουμε ότι, ο προαναφερόμενος τύπος ισχύει μόνο στην περίπτωση όπου ο υπολογισμένος
μέγεθος του δείγματος δεν ξεπερνά το 5% του συνολικού πληθυσμού: n/N < 0,05.
3
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2008, με περίοδο αναφοράς
εισοδήματος το έτος 2007.
4
Οι έλεγχοι του Shapiro-Wilk, Kolgomorov-Smirnov όπως δίνονται από το λογισμικό SPSS, δείχνουν ότι
δεχόμαστε την υπόθεση Ηο (κανονικότητα) με α =0,015 (98,5% βεβαιότητας). Ο συντελεστής Skewness =
0,201 ενώ ο συντελεστής Kurtosis = -0,231 που μας δίνει για την στατιστική Jarque-Bera (Skewness-Kurtosis
test) τιμή ίσον με 19,4. Η στατιστική αυτή που ακολουθεί Χ2 με 2 β.ε. μας οδηγεί επίσης στο συμπέρασμα ότι η
κατανομή της ηλικίας δεν είναι κανονική παρά το γεγονός ότι το P-P διάγραμμα φαίνεται να αναδεικνύει μια
τάση κανονικότητας.
5
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2008, με περίοδο αναφοράς
εισοδήματος το έτος 2007.
6
Σύμφωνα με την έρευνα του ICAP, το μερίδιο του μη τυποποιημένου / συσκευασμένου ελαιόλαδου στην
εγχώρια αγορά εκτιμάται ότι, ανέρχεται σε 38% για την περίοδο 2006/2007 ενώ παράλληλα, η αυτοκατανάλωση
εκτιμάται σε 35%.
7
Όταν εξετάζουμε την ηλικία των καταναλωτών (και όχι την τάξη ηλικίας) ανάλογα με τον τρόπο προμήθειας,
επιβεβαιώνεται όντως ότι, η μέση ηλικία ανά ομάδα καταναλωτών διαφοροποιείται: 43 ετών κατά μέσο όρο για
τους καταναλωτές που προμηθεύονται σε Σ.Μ. έναντι 49 και 46 για τις δύο άλλες ομάδες. Ο έλεγχος της μέσης
κατά κεφαλήν δαπάνη για τρόφιμα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
νοικοκυριών δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=0,746 και α = 45%). Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά
σημαντικές εφόσον ο έλεγχος της ANOVA μας δίνει F = 16,844 > F(1%;2;1979) και ως εκ τούτου, μπορούμε να
δεχόμαστε ότι, οι μέσες τιμές διαφέρουν σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο έλεγχος του Levene μας
επέτρεψε να θεωρήσουμε ότι, οι διακυμάνσεις των 3 ομάδων είναι ίσες, βασική προϋπόθεση για την χρήση του
ελέγχου της ANOVA. Πραγματικά η στατιστική του Levene : W = 0,988 < F(5%;2;1979)
8
Η πολυωνυμική παλινδρόμηση εφαρμόσθηκε με τον λογισμικό SPSS το οποίο προσφέρει εναλλακτικές
μεθόδους εισαγωγής ή αφαίρεσης προσδιοριστικών παραγόντων. Η χρήση των “forward” και “backward”
μεθόδων που εισάγουν (ή εξάγουν) σε διαδοχικά βήματα τις ερμηνευτικές μεταβλητές, κατέληξαν στα ίδια
αποτελέσματα ως προς τις μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές. Η χρήση αυτών των μεθόδων αναδεικνύει μια
ενδιαφέρουσα πληροφορία δηλαδή την σειρά με την οποία «εισάγονται» ή «αναιρούνται» οι μη στατιστικά
σημαντικές προσδιοριστικές μεταβλητές.
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9

Ο έλεγχος της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνη για τρόφιμα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, η διαφορά μεταξύ των
δύο ομάδων νοικοκυριών δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=0,746 και α = 45%)
10 Ο λόγος πιθανοφάνειας δίνεται από: -2*L(αρχικό μοντέλο) - (-2*L(τελικό μοντέλο))
11 Το ποσοστό της τυχαίας ακριβής ταξινόμησης βασίζεται στην παρατηρούμενη κατανομή του δείγματος και
δίνεται από (0,506)2 + (0,174)2 +(0,320)2 = 0,389 (38,9%). Επομένως το εκτιμημένο ποσοστό (58,2%) είναι
πραγματικά μεγαλύτερο από τον επιθυμητό όριο (1,25*38,9%) = 48,6%.
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Περίληψη
Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα στη
διατροφή του ανθρώπου. Γι’ αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των
παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση για φρέσκο-παστεριωμένο γάλα και η καταγραφή
των τάσεων και των προοπτικών του κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα, καταγράφονται και
αξιολογούνται οι απόψεις των καταναλωτών για το κόστος του φρέσκου-παστεριωμένου
γάλακτος, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας μοιράστηκε ειδικά διαμορφωμένο
ερωτηματολόγιο σε 210 καταναλωτές στο λεκανοπέδιο Αττικής. Για την ανάλυση των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι των Κύριων Συνιστωσών, της Παραγοντικής
Ανάλυσης και της Ανάλυσης σε Συστάδες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν και ορισμένοι
στατιστικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας (chi-square test) για τον έλεγχο βασικών υποθέσεων.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όπως η
ύπαρξη σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος και του
μορφωτικού επιπέδου των καταναλωτών και η κατάταξη των καταναλωτών σε τρεις βασικές
ομάδες, ανάλογα με τις απόψεις που διατυπώνουν για το συγκεκριμένο προϊόν.
Λέξεις-κλειδιά: Φρέσκο παστεριωμένο γάλα, ζήτηση, κλάδος γαλακτοκομικών προϊόντων,
παραγοντική ανάλυση, ανάλυση σε συστάδες.

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Fresh-Pasteurized Milk in the Greek Market: Factors Affecting
its Demand, Trends and Prospects
I. Galatoulas1, D. Sdrali2, P. Karametou3 and C. D. Apostolopoulos4
1

Agro-economist, MSc in Sustainable Development, Harokopio University, El. Venizelou 70,
17671, Athens, Greece, E-mail: hp27302@hua.gr
2
Lecturer, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, Human
Ecology Laboratory, El. Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, E-mail: dsdrali@hua.gr
3
PhD, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, El. Venizelou
70, 17671, Athens, Greece, E-mail: karametou@hua.gr
4
Professor, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, Human
Ecology Laboratory, El. Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, E-mail: capost@hua.gr

Abstract
The fresh-pasteurized milk is one of the main agricultural products in human nutrition.
Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting the demand for
fresh-pasteurized milk, and record the trends and the prospects of the sector in Greece.
Furthermore, consumer perceptions are identified concerning the cost, the quality and the
features of fresh-pasteurized milk.
To achieve our objective, a specially designed questionnaire was distributed to 210
consumers in Attica. The collected data were analyzed using chi-square test, principal
component analysis, factor analysis and cluster analysis.
The findings suggested that there is a relationship between the respondents’ educational
level and their consumption of fresh-pasteurized milk. Finally, on the basis of consumers’
responses on the characteristics of the product, three groups of consumers were identified
using cluster analysis.
Keywords: Fresh-pasteurized milk, demand, dairy products industry, factor analysis, cluster
analysis.

Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ενός ζητήματος, το οποίο, παρά
τη μεγάλη σημασία που έχει για την ανθρώπινη διατροφή, δεν έχει αποσπάσει, σε ερευνητικό
επίπεδο, την προσοχή που θα έπρεπε. Πρόκειται για την αγορά του φρέσκου-παστεριωμένου
γάλακτος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για τη διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τη ζήτησή του, αλλά και την καταγραφή των τάσεων και των προοπτικών του
κλάδου.
Οι Παπαχρήστος και Χονδρογιάννη (2007) αναφέρουν ως «γάλα» το προϊόν της
φυσιολογικής έκκρισης των γαλακτοφόρων αδένων των θηλαστικών, χωρίς οποιαδήποτε
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προσθήκη ή αφαίρεση (επιτρέπεται προσθήκη ή αφαίρεση μόνο των φυσικών συστατικών
του γάλακτος). Εντούτοις, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός παγκοσμίως για το
φρέσκο γάλα, αλλά ορίζεται βάσει εγκαθιδρυμένων συνθηκών και πρακτικών, καθώς και
όσων ισχύουν στην αγορά. Τέλος, όλα τα γάλατα είναι παστεριωμένα, έως ένα βαθμό, ώστε
να παρέχουν το μέγιστο ποσοστό της διατροφικής αξίας και το πλεονέκτημα της ασφάλειας
στον καταναλωτή.
Το γάλα, και ειδικότερα το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα, έχει εξελιχθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια τόσο ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, όσο και ως προς τη
συσκευασία και τη σύστασή του. Διατηρείται έως και πέντε ημέρες από την ημερομηνία
παραγωγής του, κυρίως χάρη στη συσκευασία του (tetra pack) και την παστερίωση.
Και στον τομέα της βιοτεχνολογίας όμως, πέραν της βασικής κατηγοριοποίησης σε γάλα
πλήρες ή σε γάλα με χαμηλά λιπαρά, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν
ανάμεσα σε προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως γάλα πλούσιο σε φυτικές ίνες για τη
σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος ή πλούσιο σε ασβέστιο για την αντιμετώπιση της
οστεοπόρωσης, ή ακόμα και με χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη για όσους εμφανίζουν
δυσανεξία στο γαλακτοσάκχαρο.
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί τομέα της ελληνικής μεταποιητικής
βιομηχανίας, με έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικής
κινητικότητας.
Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος (λευκού και
σοκολατούχου), αυτή καλύπτει το σύνολο της κατανάλωσης. Το εν λόγω μέγεθος
παρουσιάζει διαχρονική αύξηση την περίοδο 1994-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
3,6%. Η συνολική κατανάλωση την περίοδο 2000-2006 καλύπτεται σε ποσοστό 74%-76%
από το πλήρες, σε λιπαρά, γάλα, ενώ ακολουθεί το γάλα με χαμηλά λιπαρά (16%-17%) και το
άπαχο (10%-12%). Η εγχώρια αγορά φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος χαρακτηρίζεται από
υψηλή συγκέντρωση (ολιγοπώλιο), καθώς ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης.
Σε αναλύσεις των «Hellastat Α.Ε.» (2005 και 2006) και ICAP (2007) για τον κλάδο των
γαλακτοκομικών προϊόντων, αναφέρεται ότι, ενώ μέχρι το 2003 την αγορά απασχολούσε ο
ανταγωνισμός, μία σειρά από εξελίξεις στον κλάδο οδήγησαν σε ανακατατάξεις και στην
εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, μεταβάλλοντας την αγορά των προϊόντων αυτών.
Παράλληλα, οι επενδυτικές κινήσεις των εταιρειών ήταν έντονες, όσον αφορά την
επέκταση και την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των δικτύων διανομής και των κέντρων «logistics», τις νέες μεθόδους
τυποποίησης, αλλά και την επέκταση της γκάμας των κωδικών με νέα προϊόντα, γεύσεις και
συσκευασίες.
Ο ανταγωνισμός ενισχύθηκε περαιτέρω και από τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
της περιφέρειας, οι οποίες διαφοροποιούνται στρατηγικά, προβάλλοντας ένα «προφίλ»
παραδοσιακής λειτουργίας και εκμετάλλευσης, αλλά και την είσοδο των προϊόντων ετικέτας
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(own label ή private label). Οι επιχειρήσεις αυτές προωθούν, κυρίως, προϊόντα βιολογικά,
Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
Ειδικότερα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από τις εταιρείες του κλάδου για
λογαριασμό των επιχειρήσεων (σούπερ-μάρκετς) και φέρουν το εμπορικό σήμα που ανήκει
στην αλυσίδα ή στον όμιλο του σούπερ-μάρκετ. Η επωνυμία της αλυσίδας και η εμπιστοσύνη
των καταναλωτών σ’ αυτήν αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας.
Οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εμφανίζουν ανοδική τάση τα τελευταία
χρόνια και εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν περαιτέρω ακόμα ανάπτυξη. Κύριο πλεονέκτημά
τους θεωρείται η τιμή τους, η οποία είναι χαμηλότερη έναντι των «επωνύμων» προϊόντων, με
αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερους καταναλωτές.
Οι διαφορές των τιμών ποικίλουν ανάλογα με την κατηγορία, ενώ εκτιμάται ότι η
διαφορά τιμών μεταξύ προϊόντων own brand και «επωνύμων» γενικά προϊόντων κυμαίνεται
από 20% έως και 45%. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η διαφορά της τιμής τους αποδίδεται
όχι σε κατώτερη ποιότητα, αλλά στις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται στην
παραγωγή τους και στο γεγονός ότι δεν επιβαρύνονται με υψηλά έξοδα συσκευασίας,
διαφήμισης και προώθησης.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Οι Fuller et al. (2004a) διενήργησαν έρευνα σε αστικές περιοχές της Κίνας, προκειμένου
να μελετήσουν την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού στην
κατανάλωση φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος. Παράλληλα, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός
της επίδρασης των καταναλωτικών τάσεων και της «κουλτούρας» στη λήψη αποφάσεων,
σχετικών με την κατανάλωση ή μη φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος. Όπως ήταν
αναμενόμενο, παρατηρήθηκε ότι το εισόδημα επηρεάζει θετικά τη ζήτηση του εν λόγω
προϊόντος. Επίσης, η παγκοσμιοποίηση, η οποία οδηγεί σε αλλαγές των πολιτισμικών
χαρακτηριστικών των λαών, καθώς και η δομή των νοικοκυριών επιδρούν στη ζήτηση του εν
λόγω προϊόντος. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες έρευνες των Fuller et al.
(2005), Zhang and Wang (2003) και Huang and Bouis (1996).
Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό από τους Tanyeri-Abur και Rosson
(1996), με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση φρέσκου
γάλακτος, βρέθηκε ότι σημαντικός παράγοντας για τη ζήτησή του ήταν η κυβερνητική
πολιτική, μέσω ενός προγράμματος διανομής βασικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου και
του γάλακτος, στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.
Τέλος, οι Gould et al. (1990) και ο Gould (1996) διερεύνησαν τις αλλαγές στις
διατροφικές συνήθειες και στον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη ζήτηση φρέσκου γάλακτος
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας, προέκυψε πως η τιμή, το εισόδημα, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των
καταναλωτών αποτελούν τους σπουδαιότερους παράγοντες, που επιδρούν στην αύξηση της
ζήτησης του άπαχου γάλακτος. Όμως, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το συμπέρασμα της
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έρευνάς τους σχετικά με την ελαστικότητα της ζήτησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως
ανελαστική. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν οι Hatirli et al. (2004), σε έρευνα που
διεξήχθη στην Τουρκία, αλλά και η Agra CEAS Consulting (2004).

Μεθοδολογία
Σκοπός της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εμπειρική διερεύνηση του θέματος
ήταν ο προσδιορισμός των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση του φρέσκουπαστεριωμένου γάλακτος και η καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών σχετικά με το
κόστος του εν λόγω προϊόντος, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
Για την επίτευξη του στόχου καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 81
ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού τύπου και συγκεκριμένα
τύπου «Likert» πέντε βαθμίδων (1 = Συμφωνώ απολύτως, 2 = Συμφωνώ, 3 = Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ, 4 = Διαφωνώ, 5 = Διαφωνώ απολύτως), ερωτήσεις διαθέσεων μη συγκριτικές,
καθώς και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου.
Η συγκέντρωση των δεδομένων διήρκεσε έξι (6) μήνες (από τον Ιανουάριο του 2009 έως
και τον Ιούνιο του 2009), διάστημα κατά το οποίο συμπληρώθηκαν 210 ερωτηματολόγια. Για
τη συλλογή των δεδομένων ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας, στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής και σε άτομα όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από την
οικογενειακή τους κατάσταση. Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε η Αττική διότι σ’ αυτήν
συγκεντρώνεται περίπου το 60% του πληθυσμού από διάφορες κοινωνικές ομάδες, ενώ
αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας και συνεπώς τη μεγαλύτερη αγορά, όπου οι
καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο σύνολο, σχεδόν, των γαλακτοκομικών προϊόντων που
κυκλοφορούν.
Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ο στατιστικός έλεγχος
ανεξαρτησίας x2, και οι μέθοδοι των κύριων συνιστωσών, της παραγοντικής ανάλυσης και
της ανάλυσης σε συστάδες. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό προγράμματος SPSS (έκδοση 17).

Αποτελέσματα
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 210 άτομα που διέμεναν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Εξ αυτών, το 36,2% ήταν άντρες (76 άτομα) και το 63,8% γυναίκες (134 άτομα). Από τους
ερωτηθέντες, το 52,4% δήλωσε ότι ήταν έγγαμοι. To 55,2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν
έχει παιδιά, το 36,2% ότι έχει ένα ή δύο παιδιά και μόλις το 8,6% απάντησε ότι έχει
περισσότερα από δύο παιδιά.
Το ετήσιο εισόδημα των ερωτηθέντων του δείγματος κυμαινόταν κυρίως μεταξύ
€12.001-€30.000 (50%) και €6.001-€12.000 (32,4%). Μόνο το 11% το δείγματος δήλωσε
ετήσιο εισόδημα λιγότερο από €6.000 και το 6,7% περισσότερο από €30.000.
Το 54,8% των ερωτηθέντων ήταν έως 35 ετών και το 39% από 36 έως 55 ετών.
Πρόκειται δηλαδή για ενεργούς καταναλωτές σε δύο ηλικιακές ομάδες, στις οποίες η
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κατανάλωση φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος σημειώνεται αυξημένη για διαφόρους
λόγους (ευκολία κατανάλωσης, γεύση, ποιότητα, υγιεινή διατροφή κ.ά.), σύμφωνα με τους
Fuller et al. (2004b).
Τέλος, το 41% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε απόφοιτος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, το 39,5% κατείχε τουλάχιστον έναν τίτλο σπουδών από ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, το 12,9% είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές και μόλις το 6,7%
διέθετε τη βασική εκπαίδευση.
Προτιμήσεις καταναλωτών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 84,8% του δείγματος αγοράζει συχνά
φρέσκο-παστεριωμένο γάλα. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
(52,4%) δήλωσε ότι αγοράζει φρέσκο γάλα μία φορά την εβδομάδα ή και περισσότερο, ενώ
το 32,4% αγοράζει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Εντούτοις, υπάρχει και ένα ποσοστό
καταναλωτών (15,2%), το οποίο είτε αγοράζει σπάνια, είτε δεν αγοράζει ποτέ φρέσκοπαστεριωμένο γάλα.
Παράλληλα, ποσοστό 93,8% δήλωσε ότι καταναλώνει φρέσκο-παστεριωμένο γάλα. Το
60% επιλέγει συγκεκριμένη εταιρεία, κυρίως την εταιρεία ΔΕΛΤΑ (42,1%) και τις εταιρείες
ΟΛΥΜΠΟΣ (23%) και ΝΟΥΝΟΥ (16,7%). Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι
καταναλωτές παραμένουν πιστοί στο ίδιο προϊόν είναι η σταθερά καλή ποιότητα του
προϊόντος (43,6%) και η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτό (41,3%). Λιγότερο
σημαντικοί λόγοι θεωρούνται η ευκολία αγοράς (12,7%) και η σταθερή τιμή (2,4%).
Όσον αφορά την περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά, περισσότεροι από τους μισούς
εξ όσων αγοράζουν και καταναλώνουν φρέσκο παστεριωμένο γάλα δήλωσαν ότι επιλέγουν
γάλα πλήρες σε λιπαρά (52,3%), ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό όσων επιλέγουν γάλα με
1,5% λιπαρά (39,6%). Τέλος, το ποσοστό των καταναλωτών του δείγματος, το οποίο δείχνει
προτίμηση στο φρέσκο γάλα χωρίς λιπαρά, είναι πολύ μικρό (9,1%).
Κόστος
Η πλειοψηφία των καταναλωτών του δείγματος θεωρεί το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα
ακριβό (76,2%), ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι υπάρχει
«καρτέλ» μεταξύ των γαλακτοβιομηχανιών (87,6%).
Σχετικά μικρό είναι το ποσοστό (23,3%) των ερωτηθέντων που απάντησε ότι υπεύθυνοι
για την τιμή του γάλακτος είναι οι παραγωγοί. Λίγο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό όσων
θεωρούν υπεύθυνους για την τιμή του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος τους μεταφορείς
(28,1%). Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό (63,3%) των καταναλωτών του δείγματος θεωρεί
ότι οι μεταποιητές είναι αυτοί, οι οποίοι καθορίζουν την τιμή του τελικού προϊόντος. Τέλος, η
επίδραση του λιανεμπορίου στην τιμή του προϊόντος δεν θεωρείται σημαντική από το 56,7%
των ερωτηθέντων.
Όσον αφορά τη σχέση ποιότητας/τιμής, το 57,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το
φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό για ό,τι προσφέρει και μόλις το 18,1% θεωρεί
χαμηλή την τιμή του γάλακτος σε σχέση με την ποιότητά του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
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ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες καταναλωτές (47,1%) δεν θα άλλαζαν τη «φίρμα»
που εμπιστεύονται για ένα προϊόν σε προσφορά, γεγονός το οποίο δείχνει ότι ο καταναλωτές
παραμένουν πιστοί στο προϊόν που επιλέγουν. Επιπρόσθετα, το 61,9% των καταναλωτών του
δείγματος δεν θα επέλεγε ένα φθηνότερο εισαγόμενο προϊόν, αν και η πλειοψηφία (71,4%)
θεωρεί το εγχώριο φρέσκο-παστεριωμένο γάλα ακριβότερο από το εισαγόμενο. Αυτή η
στάση των καταναλωτών εξηγείται από την πιθανή έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο
εισαγόμενο (φρέσκο-παστεριωμένο) γάλα.
Στατιστικός Έλεγχος Ανεξαρτησίας x2
Από τον Στατιστικό Έλεγχο Ανεξαρτησίας x2 προέκυψε ότι η συχνότητα κατανάλωσης
του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο του
καταναλωτή, γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Gould 1996, Fuller
2004a). Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν:
Η0: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος δεν είναι ανεξάρτητη
από το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών.
Η1: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι ανεξάρτητη από
το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η τιμή του P-Value είναι ίση με
0,0629 (x2=0,0913, df=2), η οποία είναι μικρότερη του 0,10, άρα απορρίπτεται η υπόθεση
ανεξαρτησίας σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και συνεπώς οι δύο μεταβλητές
συσχετίζονται.
Όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συχνότητα κατανάλωσης φρέσκουπαστεριωμένου γάλακτος και κόστους, οι δύο μεταβλητές δεν συσχετίζονται, οπότε η τιμή
δεν φαίνεται να επηρεάζει την κατανάλωση φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος. Αυτό
αποτελεί ένα σημαντικό μάλλον εύρημα, εφόσον δεν προκύπτει από τη βιβλιογραφία που
μελετήθηκε. Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν:
Η0: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι ανεξάρτητη από
το κόστος του.
Η1: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος δεν είναι ανεξάρτητη
από το κόστος του.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η τιμή του P-Value είναι ίση με
0,645 (x2=2,50, df=4), η οποία είναι μεγαλύτερη του 0,10, άρα δεν απορρίπτεται η υπόθεση
ανεξαρτησίας σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.
Τέλος, η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος δεν συσχετίζεται
με τις εβδομαδιαίες δαπάνες για τρόφιμα. Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν:
Η0: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι ανεξάρτητη από
τις εβδομαδιαίες δαπάνες για τρόφιμα.
Η1: Η συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος δεν είναι ανεξάρτητη
από τις εβδομαδιαίες δαπάνες για τρόφιμα.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η τιμή του P-Value είναι ίση με
0,2312 (x2=5,60, df=4), η οποία είναι μεγαλύτερη του 0,10, άρα δεν απορρίπτεται η υπόθεση

185

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

ανεξαρτησίας σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και, συνεπώς, οι δύο μεταβλητές δεν
συσχετίζονται.
Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών
Η μέθοδος της Ανάλυσης Βασικών (Κύριων) Συνιστωσών επιλέχθηκε προκειμένου να
ομαδοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές του δείγματος επιλέγουν φρέσκοπαστεριωμένο γάλα.
Από την επεξεργασία προέκυψαν τρεις βασικές συνιστώσες, οι οποίες εξηγούν το
55,694% «των αρχικών δεδομένων».
Η πρώτη βασική συνιστώσα δείχνει την «Αντιληπτή ποιότητα-Ασφάλεια».
Περιλαμβάνει μεταβλητές σχετικές με την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
του προϊόντος, καθώς και με την ασφάλεια που νιώθουν οι καταναλωτές, καταναλώνοντας το
συγκεκριμένο προϊόν. Η συνιστώσα αυτή έχει ιδιοτιμή ίση με 5,840 και ερμηνεύει το
32,444% της διακύμανσης.
Η δεύτερη βασική συνιστώσα περιλαμβάνει εκείνους τους καταναλωτές, οι οποίοι
θεωρούν ότι το κόστος του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι αντιστρόφως ανάλογο
της ποιότητάς του. Η συνιστώσα αυτή δείχνει την «Επίδραση της τιμής» και έχει ιδιοτιμή
ίση με 2,421, ενώ ερμηνεύει το 13,447% της διακύμανσης.
Τέλος, η τρίτη βασική συνιστώσα παρουσιάζει την «Ανάγκη ευκολίας», καθώς
περιλαμβάνει τους παράγοντες εκείνους που αφορούν στη συσκευασία και στη διάρκεια του
προϊόντος. Η συνιστώσα αυτή έχει ιδιοτιμή ίση με 1,764 και ερμηνεύει το 9,803% της
διακύμανσης.
Παραγοντική Ανάλυση
Οι μεταβλητές του Πίνακα 1 χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου της
παραγοντικής ανάλυσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, προέκυψαν αρχικά πέντε
παράγοντες. Στη μέθοδο αυτή παρατηρείται μια μεταβολή των σταθερών συντελεστών των
ανεξάρτητων μεταβλητών (σε σχέση με την ανάλυση των κύριων συνιστωσών), όπως αυτοί
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, ο οποίος αποτελεί και την τελική λύση της παραγοντικής
ανάλυσης μετά την περιστροφή με τη μέθοδο «Varimax with Kaiser Normalization».
Τελικά ερμηνεύονται τρεις παράγοντες, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ίδια
χαρακτηριστικά με τις τρεις αντίστοιχες κύριες συνιστώσες που προαναφέρθηκαν. Το
ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύουν οι τρεις πρώτοι παράγοντες συνολικά είναι 55,694%
(30,782% ο παράγοντας «Αντιληπτή ποιότητα-Ασφάλεια», 13,185% ο παράγοντας
«Επίδραση της τιμής» και 11,727% ο παράγοντας «Ανάγκη ευκολίας»).
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Πίνακας 1. Πίνακας προσαρμοστικότητας.
Συνιστώσες
Αντιληπτή
ποιότηταΑσφάλεια

Επίδραση
της
Ανάγκη
ευκολίας
τιμής

α. Υγιεινό

0,712

0,048

0,033

β. Γευστικό

0,597

0,088

0,024

γ. Φρέσκο

0,771

0,007

-0,120

δ. Καθαρό

0,799

-0,039

-0,246

ε. Γενικά φυσικό / αγνό

0,810

0,043

-0,277

στ. Αυθεντικό

0,804

0,040

-0,264

ζ. Απαλλαγμένο από υπολείμματα χημικών ουσιών

0,735

-0,028

-0,207

η. Απαλλαγμένο από πρόσθετα / συντηρητικά

0,589

0,027

-0,171

θ. Πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών

0,690

0,052

0,215

ι. Ιδανικό για τη διατροφή των παιδιών

0,610

0,075

0,287

ια. Γενικά σε καλή συσκευασία

0,586

0,114

0,509

ιβ. Σε εύχρηστες συσκευασίες

0,499

0,200

0,591

ιγ. Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό

-0,108

0,706

-0,176

ιδ. Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό για
αυτό που προσφέρει

-0,289

0,660

-0,233

ιε. Θα άλλαζα μάρκα αν υπήρχε χαμηλότερη τιμή σε
ανταγωνιστικό προϊόν

-0,131

0,597

0,455

ιστ. Θα αγόραζα φρέσκο-παστεριωμένο γάλα σε
προσφορά

-0,019

0,495

0,448

0,001

0,595

-0,426

-0,026

0,673

-0,240

ιζ. Το φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο από το εβαπορέ
ιη. Το εγχώριο φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο του
εισαγόμενου
Μέθοδος ανάλυσης: Principal Component Analysis.
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Πίνακας 2. Πίνακας προσαρμοστικότητας (Παραγοντική Ανάλυση).
Παράγοντες
Αντιληπτή Επίδραση
ποιότητατης
Ανάγκη
ευκολίας
Ασφάλεια
τιμής
α. Υγιεινό

0,678

-0,065

0,217

β. Γευστικό

0,570

-0,010

0,200

γ. Φρέσκο

0,775

-0,048

0,080

δ. Καθαρό

0,835

-0,042

-0,043

ε. Γενικά φυσικό / αγνό

0,856

0,044

-0,032

στ. Αυθεντικό

0,846

0,036

-0,024

ζ. Απαλλαγμένο από υπολείμματα χημικών ουσιών

0,763

-0,039

-0,019

η. Απαλλαγμένο από πρόσθετα / συντηρητικά

0,614

0,015

0,001

θ. Πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών

0,607

-0,133

0,373

ι. Ιδανικό για τη διατροφή των παιδιών

0,511

-0,130

0,427

ια. Γενικά σε καλή συσκευασία

0,429

-0,181

0,631

ιβ. Σε εύχρηστες συσκευασίες

0,325

-0,126

0,719

ιγ. Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό

-0,042

0,724

0,122

ιδ. Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό για αυτό που
προσφέρει

-0,202

0,730

0,010

ιε. Θα άλλαζα μάρκα αν υπήρχε χαμηλότερη τιμή σε
ανταγωνιστικό προϊόν

-0,236

0,373

0,621

ιστ. Θα αγόραζα φρέσκο-παστεριωμένο γάλα σε προσφορά

-0,129

0,268

0,598

ιζ. Το φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο από το εβαπορέ

0,129

0,711

-0,118

ιη. Το εγχώριο φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο του εισαγόμενου

0,054

0,709

0,071

Extraction Method: Principal Component Analysis.-Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Ανάλυση κατά συστάδες
Η τρίτη μέθοδος ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, ήταν η ανάλυση κατά συστάδες και
πιο συγκεκριμένα η μη ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες (K-means), προκειμένου να
ομαδοποιηθούν οι καταναλωτές σε σχέση με τις απόψεις τους για το κόστος του φρέσκουπαστεριωμένου γάλακτος, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η τελική κατανομή του δείγματος στις τρεις συστάδες,
όπως αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. Φαίνεται ότι στην πρώτη
συστάδα κατατάσσονται οι καταναλωτές, οι οποίοι θεωρούν ότι το φρέσκο-παστεριωμένο
γάλα είναι ένα ιδιαίτερα ποιοτικό προϊόν σε λογική τιμή. Τα άτομα της συγκεκριμένης
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νησίδας είναι πιστά σε συγκεκριμένη «φίρμα» και δύσκολα θα άλλαζαν προϊόν. Για τους
λόγους αυτούς η συγκεκριμένη νησίδα περιλαμβάνει τους «Πιστούς καταναλωτές».
Πίνακας 3. Τελική κατανομή του δείγματος σε συστάδες.
Συστάδες
Πιστοί
Καταναλωτές

Επιρρεπείς
Καταναλωτές

ΔύσπιστοιΑναποφάσιστοι
Καταναλωτές

Υγιεινό

1

2

2

Γευστικό

2

2

3

Φρέσκο

2

2

3

Καθαρό

2

2

3

Γενικά φυσικό / αγνό

2

2

3

Αυθεντικό

2

3

3

Απαλλαγμένο από υπολείμματα χημικών ουσιών

3

3

3

Απαλλαγμένο από πρόσθετα / συντηρητικά

3

3

3

Πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών

2

2

3

Ιδανικό για τη διατροφή των παιδιών

2

2

2

Γενικά σε καλή συσκευασία

2

2

3

Σε εύχρηστες συσκευασίες

2

2

3

Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό

2

2

2

Υπάρχει καρτέλ μεταξύ των εταιρειών
γαλακτοβιομηχανίας

2

1

2

Το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ακριβό για αυτό
που προσφέρει

3

2

2

Θα άλλαζα μάρκα αν υπήρχε χαμηλότερη τιμή σε
ανταγωνιστικό προϊόν

4

1

3

Θα αγόραζα φρέσκο-παστεριωμένο γάλα σε
προσφορά

4

2

3

Θα αγόραζα εισαγόμενο φρέσκο-παστεριωμένο γάλα

4

2

4

Το φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο από το εβαπορέ

2

2

3

Το εγχώριο φρέσκο γάλα είναι ακριβότερο του
εισαγόμενου

2

2

2

Στη δεύτερη συστάδα κατατάσσονται οι καταναλωτές, οι οποίοι θεωρούν το φρέσκοπαστεριωμένο γάλα ως βασικό στοιχείο της διατροφής τους, αν και έχουν αμφιβολίες ως προς
την περιεκτικότητα σε συντηρητικά και πρόσθετα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αν και τα
άτομα της πρώτης νησίδας θεωρούν ότι το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι ένα ποιοτικό
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προϊόν, εντούτοις πιστεύουν ότι η τιμή του θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη και για το λόγο
αυτό είναι επιρρεπείς στις μεταβολές της τιμής και στις προσφορές. Άρα, στη δεύτερη
συστάδα κατατάσσονται οι «Επιρρεπείς καταναλωτές».
Στην τελευταία συστάδα κατατάσσονται οι δύσπιστοι καταναλωτές. Πρόκειται για
άτομα, τα οποία εκφράζουν έναν προβληματισμό για την αξία και την τιμή του προϊόντος.
Αμφιβάλλουν τόσο για την ποιότητα και την αξία του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος,
όσο και για τη σχέση ποιότητας-τιμής. Είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο αγοράς εισαγόμενου
φρέσκου γάλακτος ή προϊόντος σε προσφορά. Για τους λόγους αυτούς η τρίτη συστάδα
ονομάζεται «Δύσπιστοι-Αναποφάσιστοι καταναλωτές».
Από την επεξεργασία (ANOVA) προέκυψε ότι το επίπεδο σημαντικότητας (Sig.) είναι
πολύ μικρότερο του 1%, γεγονός το οποίο δείχνει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
διαφορών μεταξύ των νησίδων.
Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι στην πρώτη νησίδα συμμετέχουν 88 άτομα, στη
δεύτερη 62 άτομα και στην τρίτη 59 άτομα, ενώ ένα άτομο δεν ανήκει σε κάποια από τις
τρεις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών ανήκει στην
κατηγορία των «Πιστών καταναλωτών», αποτελώντας τη βασική ομάδα-στόχο των
γαλακτοβιομηχανιών.

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτουν ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα
σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για φρέσκο-παστεριωμένο γάλα. Οι
δύο βασικότεροι παράγοντες είναι η τιμή και το εισόδημα. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες
είναι το ύψος του εισοδήματος, το οποίο δαπανάται από την οικογένεια για την αγορά
τροφίμων, και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Όσο αυξάνονται τα δύο αυτά μεγέθη
τόσο αυξάνεται και η ζήτηση για φρέσκο-παστεριωμένο γάλα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση
και τη συχνότητα κατανάλωσης φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι το μορφωτικό
επίπεδο των καταναλωτών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αγοράζει και καταναλώνει φρέσκο-παστεριωμένο
γάλα περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα, εμπιστευόμενο, συνήθως, συγκεκριμένη
εταιρεία. Ο βασικότερος λόγος επιλογής συγκεκριμένης εταιρείας για την αγορά φρέσκουπαστεριωμένου γάλακτος είναι η σταθερά καλή ποιότητα, η οποία, με τη σειρά της, αυξάνει
την εμπιστοσύνη του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν και στην εταιρεία. Γενικά, οι
παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος είναι η ποιότητα
του προϊόντος, η τιμή του και η ευκολία που προσφέρει.
Όσον αφορά το κόστος του προϊόντος, είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό του δείγματος
που θεωρεί ότι το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα είναι γενικά ακριβό, αλλά και ακριβό για ό,τι
προσφέρει (76,2% και 57,1% αντίστοιχα). Εντούτοις, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές
δήλωσαν ότι δεν θα άλλαζαν εταιρεία, ούτε θα προτιμούσαν κάποιο άλλο φθηνότερο προϊόν
εισαγωγής ή άλλο προϊόν σε προσφορά.
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Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψαν τρεις ομάδες καταναλωτών σε
σχέση με τις απόψεις τους για το κόστος του φρέσκου-παστεριωμένου γάλακτος, την
ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η πρώτη περιλαμβάνει τους «πιστούς καταναλωτές»
που θεωρούν το γάλα ως βασικό συστατικό της διατροφής τους, ασφαλές και υγιεινό.
Πιστεύουν ότι η τιμή του είναι καλή για ό,τι προσφέρει και δύσκολα θα επέλεγαν κάποιο
άλλο προϊόν λόγω χαμηλότερης τιμής. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους «δύσπιστουςαναποφάσιστους» καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το προϊόν,
αμφιβάλλοντας για την ποιότητα και την αξία του. Είναι δύσπιστοι και επιφυλακτικοί
απέναντι στο φρέσκο-παστεριωμένο γάλα και την τιμή που αυτό πωλείται, ενώ
παρουσιάζονται αρνητικοί σε νέα ανταγωνιστικά ή υποκατάστατα προϊόντα. Είναι η ομάδα
των ανασφαλών καταναλωτών που επηρεάζονται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από τα
διατροφικά σκάνδαλα και τις καταγγελίες για την ύπαρξη καρτέλ. Πρόκειται για μία
δυναμική ομάδα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως «δεξαμενή» για την προσέλκυση νέων
πελατών για τις γαλακτοβιομηχανίες. Τέλος, στην τρίτη νησίδα βρίσκονται οι επηρεαζόμενοι
από την τιμή καταναλωτές, οι οποίοι θεωρούν το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα ως βασικό
στοιχείο της διατροφής τους, ανησυχώντας παράλληλα για την περιεκτικότητα σε
συντηρητικά και πρόσθετα. Η έντονη πεποίθηση ότι η τιμή του φρέσκου-παστεριωμένου
γάλακτος θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη, τους κατατάσσει ως τη βασική ομάδα στόχο των
εταιρειών που εισάγουν φθηνό φρέσκο-παστεριωμένο γάλα και των εταιρειών που
εμπορεύονται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Συνοψίζοντας, η ομάδα των πιστών καταναλωτών αποτελεί τη «μαγιά» των
γαλακτοβιομηχανιών και τη βάση για την αύξηση του μεριδίου που κατέχουν στην αγορά. Σε
αυτούς απευθύνονται για να ελέγξουν την αποδοχή νέων προϊόντων τους και να εκτιμήσουν
τις αντιδράσεις σε πιθανές μεταβολές της τιμής. Ωστόσο, οι επιρρεπείς καταναλωτές καθώς
και οι αναποφάσιστοι πρέπει να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των γαλακτοβιομηχανιών, οι
οποίοι δεν έχουν παγιωμένη θέση για το φρέσκο-παστεριωμένο γάλα και δύναται να
αποτελέσουν μελλοντικούς καταναλωτές. Αυτούς τους καταναλωτές πρέπει να πείσουν οι
γαλακτοβιομηχανίες τόσο για την ποιότητα του προϊόντος όσο και για την αξία του.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να προβάλει την έμμεσου χαρακτήρα αναδιανεμητική
λειτουργία που επιτελείται μέσω του μηχανισμού μεταβολής των τιμών των τροφίμων στις
ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων
στις διεθνείς αγορές. Η αναδιανεμητική αυτή λειτουργία λαμβάνει χώρα εξαιτίας κυρίως του
γεγονότος ότι οι διάφορες κοινωνικές ομάδες μέσα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα εμφανίζουν ένα
αρκετά διαφοροποιημένο καταναλωτικό πρότυπο, ως αποτέλεσμα κυρίως του διαφορετικού
επιπέδου ευημερίας που απολαμβάνουν. Επιπρόσθετα, η αναδιανεμητική λειτουργία
ενισχύεται από την διαφοροποίηση των αυξήσεων των τιμών των τροφίμων από χώρα σε
χώρα. Οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών των δημητριακών, όπως αυτές καταγράφηκαν το
καλοκαίρι του 2007, και η μετακύλισή τους στη συνέχεια στις τιμές των τροφίμων, σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, είχαν σημαντικές αναδιανεμητικές επιδράσεις. Αναδιανεμητικές
επιδράσεις διαφορετικές από χώρα σε χώρα και επιπλέον διαφορετικές μέσα στις
πληθυσμιακές ομάδες σε κάθε χώρα χωριστά.
Λέξεις-κλειδιά: Τιμές αγροτικών προϊόντων, τιμές τροφίμων, καταναλωτικά πρότυπα, διανομή
εισοδήματος.
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Abstract
The substantial rise of world prices of agricultural products due to a host of mutually
supporting factors that influenced both their supply and demand between 2005 and the first
half of 2008 led to a subsequent increase in the price of food at the retail level. Official views
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and researchers stress that within the next ten years the real term prices of important
agricultural products are expected to increase substantially to the detriment of, mainly the
lower income, consumers.
This paper examines the impact of commodity price rises on consumers’ food price
inflation. It searches among the differences in the composition of food expenses and presents
indicative results of a quite different food consumption pattern among EU member states’
consumers and within countries. It highlights the impacts of the observed food price increases
not only upon low income households, which were found to be relatively more affected than
their higher income counterparts, but upon member states with a lower level of economic
development as well, which seemed to have lost their price convergence pace. Hence, it
stresses the importance of adequate and prompt policy design to alleviate the consequences of
future negative price developments.
Keywords: world prices of agricultural products, consumer food prices, consumption models,
distribution of income.

Εισαγωγή
Μια από τις βασικές αρχές της Οικονομικής είναι ότι οι αγορές είναι συνήθως ένας
καλός τρόπος οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι τιμές έχουν το κρίσιμο
καθήκον να εξισορροπούν την προσφορά και τη ζήτηση και με τον τρόπο αυτό να
συντονίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Οι τιμές, είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων
που λαμβάνουν εκατομμύρια επιχειρήσεις και καταναλωτές οι οποίες εκφράζονται με τις
καμπύλες προσφοράς και ζήτησης. Μια άλλη αρχή είναι ότι οι κυβερνήσεις μπορούν μερικές
φορές να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της αγοράς με τον έλεγχο των τιμών επιδιώκοντας να
βοηθήσουν τα φτωχά εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού.
Η πρόσφατη άνοδος των τιμών των αγροτικών προϊόντων και η μετακύλιση στη
συνέχεια της αύξησης αυτής στα τρόφιμα και στα διάφορα είδη διατροφής μπορεί να
εξηγηθεί από τους παράγοντες εκείνους που προκάλεσαν τη μετατόπιση των καμπυλών
προσφοράς και ζήτησης και οδήγησαν για κάποιο χρονικό διάστημα τις τιμές ισορροπίας να
έχουν διαμορφωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στη συνέχεια, για μεν τα αγροτικά προϊόντα, οι
τιμές υποχώρησαν, χωρίς ωστόσο η μείωση αυτή να συμπαρασύρει και τις τιμές των
τροφίμων.
Πιο συγκεκριμένα, στο 2ο εξάμηνο του 2007 παρατηρήθηκε μια ταχεία άνοδος1 στις
τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει προς τα επάνω
τόσο τις τιμές παραγωγού όσο και τις τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα. Στη συνέχεια, από το
2ο τρίμηνο του 2008, παρατηρήθηκε ταχεία υποχώρηση στις τιμές των βασικών γεωργικών
προϊόντων2, χωρίς αυτή τη φορά να συμπαρασύρει προς τα κάτω τις τιμές καταναλωτή στα
τρόφιμα. Η υστέρηση κράτησε αρκετούς μήνες και δεν καταγράφηκε με τον ίδιο βαθμό σε
όλες τις χώρες.
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Διάγραμμα 1. Εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων3, ΕΕ27
(Ιαν. 2007 –Ιούλ.2009, μηνιαίοι ονομαστικοί δείκτες).
120
Κρίση τιμών τροφίμων
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Σταθεροποίηση
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Πληθωρισμός
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M06
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Πηγή: Eurostat, Agriviews.
Η αντίδραση4 των επιχειρήσεων επεξεργασίας και διανομής τροφίμων στη μείωση των
τιμών ήταν βραδύτερη και ασθενέστερη από την αντίδρασή τους στην αύξηση που
παρατηρήθηκε το 2007. Η διαφορά5 αυτή είχε και έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους
καταναλωτές οι οποίοι δεν επωφελήθησαν από τη διαμόρφωση των μετέπειτα χαμηλών τιμών
των αγροτικών προϊόντων. Η παραπάνω επιβάρυνση των υψηλών τιμών των τροφίμων, όπως
θα δούμε στη συνέχεια, έπληξε περισσότερο τις φτωχές εισοδηματικές ομάδες σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αίτια της αύξησης των τιμών των αγροτικών προϊόντων
Η αύξηση των τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων ήταν αποτέλεσμα ενός
συνδυασμού διαρθρωτικών και προσωρινών παραγόντων. Διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, τα ανερχόμενα εισοδήματα στις αναδυόμενες
οικονομίες συνέβαλαν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Η πλεονασματική ζήτηση των
αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ελλειμματική προσφορά οδήγησε το καλοκαίρι
του 2008 σε μια εκρηκτική άνοδο των τιμών των αγροτικών προϊόντων που γρήγορα όμως
έλαβε τέλος αφού οι κύριες αιτίες που το προκάλεσαν έπαψαν να υφίστανται, μιας και η
ακολουθούμενη οικονομική ύφεση6 επέδρασε συσταλτικά στον κατευνασμό των παραπάνω
παραγόντων. Επιγραμματικά τις κυριότερες αιτίες που προκάλεσαν τη σημαντική άνοδο των
τιμών των αγροτικών προϊόντων θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε στους παράγοντες που
διαμόρφωσαν μια ελλειμματική προσφορά και στους παράγοντες που οδήγησαν σε μια
αυξανόμενη ζήτηση. Συγκεκριμένα:
Από την πλευρά της προσφοράς, η άνοδος των τιμών των αγροτικών προϊόντων
προκλήθηκε κυρίως από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, από τα
χαμηλά επίπεδα των αποθεμάτων καθώς και από ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες
καλλιεργειών – πρωτίστως λόγω καιρικών συνθηκών όπως η ξηρασία στην Αυστραλία. Η
πρόσφατη άνοδος ενδυναμώθηκε και από τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, όπου τα
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διάφορα κράτη με τις εθνικές τους πολιτικές είτε απαγόρευσαν τις εξαγωγές7 είτε αύξησαν
τους εξαγωγικούς δασμούς με αποτέλεσμα να ενισχύσουν τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών
βραχυχρόνια καθώς και από τις κερδοσκοπικές8/επιθετικές επενδυτικές πολιτικές στις
προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων.
Πίνακας 1. Μεταβολές του δείκτη τιμών δημητριακών9 (σε σταθερές τιμές).
Μεταβολές έναντι προηγουμένης περιόδου

Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Ολλανδία
Αυστρία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

2001
-3.6
5.2

2002
-9.9
-24.0

2003
15.0
19.8

2004
-7.4
3.7

2005
-17.1
-35.3

-3.0

-12.7

2.7

4.3

2.3

-3.8

-1.6

-6.5

-11.2
-6.4

-8.6
-8.8
-0.9
-26.5
-6.2

0.1
2.2
-12.7
-1.8
-11.2

4.0
-0.9
7.1
28.1
8.9

1.5
2.2
-16.8
-26.0
-8.2

-16.0
-22.2
-3.4
-12.8
-10.8

19.6
-10.8

-35.0
-2.9

40.4
5.2

2.8
-13.7

-44.1
-17.2

-8.2
3.2

-4.9
-7.5

-5.8
-4.2

-2.9
-5.7

-6.9
-4.4

2006
27.0
4.8
4.2
6.0
7.7
6.5
-2.5
-13.7
15.1
16.7
12.1
20.4
21.8
26.3
3.7
-7.1
8.2
-2.8
7.3
12.5
9.3

2007
47.5
66.0
44.8
52.2
52.3
53.5
38.7
15.5
52.2
45.6
55.8
65.8
60.4
65.3
32.4
81.6
53.1
34.5
35.0
65.5
45.7

2008
-13.1
-7.5
9.3
12.4
-24.2
-17.0
-4.6
-4.4
-28.3
-2.0
-35.5
-32.1
-19.2
-30.7
-2.4
12.5
-11.3
-1.7
10.6
-15.5
19.9

2009:3ο
έναντι
2008:3ο
-36.9
-30.7
-37.8
-41.2
-30.3
-27.3
-26.4

-34.1
-27.3
-28.2
-36.7
-35.0
-31.4
-41.9
-34.9
-44.1
-36.0
-26.5

Πηγή: Eurostat.
Στους παραπάνω παράγοντες που σχετίζονται με την πρόσφατη άνοδο των τιμών θα
μπορούσαμε να προσθέσουμε και τις περισσότερο μακροπρόθεσμες σωρευμένες αιτίες όπως
είναι οι κλιματικές αλλαγές, το σοβαρό επενδυτικό έλλειμμα στη γεωργία τα τελευταία
χρόνια - όπου η αγροτική παραγωγή υποχωρεί σταδιακά εξαιτίας των μειωμένων επενδύσεων
- η μειωμένη απόδοση των καλλιεργειών, ο περιορισμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων που
συνδέεται με τη μεγάλη αύξηση της αστικοποίησης, την εγκατάλειψη καλλιεργειών σε
πολλές χώρες και με την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών. Δευτερευόντως, τουλάχιστον
για ορισμένα αγροτικά προϊόντα, επιδράσεις επί της προσφοράς είχε και η Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ)10.
Από την πλευρά της ζήτησης, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κυρίως δύο παράγοντες:
Πρώτον, η αύξηση του πλούτου στις περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως στην Κίνα
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(αλλά και στην Ινδία), προκαλεί σημαντικές μεταβολές στην κατανάλωση ειδών διατροφής
στις εν λόγω χώρες, οδηγώντας σε αύξηση της κατανάλωσης πλούσιων σε πρωτεΐνες ειδών
διατροφής όπως κρέας και γαλακτοκομικά και, κατ’ επέκταση σε μεγαλύτερη ζήτηση για
ζωοτροφές. Δεύτερον, τα σημερινά υψηλά επίπεδα των τιμών της ενέργειας και τα
αυξανόμενα κρατικά κίνητρα για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων στηρίζουν τη
σημαντική αύξηση της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα για την παραγωγή βιοκαυσίμων,
κυρίως αιθανόλης και biodiesel.
Στον πίνακα 1 καταγράφονται οι ετήσιες μεταβολές του δείκτη τιμών των δημητριακών.
Παρατηρούμε ότι μέχρι και το 2006 η μεταβολή του δείκτη είναι πτωτική στις περισσότερες
χώρες, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Μάλιστα, το 2005 οι τιμές διαμορφώνονται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα, εξουδετερώνοντας πλήρως τις όποιες αυξήσεις σημειώθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια. Στη συνέχεια, το 2007, οι τιμές σημείωσαν σημαντική αύξηση όπου σε
ορισμένες χώρες οι αυξήσεις έφθασαν και το 82% (Ρουμανία). Οι μεταβολές αυτές που
κατεγράφησαν είναι οι μέσες μεταβολές έτους που σημαίνει ότι για ορισμένους μήνες
(καλοκαίρι 2007) οι αυξήσεις ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Προς το τέλος του 2007, οι τιμές
άρχισαν και πάλι να υποχωρούν στις περισσότερες χώρες, αρχικά με μικρότερο ρυθμό, αλλά
στη συνέχεια (2009) η μείωση είχε τα χαρακτηριστικά της έντασης του 2007, αλλά αυτή τη
φορά σε αντίθετη κατεύθυνση. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 3ου τριμήνου
του 2009 ο δείκτης τιμών των δημητριακών έφθασε σε επίπεδα χαμηλότερα των τιμών που
είχαν διαμορφωθεί το 2005.
Πίνακας 2. Τιμή μαλακού σιταριού σε συσκευασία των 100 κιλών (σε ευρώ).
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

2000
11.1
9.4
9.6
11.9
10.7
10.4
13.7
13.0
11.3
10.9
11.2
13.1
10.7
10.8
11.1
12.7
11.9
16.8
15.1
8.8
13.5
11.5
12.2

2001
10.9
10.4
11.5
11.9
11.6
11.7
14.9
14.7
11.6
10.6
11.7
13.6
9.4
11.1
10.7
13.7
13.3
16.2
13.1
9.2
13.2
11.2
13.0

2002
9.9
8.2
11.0
10.5
10.3
9.7
14.0
13.0
10.7
10.3
11.7
12.6
9.3
9.8
9.8
11.3
12.3
12.2
13.7
9.1
13.2
10.6
11.1

2003
11.2
10.7
10.6
10.8
11.4
12.0
14.2
13.5
:
9.9
11.6
13.4
11.9
11.8
10.8
10.3
13.0
17.6
14.0
9.7
12.6
11.2
12.1

2004
10.9
11.8
12.2
12.7
11.2
10.8
14.2
14.1
:
10.2
10.5
11.8
9.3
11.1
8.8
10.4
13.9
13.7
11.9
9.6
12.0
10.7
12.7

2005
9.0
7.9
9.2
10.1
9.8
10.5
14.1
13.8
:
8.9
9.5
11.5
8.2
9.7
8.2
9.1
13.1
9.9
10.6
8.3
10.6
9.8
10.6

2006
11.9
8.7
10.9
11.0
11.2
12.2
14.1
14.0
:
11.2
12.9
12.6
9.9
10.2
10.5
11.5
12.4
9.6
10.9
9.9
11.1
11.2
11.9

2007
17.7
15.3
16.5
16.6
18.3
20.1
23.5
20.3
:
18.9
18.7
20.3
17.4
19.0
18.9
18.7
17.9
18.3
17.1
16.3
16.0
18.7
18.8

2008
16.5
16.0
20.5
20.4
15.6
12.8
22.6
19.0
:
15.5
16.2
14.0
15.9
16.1
13.6
18.3
21.6
18.0
17.8
14.1
18.9
18.6
19.1

Πηγή: Eurostat.
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Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι διαχρονικές τιμές στο μαλακό σιτάρι (σε ευρώ στην
συσκευασία των 100 κιλών) στις ευρωπαϊκές αγορές. Παρατηρούμε και πάλι τις σημαντικές
αυξήσεις στις τιμές που σημειώθηκαν το 2007 και οι οποίες εν μέρει τιμές διατηρήθηκαν ή
και αυξήθηκαν σε ορισμένες χώρες και το 2008. Σε πολλές χώρες η τιμή του σιταριού το
2007 ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί το 2005.

Ένα διαφοροποιημένο καλάθι για κάθε καταναλωτή στην Ευρώπη
Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο ενός
πληθυσμού, το μερίδιο των δαπανών του για είδη πρώτης ανάγκης (διατροφή, στέγαση κ.ά.)
περιορίζεται και αυξάνονται αντίστοιχα οι δαπάνες για αγαθά πολυτελείας. Με βάση το νόμο
του Engel, το ποσοστό του εισοδήματος που διατίθεται για διατροφή μειώνεται καθώς το
άτομο ανέρχεται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Αυτό ισχύει είτε μεταξύ
διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων είτε μεταξύ χωρών με διαφορετικό βαθμό οικονομικής
ανάπτυξης είτε διαχρονικά. Έτσι, οι σχετικά φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες δαπανούν
μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι οι άλλες ομάδες για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και
μικρότερο για υπηρεσίες αναψυχής, υγείας, εκπαίδευσης κ.λπ. Με άλλα λόγια, η
εισοδηματική τους ελαστικότητα ζήτησης για τρόφιμα είναι μικρότερη της μονάδας και το
αντίθετο ισχύει για τις υπηρεσίες αναψυχής.
Στον πίνακα 3, στη στήλη f, αποτυπώνεται το ποσοστό του εισοδήματος11 που είχε
διατεθεί για τρόφιμα σε κάθε μία από τις 29 ευρωπαϊκές χώρες, το 2005, σύμφωνα με τα
στοιχεία των ερευνών των οικογενειακών προϋπολογισμών των αντίστοιχων χωρών
(Household Budget Survey-HBS). Σύμφωνα με τα παραπάνω μερίδια, το μέσο εισοδηματικό
νοικοκυριό της Ρουμανίας ή της Λιθουανίας δαπανά το 31.8% και το 41.9% αντίστοιχα του
εισοδήματός τους στα τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά το μέσο εισοδηματικό νοικοκυριό του
Λουξεμβούργου ή της Μεγάλης Βρετανίας δαπανά μόνο το 8.3% και 9.1% αντίστοιχα του
εισοδήματός τους για τρόφιμα. Με άλλα λόγια, το μέσο εισοδηματικό νοικοκυριό της
Ρουμανίας δαπανά 5 φορές περισσότερο για τρόφιμα σε σχέση με το αντίστοιχο του
Λουξεμβούργου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 το μέσο μερίδιο δαπάνης για τρόφιμα
φθάνει στο 12.6%, ενώ όταν προσθέσουμε τα 12 νέα μέλη το μερίδιο αυτό αυξάνεται σε
15.7%. Η πρώτη διαπίστωση επομένως είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα μερίδια
των δαπανών για τρόφιμα. Οι διαφορές αυτές αντανακλούν το διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης
που η κάθε χώρα έχει επιτύχει. Οι σχετικά φτωχότερες χώρες δαπανούν μεγαλύτερο μερίδιο
από ό,τι οι άλλες πιο πλούσιες χώρες για τρόφιμα.
Αν ταξινομήσουμε τα νοικοκυριά κάθε χώρας σε πέντε ομάδες (πεμπτημόρια) ανάλογα
με το ύψος του εισοδήματος τους και μετρήσουμε το ποσοστό του εισοδήματος που κάθε μια
ομάδα διαθέτει για τρόφιμα θα παρατηρήσουμε και πάλι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές.
Στη στήλη e αποτυπώνεται η διαφορά στο μερίδιο των δαπανών για τρόφιμα ανάμεσα στις
πληθυσμιακές ομάδες του πρώτου (δηλαδή το φτωχότερο 20% του πληθυσμού) και του
πέμπτου (δηλαδή του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού) πεμπτημορίου. Παρατηρούμε ότι
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το φτωχότερο εισοδηματικά νοικοκυριό κάθε χώρας δαπανά συγκριτικά ένα μεγαλύτερο
μέρος του εισοδήματός του για τρόφιμα σε σχέση με τα πλουσιότερα νοικοκυριά.
Πίνακας 3. Δαπάνη για τρόφιμα ως % της συνολικής δαπάνης σε πληθυσμιακές ομάδες.
Τρόφιμα / Συνολική Δαπάνη ( %)

S20/S80
(στην παρένθεση το 1ο πεμπτημόριο)

E.E 15
E.E 27
Λουξεμβούργο
Ην. Βασίλειο
Ολλανδία
Σουηδία
Γερμανία
Νορβηγία
Δανία
Ιρλανδία
Αυστρία
Φινλανδία
Βέλγιο
Κύπρος
Γαλλία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Σλοβενία
Ισπανία
Ιταλία
Τσεχία
Μάλτα
Ουγγαρία
Εσθονία
Πολωνία
Σλοβακία
Λετονία
Βουλγαρία
Λιθουανία
Ρουμανία
* 2006, ** 2007

2005

1999

(a)
1.78 (16.9)
1.74 (20.8)
1.92 (12.1)
1.69 (11.8)
1.30 (10.8)
1.30 (10.4)
1.94 (14.0)
1.35 (10.9)
1.33 (12.5)
1.95 (16.2)
1.60 (13.9)
1.51 (14.3)
1.48 (14.5)
2.76 (22.6)
1.29 (13.9)
1.92 (20.2)
1.95 (21.3)
1.51 (19.9)
2.02 (23.8)
2.16 (27.0)
1.55 (21.7)
2.01 (30.5)
1.85 (27.2)
1.88 (28.7)
1.50 (28.7)
1.60 (30.7)
1.96 (38.2)
1.77 (42.0)
1.85 (43.4)
1.78 (56.8)

(b)
:
:
1.90 (12.7)
1.99 (13.8)
1.51 (11.6)
:
:
:
1.37 (13.7)
1.35 (16.4)
1.85 (16.1)
1.49 (15.6)
1.59 (15.2)
:
1.47 (17.0)
1.99 (22.8)
2.25 (28.1)
:
1.88 (23.6)
1.80 (23.1)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1994
(c )
1.87 (19.8)
:
2.23 (16.9)
1.73 (16.2)
1.56 (13.8)
:
1.90 (16.3)
:
1.33 (13.8)
2.11 (24.7)
1.50 (15.9)
1.49 (17.0)
1.45 (12.3)
:
1.62 (19.4)
1.81 (23.0)
2.76 (35.6)
:
1.82 (28.9)
2.34 (30.8)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1988
(d)
:
:
1.59 (16.0)
1.80 (17.3)
1.71 (16.7)
:
:
:
:
:
:
:
1.51 (17.1)
:
1.75 (20.5)
1.68 (28.1)
2.38 (46.4)
:
1.77 (33.3)
2.46 (36.3)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2005
Διαφ.
Μέ5ου-1ου
σος
(e)
7.4
8.8
5.8
4.8
2.5
2.4
6.8
2.8
3.1
7.9
5.2
4.8
4.7
14.4
3.1
9.7
10.4
6.7
12.0
14.5
7.7
15.3
12.5
13.4
9.6
11.5
18.7
18.3
20.0
24.8

(f)
12.6
15.7
8.3
9.1
9.6
9.7
10.1
10.5
10.8
11.1
11.7
11.7
12.1
12.4
12.4
14.7
14.8
15.2
17.0
17.7
18.5
18.9
20.6
20.8
23.7
24.6
27.4
30.2
31.8
41.9

Συμμετοχή και
μεταβολή της
συμμετοχής των
τροφίμων στο καλάθι
(cp011)
20092009
1998
(g)
14,3
14,5
9,7
10,4
12,3
14,2
10,8
12,0
11,7
12,7
11,7
15,0
16,1
16,2
14,9
16,8
17,6
15,5
17,1
16,5
14,8
16,7
17,4
19,8
20,3
16,2
21,6
21,9
23,1
34,8

(h)
-2,6
-3,0
-5,0
-2,5
-2,6
-1,6
-2,4
-2,9
-3,9
-6,9
-1,2
-1,9
-2,4
-4,8
-2,9
-4,8
-6,2
-5,2
-8,5
-1,8
-6,4
-0,2
-1,7
-12,0
-11,5
-11,1
-16,5
-28,1
-19,5
-4,8

Πηγή: Υπολογισμένα στοιχεία από HBS του 2004, 1999, 1994, 1988, και HICP 2009,
Eurostat.
Η απόκλιση αυτή των μεριδίων ισχύει για όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως του επιπέδου
οικονομικής ανάπτυξής τους, ενώ φαίνεται να υπάρχει και κάποια σχέση που συνδέει τον
βαθμό της ανάπτυξης μιας χώρας με το μέγεθος της απόκλισης αυτών των μεριδίων. Ο
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βαθμός της απόκλισης κυρίως όμως συνδέεται με το πώς κατανέμεται το εισόδημα. Σε χώρες
με μικρό βαθμό ανισοκατανομής του εισοδήματος (για παράδειγμα οι χώρες της
Σκανδιναβικής χερσονήσου) η απόκλιση είναι μικρότερη των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ
από την άλλη πλευρά, χώρες με μεγάλο βαθμό ανισοκατανομής εισοδήματος όπως είναι οι
Μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) η απόκλιση ξεπερνά τις 10
ποσοστιαίες μονάδες.
Τα παραπάνω μερίδια δαπανών μεταβάλλονται και διαχρονικά, καθώς αυξάνεται η
ευημερία μιας χώρας με την πάροδο του χρόνου. Στις στήλες a έως και d μέσα στις
παρενθέσεις αποτυπώνεται το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για τρόφιμα από το
φτωχότερο 20% του πληθυσμού, ενώ ο αριθμός έξω από την παρένθεση δείχνει πόσες φορές
περισσότερο, αναλογικά, δαπανά το φτωχότερο νοικοκυριό κάθε χώρας σε σχέση με το
πλουσιότερο.
Για παράδειγμα το μέσο φτωχό νοικοκυριό της Ολλανδίας το 1988 δαπανούσε για
τρόφιμα το 16.7% του εισοδήματός του. Την περίοδο εκείνη δαπανούσε 1.7 φορές
περισσότερο σε σχέση με το μέσο πλουσιότερο Ολλανδικό νοικοκυριό. Λίγα χρόνια μετά, το
1994, το ποσοστό περιορίστηκε στο 13.8% και η σχέση με το πλουσιότερο μειώθηκε σε 1.56.
Η τάση αυτή συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια όπου το 2005 πλέον το μέσο φτωχό
Ολλανδικό νοικοκυριό δαπανά το 10.8% δηλαδή 1.3 φορές περισσότερο από τον
πλουσιότερο. Η παραπάνω σταδιακή μείωση του μεριδίου για τρόφιμα των φτωχότερων
στρωμάτων του πληθυσμού σχεδόν ακολουθήθηκε από όλες τις χώρες, για όσες τουλάχιστον
από αυτές είχαμε ιστορικά στοιχεία. Παρατηρούμε ότι με την πάροδο του χρόνου καθώς
αυξάνεται η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, περιορίζεται και ο
συντελεστής βαρύτητας που έχουν τα τρόφιμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό των
φτωχών νοικοκυριών. Περιορίζεται επίσης και η απόκλιση ανάμεσα στα φτωχά και στα
πλούσια νοικοκυριά.
Διαπιστώνεται με βάση τα παραπάνω ότι οι διάφορες πληθυσμιακές ομάδες σε κάθε
ευρωπαϊκή χώρα εμφανίζουν ένα αρκετά διαφοροποιημένο καταναλωτικό πρότυπο με
διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους δαπανών τους. Τα καταναλωτικά
πρότυπα όχι μόνο δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες αλλά και διαφέρουν σημαντικά μέσα στις
διάφορες πληθυσμιακές ομάδες εντός των χωρών. Με την πάροδο του χρόνου, σταδιακά, οι
αποκλίσεις τόσο μέσα στις πληθυσμιακές ομάδες κάθε χώρας, όσο και μεταξύ των χωρών
περιορίζονται.
Οι συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται από τις στατιστικές υπηρεσίες κάθε
χώρας, για την κατάρτιση των δεικτών του πληθωρισμού επομένως διαφέρουν. Αυτές οι
διαφορές στους συντελεστές βαρύτητας θα μπορούσε κατά μηχανικό τρόπο να γεννά τις
διαφορές που καταγράφονται από τη μια χώρα στην άλλη, ακόμη και εάν οι ρυθμοί
πληθωρισμού για μεμονωμένα αγαθά και υπηρεσίες ήταν ίδιοι σε όλες αυτές τις χώρες. Η
δική μας ανάλυση, εκτός από αυτές τις καταγραφόμενες διαφορές που θα παρουσιάσει θα
εξετάσει και τις διαφορές που προκύπτουν μέσα στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες κάθε
χώρας χωριστά.
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Στον υπολογισμό του πληθωρισμού στις χώρες της ΕΕ μετά τη Συνθήκη για τη
δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) τα κράτη-μέλη
χρησιμοποιούν τον Εναρμονισμένο12 Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) με αποκλειστικό
σκοπό να παρέχουν στοιχεία κατάλληλα για τις διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισμού. Στον
πίνακα 3, στη στήλη g αποτυπώνεται η συμμετοχή13 των τροφίμων στο καλάθι που
χρησιμοποιεί η Eurostat, το 2009, για τον υπολογισμό του πληθωρισμού, ενώ στη στήλη h
αποτυπώνεται η διαχρονική μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες (2009-1998) της συμμετοχής
των τροφίμων στο παραπάνω καλάθι. Μια αύξηση των τιμών των τροφίμων για παράδειγμα
κατά 100% θα αυξήσει το μέσο πληθωρισμό στην Αυστρία κατά 11.7% ενώ ο αντίστοιχος
πληθωρισμός στην Πολωνία θα ανέλθει στο 20.3%. Μερικά χρόνια πριν, το 1998, ο
πληθωρισμός στην Αυστρία θα είχε αυξηθεί επιπλέον κατά 1.2 ποσοστιαίες μονάδες ενώ ο
πληθωρισμός στην Πολωνία κατά 11.5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με τις
σταθμίσεις αυτές οι διαφορές ως προς το βαθμό βαρύτητας που έχουν τα τρόφιμα στον
υπολογισμό του δείκτη του πληθωρισμού ανάμεσα στις χώρες είναι σημαντικές που σημαίνει
ότι ίδιες μεταβολές στις τιμές των τροφίμων για όλες τις χώρες έχουν διαφορετικές
επιπτώσεις στον πληθωρισμό κάθε χώρας.
Στον πίνακα 4 αποτυπώνονται, για το 2009, τα μερίδια όπως αυτά συμμετέχουν στο
καλάθι αφού διασπάσουμε τα τρόφιμα σε οκτώ υποκατηγορίες για κάθε χώρα χωριστά.
Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό κάθε χώρα αποδίδει διαφορετική βαρύτητα στα προϊόντα
διατροφής που καταναλώνει, αντανακλώντας τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες της. Για
παράδειγμα το μέσο νοικοκυριό της Βουλγαρίας δαπανά το ¼ του προϋπολογισμού του για
τρόφιμα σε ψωμί και άλλα δημητριακά, έναντι του μέσου νοικοκυριού της Ελλάδος, που
δαπανά μόνο το 13.1%. Από την άλλη πλευρά η κατηγορία των ελαίων και των διαφόρων
συστατικών αυτού καταλαμβάνει το 10% στο καλάθι των τροφίμων του μέσου ελληνικού
νοικοκυριού, έναντι μεριδίου μικρότερου του 3% στο καλάθι των νοικοκυριών των
Σκανδιναβικών χωρών. Επομένως, καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση όχι μόνο πόσο
χρήματα διαθέτει κάθε νοικοκυριό για αγορά τροφίμων, αλλά και ποια από αυτά τα τρόφιμα
συμμετέχουν στο καλάθι του.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται επιπλέον οι σημαντικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν
την τελευταία δεκαετία στα μερίδια των 8 υποομάδων των τροφίμων. Παρατηρούμε ότι οι
περισσότερες από αυτές εμφανίζονται α) στις δαπάνες για κρέας όπου για πολλές χώρες
(κυρίως ανεπτυγμένες) η δαπάνη περιορίστηκε τουλάχιστον κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και
β) στη δαπάνη για ψωμί και λοιπά δημητριακά όπου για ορισμένες χώρες αυξήθηκε (Δανία,
Κύπρος, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ιταλία) και σε ορισμένες μειώθηκε (Βουλγαρία,
Λιθουανία, Λετονία).
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3.8
2.7
4.8
4.6
3.0
3.0
3.6
2.9
10.0
3.7
2.8
4.9
3.6
4.2
4.2↓
3.5
4.5
3.7
2.0
3.6
5.8
4.4
5.8
4.1
6.2
2.7
2.8
1.9
7.0
1.6
2.3
2.9
3.8

Λαχανικά

Φρούτα

8.0
7.0↑
5.7
7.2
6.7
10.1
6.7
7.3
8.0
9.0
6.7
7.5
10.0
7.0
6.4
8.8
7.3
10.4
7.6
7.7
5.2↓
7.8
6.8
7.8
7.1
8.1
8.6
9.6
9.3
8.1
9.0
8.9
8.1

11.3
9.5
14.1
8.7
9.9
12.5
8.8
13.6
12.0
9.2
9.9
11.3
13.0
8.7
7.9
9.2
12.9
14.1
11.5
11.2
10.0
7.2
11.8
9.3
8.3
11.5
11.4
15.4
16.8
9.6
10.8
11.4
10.8

Λοιπά
τρόφιμα

15.9
13.9
17.1
18.5
15.4
16.4
19.6
13.8
19.1
15.3
16.5
14.8
18.8
19.1
14.5↓
14.9
21.3
15.9
13.5↓
17.0
15.5
15.4
17.0
18.9
20.2
20.7
17.5
14.4
13.2↓
18.2
16.0↓
17.3
15.9

Έλαια &
λίπη

6.6
6.2
1.9
2.9
4.1
3.4
5.0
3.2
7.6
14.6
8.7
7.2
4.0
5.2
6.2
5.5
0.8
6.2
3.8
3.0
3.4
17.2
3.2
3.3
1.6
4.6
6.3
4.8
1.3
5.4
6.7
3.6
7.7

Γάλα, τυρί
& αυγά

25.3
28.2↓
20.8
28.0
25.4↓
23.2↓
28.9
23.9↓
23.3
26.5↓
28.9↓
24.9↓
24.6
28.3
30.5↑
24.9↓
22.4
21.6
21.2↓
24.8↓
28.9↓
23.9↓
26.1
25.4
29.1
21.6
20.1
22.1
17.2
21.1
23.3
25.0
25.5↓

Ζάχαρη,
γλυκά κλπ

Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Τουρκία
Ισλανδία
Νορβηγία
Ελβετία
Ζώνη Ευρώ

18.5
21.1
23.8↓
17.9
16.1↑
18.4
17.4↓
19.7
13.1
16.5
15.4
22.0↑
19.2↑
18.5↓
19.5↓
20.8↑
19.7
20.3
21.0
20.6
20.1↑
19.5
22.6
19.3
17.3
18.6
16.8
16.3
25.2
18.1
15.0↑
16.8
18.3

Ψάρια &
θαλασσινά

Ε.Ε.27
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξ/βούργο
Ουγγαρία
Μάλτα

Κρέας

Ψωμί &
δημητριακά

Πίνακας 4. Μερίδια (σε %) συμμετοχής 8 ομάδων τροφίμων στο καλάθι των τροφίμων το
2009, και μεταβολές (>+3% ↑ ή < -3% ↓) σε σχέση με το 1998.

7.6
7.1
7.6
7.9
14.8
8.4
7.1
8.4
6.0
3.4
7.1
7.2
5.1
6.7
7.0
7.9
6.9
5.4
8.7
9.0
6.9
2.9
5.0
7.9
6.8
9.5
11.6
12.5
8.6
10.7
10.7
6.9
6.8

3.2
4.3
4.1
4.3
4.7
4.6
2.9
7.4
0.8
1.9
4.1
0.3
1.7
2.3
3.7
4.5
4.2
2.5
10.5↑
3.2
4.1
1.5
1.7
4.0
3.5
2.7
4.9
2.9
1.4
7.1
6.1
7.1
3.1

Πηγή: HICP, 2009, Eurostat.

Η εξέλιξη των τιμών και οι επιπτώσεις
Στον πίνακα 5 αποτυπώνεται η εξέλιξη των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών (ως
σύνολο) καθώς και η εξέλιξη των τιμών των τροφίμων. Παρατηρούμε ότι:

202

Από τις Τιμές των Αγροτικών Προϊόντων στις Τιμές των Τροφίμων

α) για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (2001-06) και ιδιαίτερα για τις χώρες της Ε.Ε. των
15 οι αυξήσεις των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών καθώς και οι αυξήσεις των τιμών
των τροφίμων διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Στη παραπάνω περίοδο μόνο 2 χώρες
(Ρουμανία και Τουρκία) σημείωσαν μέσο πληθωρισμό μεγαλύτερο των 6 ποσοστιαίων
μονάδων (16.64% η Ρουμανία και 26.09% η Τουρκία).
β) Το 2007 παρότι ο μέσος πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, χαμηλότερα και
από το μέσο όρο της προηγούμενης εξαετίας, εν τούτοις αρχίζουν να καταγράφονται για
ορισμένες χώρες μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων (π.χ. στη Δανία, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστρία κ.α.).
γ) Το 2008 οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων που σημειώνονται είναι πλέον πολύ
σημαντικές για όλες τις χώρες χωρίς εξαιρέσεις. Στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. των 27 η
μέση μεταβολή των τιμών των τροφίμων, το 2008, είναι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
μεγαλύτερη από τον γενικό πληθωρισμό. Στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών χωρών του πίνακα
5, σε 3 χώρες η αύξηση στα τρόφιμα είναι μεγαλύτερη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ενώ σε
άλλες 14 χώρες η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την
αύξηση των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών.
δ) Τέλος, το 2009 (σε σχέση με το 2008) οι μεταβολές στις τιμές των τροφίμων δεν
ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με τις μεταβολές του γενικού δείκτη τιμών από χώρα σε
χώρα. Σε 3 χώρες (Κύπρος, Μάλτα, Ην. Βασίλειο) καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στις
τιμές των τροφίμων πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις μεταβολές του γενικού
δείκτη, ενώ υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον 10 χώρες που οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα
είναι μεγαλύτερες κατά 1 έως και 3 ποσοστιαίες μονάδες). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν
χώρες (κυρίως χώρες της ανατολικής Ευρώπης) στις οποίες οι τιμές των τροφίμων έχουν
μειωθεί, έναντι μικρής αύξησης του γενικού δείκτη των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών
(π.χ. Τσεχία, Εσθονία, Σλοβακία).
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εξηγούν τη διαφοροποιημένη εξέλιξη των τιμών
των ειδών διατροφής στις επιμέρους χώρες. Οι λιανικές αγορές ειδών διατροφής, για
παράδειγμα, είναι παραδοσιακά κατατμημένες. Από αυτή την άποψη, οι διαφορές στη
διάρθρωση της αγοράς και τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του λιανεμπορίου και
διανομής πιθανόν εξηγούν τη διαφορετική αντίδραση των περιθωρίων κέρδους των
εμπορικών επιχειρήσεων σε μια κοινή για όλες τις χώρες εξωτερική διαταραχή και, κατ’
επέκταση, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό και τη διαφορά που παρατηρείται στον πληθωρισμό των
τιμών των ειδών διατροφής μεταξύ των επιμέρους χωρών.
Σε χώρες όπου η άνοδος των τιμών των ειδών διατροφής ήταν σχετικά συγκρατημένη,
φαίνεται ότι, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών
επιχειρήσεων, τα περιθώρια κέρδους μπορεί να λειτούργησαν ως δικλίδα ασφαλείας και να
άμβλυναν τις επιδράσεις της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των ειδών διατροφής στις
διεθνείς αγορές. Εξάλλου, αν οι οικονομικές συνθήκες σε μια δεδομένη χώρα θεωρούνται
ασθενείς, οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορεί να διστάζουν να μεταφέρουν πλήρως στους
καταναλωτές μεγάλες ανόδους των τιμών των ειδών διατροφής.
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Πίνακας 5. Μεταβολές τιμών στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών και διαφορά στις
μεταβολές τιμών των τροφίμων από τον γενικό πληθωρισμό.
Πρόσθετες (+) αυξήσεις στις τιμές
των τροφίμων σε σχέση με τον
ΕνΔΤΚ

Μεταβολές τιμών- ΕνΔΤΚ
Σύνολο αγαθών και υπηρεσιών

ΕΕ.27
Ζώνη Ευρώ
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξ/βούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Τουρκία
Ισλανδία
Νορβηγία
Ελβετία

'01-'06
2.10
2.20
2.04
5.85
2.02
1.85
1.63
3.70
3.31
3.47
3.25
2.01
2.41
2.49
4.51
1.40
2.83
5.55
2.48
2.62
1.84
2.50
3.17
16.64
5.06
5.60
1.36
1.71
1.60
26.09
3.61
1.68
Na

2007
2.34
2.14
1.82
7.57
2.95
1.67
2.28
6.74
2.87
2.99
2.84
1.61
2.04
2.16
10.08
5.82
2.65
7.93
0.70
1.58
2.20
2.60
2.42
4.91
3.76
1.89
1.58
1.68
2.32
8.76
3.64
0.72
0.78

2008
3.66
3.28
4.49
11.95
6.25
3.61
2.75
10.61
3.11
4.23
4.13
3.16
3.50
4.38
15.25
11.09
4.09
6.03
4.68
2.21
3.22
4.19
2.65
7.91
5.53
3.93
3.91
3.35
3.61
10.45
12.76
3.42
2.34

2009
0.98
0.29
-0.01
2.47
0.59
1.06
0.23
0.20
-1.71
1.35
-0.26
0.10
0.76
0.17
3.26
4.16
0.01
4.03
1.84
0.97
0.40
3.97
-0.90
5.58
0.86
0.92
1.64
1.94
2.17
6.25
16.26
2.31
-0.69

'01-'06
0.7
0.2
0.5
-2.0
-1.0
-0.2
-0.4
0.1
-1.3
0.1
1.1
0.2
0.1
2.2
1.7
0.8
0.0
-0.3
-0.7
-1.0
0.0
-0.4
-0.8
-5.0
-1.3
-2.7
0.4
-0.3
0.3
-1.2
-1.1
-0.8
-0.1

2007
1.2
0.6
2.1
6.2
1.7
2.7
0.8
3.1
0.1
-0.8
0.9
-0.2
1.0
3.3
3.8
5.6
1.0
4.8
3.4
-0.2
2.3
2.2
0.1
-0.9
3.8
2.1
0.5
0.5
2.2
3.9
-3.7
1.6
-0.3

2008
3.0
2.4
1.8
4.6
1.8
4.0
2.8
4.0
3.6
1.3
1.8
2.0
2.1
3.2
3.6
5.3
1.7
4.6
4.4
3.5
3.5
1.7
1.1
2.0
4.7
3.4
5.0
3.9
6.4
2.6
3.7
0.9
0.9

2009
-0.1
-0.4
+0.9
-3.6
-4.5
-1.2
-1.6
-4.1
-1.7
+0.5
-1.0
-0.2
+0.9
+3.9
-4.0
-2.6
+1.3
-0.8
+5.1
+0.2
-0.3
+0.6
-2.7
-2.4
-0.5
-5.2
+0.6
+0.9
+3.4
+1.8
+0.9
+1.7
+0.4

Πηγή: Υπολογισμένα στοιχεία του CPI (Eurostat).
Επιπλέον, η ύπαρξη προκαθορισμένων περιόδων για την αναδιαπραγμάτευση των τιμών
μεταξύ προμηθευτών και εμπορικών επιχειρήσεων μπορεί επίσης να επιβράδυνε τη
μετακύλιση σε ορισμένες χώρες. Αντίθετα, σε χώρες όπου η άνοδος των τιμών των ειδών
διατροφής ήταν εντονότερη, φαίνεται ότι τα περιθώρια κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων
δεν λειτούργησαν ως ασφαλιστική δικλίδα.

204

Από τις Τιμές των Αγροτικών Προϊόντων στις Τιμές των Τροφίμων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι λιανοπωλητές
ειδών διατροφής λειτουργούν σε ένα περιβάλλον συμπιεσμένων περιθωρίων. Υπό αυτές τις
συνθήκες, οι διαταραχές των τιμών των εισροών τείνουν να μετακυλίονται ταχύτερα στους
καταναλωτές.
Σε άλλες χώρες, η έλλειψη ανταγωνισμού σε ορισμένα τμήματα της αγοράς ειδών
διατροφής, σε ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να
προκάλεσε ταχεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντονότερη μετακύλιση στους
καταναλωτές.
Οι κυριότεροι παράγοντες που διαφοροποιούν τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων στις
ευρωπαϊκές χώρες είναι:
Η συμμετοχή της αξίας των αγροτικών προϊόντων στο συνολικό κόστος παραγωγής
των τροφίμων διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών (το ίδιο συμβαίνει με το κόστος
εργασίας και ενέργειας).
Ο βαθμός μεταποίησης των τροφίμων διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών
(παράδειγμα: τρόφιμα με μεγαλύτερο βαθμό μεταποίησης στο Λουξεμβούργο παρά
στη Ρουμανία).
Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης14 (σύγκλιση τιμών των αγροτικών προϊόντων)
επιτείνουν τον πληθωρισμό στα κράτη μέλη που συμμετείχαν στις τελευταίες
διευρύνσεις.
Η αγροδιατροφική αλυσίδα (η δομή της αγοράς των επιχειρήσεων μεταποίησης,
διανομής και λιανικού εμπορίου) έχει διαφορετική ανταγωνιστική δομή από κράτος
μέλος σε κράτος μέλος (ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί στον ίδιο βαθμό σε όλα τα
κράτη μέλη εφόσον διαφέρει ο βαθμός συγκέντρωσης και διαχωρισμού της αγοράς).
Οι στρατηγικές εμπορίας των επιχειρήσεων μεταποίησης και λιανικού εμπορίου
διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.
Οι δημόσιες πολιτικές για τον ανταγωνισμό (θεσμικό πλαίσιο) επίσης διαφέρουν
μεταξύ των κρατών μελών.
Ο διαφορετικός βαθμός καταναλωτικής συνείδησης στους ευρωπαίους καταναλωτές
καθώς και ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης των δικαιωμάτων των καταναλωτών στα
κράτη μέλη
Οι σημαντικές διολισθήσεις των νομισμάτων των περισσοτέρων χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ισλανδίας έναντι
του ευρώ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα15 (Οκτώβρης 2009 έναντι Σεπτεμβρίου
2008) 16.
Ο πίνακας 6 αποτυπώνει την εξέλιξη των τιμών 9 ομάδων τροφίμων τα τελευταία δύο
χρόνια σε δωδεκάμηνη βάση. Το Οκτώβριο του 2009 οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν
στην Ε.Ε. των 27 κατά 10.3%. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, στη Τσεχία ή στη Λετονία οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 21.3% και 30.5% αντίστοιχα. Στην Ελλάδα η αύξηση στις τιμές των
δημητριακών έφθασε το 13.6% (η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε. των 15
και μεγαλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 27).
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ΕΕ.27
Ζώνη Ευρώ
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξ/βούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Τουρκία
Ισλανδία
Νορβηγία
Ελβετία

Οκτ.09
2.8
2.4
2.7
-1.2
-6.4
2.3
1.7
3.1
-1.8
3.0
1.8
1.9
3.5
6.3
5.4
6.7
2.1
2.0
8.0
2.6
2.4
4.3
2.2
3.4
2.1
2.8
5.2
3.3
6.5
8.2
28.0
6.5
1.3

Ψωμί &
δημητριακά
Οκτ.08
10.3
8.7
10.9
31.6
21.3
12.9
7.7
22.9
11.4
13.6
10.0
5.6
10.0
13.1
30.5
24.1
7.9
20.4
12.1
6.7
10.3
12.6
9.5
11.7
13.7
19.3
7.2
10.3
10.8
26.1
14.9
6.7
4.2

Κρέας
Οκτ.08
4.6
3.8
3.1
10.5
4.6
2.8
3.3
12.1
4.2
3.4
4.1
4.4
3.7
3.2
16.0
18.9
5.0
8.0
3.5
2.2
4.4
5.0
0.7
3.4
7.1
3.7
6.3
5.8
8.3
4.2
6.4
3.9
3.3

Οκτ.09
0.8
-0.2
-3.1
15.8
3.2
2.1
2.4
3.9
-1.9
5.6
-2.5
0.2
2.4
2.3
12.3
7.7
-0.5
9.0
7.2
2.3
3.9
7.9
-7.4
4.1
11.2
0.7
3.5
4.3
4.6
15.3
9.5
3.7
-0.9

Ψάρια &
θαλασσινά
Οκτ.08
3.2
3.0
5.4
8.1
4.0
5.0
2.1
3.9
2.8
3.8
2.2
3.0
3.7
-0.1
11.0
6.5
0.4
6.6
7.3
3.4
3.8
2.6
2.5
2.3
10.2
2.2
5.6
4.1
4.6
-4.5
11.5
3.6
2.4

Οκτ.09
-0.8
-1.8
0.7
2.2
-7.7
-2.7
-7.3
-10.9
-0.1
-0.8
-3.1
0.1
1.4
3.8
-5.6
-6.2
1.3
-2.9
3.8
0.6
-3.5
-1.4
-4.4
8.6
0.1
-8.4
6.7
2.4
5.9
4.6
21.1
7.4
0.5

Γάλα, τυρί, αυγά
Οκτ.08
12.8
12.1
15.1
20.2
15.9
14.1
16.2
29.1
18.3
6.8
14.9
9.3
7.5
4.7
29.5
20.9
12.6
18.1
14.0
15.1
12.6
12.2
11.2
9.8
25.3
11.4
13.6
9.8
16.0
12.5
9.5
7.5
2.9

Οκτ.09
-2.6
-3.2
3.4
-23.1
-4.0
1.9
-6.5
2.2
1.5
-2.6
-10.3
-0.5
-0.4
7.9
4.9
-1.2
3.2
6.0
6.0
3.3
-3.3
1.3
-5.3
-4.8
6.4
-0.5
2.6
1.8
1.6
-2.6
34.2
7.6
2.8

Έλαια & λίπη
Οκτ.08
11.4
6.6
12.6
57.7
18.0
19.4
13.9
28.3
14.3
3.8
0.4
9.0
3.4
9.5
31.6
28.9
10.7
28.5
13.1
12.7
13.2
12.7
9.3
42.9
32.3
19.0
13.3
9.4
18.7
36.7
10.8
10.1
4.8

Φρούτα
Οκτ.08
7.2
6.4
7.3
24.8
10.2
4.6
4.7
21.0
1.1
10.5
8.1
6.0
6.2
13.8
20.9
19.6
6.6
12.2
8.2
7.5
6.5
10.7
4.0
14.6
14.9
12.4
9.1
10.7
5.0
9.8
25.2
-2.1
3.3

Οκτ.09
-1.0
-0.9
-3.3
-10.8
-10.5
-1.9
-3.6
-9.1
-3.4
7.1
2.1
-5.7
3.4
7.0
-8.4
-9.7
3.5
-6.5
10.6
-0.3
-3.5
-6.1
-3.4
-2.2
-4.5
-8.9
0.6
6.2
6.0
4.2
38.8
5.0
-0.7

Λαχανικά
Οκτ.08
2.3
1.3
-2.6
7.1
-5.0
7.5
-0.6
3.7
1.2
-2.1
4.0
1.3
2.9
6.3
6.2
3.4
-0.6
-0.7
12.4
1.3
3.6
-5.4
-7.0
15.5
-2.4
-2.4
1.9
4.5
7.1
2.3
16.5
-0.1
1.6

Οκτ.09
2.2
0.5
0.5
0.3
-2.5
1.1
-2.5
-11.9
-3.2
8.5
0.6
0.7
1.9
-0.2
-4.4
-5.5
-0.1
4.0
16.8
1.3
1.4
9.0
-1.8
1.9
-1.8
-3.7
4.0
3.7
9.7
11.0
21.0
3.6
-3.1

Πίνακας 6. Μέση 12μηνη μεταβολή τιμών σε κατηγορίες τροφίμων.

Οκτ.09
3.6
2.0
2.9
10.4
1.0
1.2
3.1
3.2
-1.6
2.9
0.7
1.9
2.0
9.1
7.8
13.3
2.6
7.8
6.9
3.5
2.7
8.3
-0.7
6.6
1.7
-2.3
5.8
4.0
8.8
16.2
7.2
0.7
2.0

Source: Calculations on the CPI (Eurostat).

Οκτ.09
3.7
2.4
3.8
3.6
2.9
2.6
3.2
4.7
-1.0
2.3
0.2
0.9
2.8
5.7
3.0
4.4
2.7
6.9
10.9
3.7
5.4
6.4
0.8
6.2
3.1
-1.3
3.2
3.7
7.2
8.3
25.3
3.3
3.9

Ζάχαρη, μέλι,
γλυκά κλπ

Οκτ.08
4.2
3.9
3.8
6.9
7.1
5.6
5.0
9.4
8.9
4.8
4.0
4.0
2.5
-0.9
11.0
5.7
3.9
0.7
4.3
2.9
4.6
-0.1
1.1
2.7
4.8
-0.8
4.5
3.1
6.8
11.9
5.6
2.3
2.4

Οκτ.09
3.7
2.8
3.3
7.9
3.4
4.9
2.5
5.7
-0.9
2.6
5.0
2.6
4.9
5.8
6.1
8.1
2.7
9.9
1.1
1.9
2.7
3.8
0.7
3.8
4.1
3.4
7.0
4.7
9.9
9.8
36.3
6.3
0.9

Λοιπά προϊόντα

Οκτ.08
4.2
3.6
7.2
10.8
9.3
5.1
3.2
8.8
4.0
3.7
7.4
3.4
3.7
2.4
13.5
11.4
3.5
9.2
2.4
0.9
2.8
5.0
1.2
3.2
6.3
7.9
4.6
3.0
4.0
9.4
8.6
4.6
0.9
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Η δεύτερη ομάδων τροφίμων που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση είναι τα προϊόντα
από γάλα και αυγά, ενώ ακολουθεί η ομάδα των ελαίων. Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν
στην Ελλάδα, στις 2 αυτές ομάδες τροφίμων, είναι χαμηλότερες έναντι των υπολοίπων
χωρών της Ε.Ε. των 15 και σημαντικά χαμηλότερες έναντι των υπολοίπων χωρών, σε
αντίθεση με την κατηγορία των τροφίμων που περιλαμβάνει τα φρούτα, όπου οι αυξήσεις που
σημειώθηκαν ήταν από τις μεγαλύτερες.
Γενικά, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα σε χώρες και
ανάμεσα σε ομάδες τροφίμων. Όμως, οι αυξήσεις που σημειώνονται στις χώρες της
ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, είναι σημαντικά μεγαλύτερες έναντι των υπολοίπων.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στην Τουρκία και στην Ισλανδία.
Ελέγχοντας το βαθμό ομοιότητας των αυξήσεων στις κατηγορίες των τροφίμων ανάμεσα
στις χώρες παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις του Ιανουαρίου 2009 που μετρήθηκαν στην Ελλάδα
προσομοιάζουν περισσότερο (έχουν τον υψηλότερο συντελεστή συσχέτισης -correlation) με
τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στην Ιταλία, στην Κύπρο, στην Ισπανία και στη Σουηδία.
Οι παραπάνω αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική
βαρύτητα που τα τρόφιμα συμμετέχουν στο καλάθι κάθε πληθυσμιακής ομάδας, έχει ως
αποτέλεσμα ο πληθωρισμός17 κάθε ομάδας να διαφέρει.
Στο διάγραμμα 2 αποτυπώνεται η επίπτωση στον πληθωρισμό που είχαν οι αυξήσεις στα
τρόφιμα του έτους 200818 για κάθε χώρα χωριστά καθώς και για το σύνολο της Ε.Ε.27. Η
γαλάζια στήλη αποτυπώνει την επίπτωση που είχαν οι αυξήσεις των τροφίμων στον
πληθωρισμό των πλουσίων νοικοκυριών (τα νοικοκυριά του 5ου πεμπτημορίου). Αν
προσθέσουμε την πράσινη στήλη τότε έχουμε τη μέση επίπτωση της αύξησης της τιμής των
τροφίμων στον πληθωρισμό κάθε χώρας. Τέλος, αν προσθέσουμε την κόκκινη στήλη τότε
έχουμε την επίπτωση της αύξησης των τιμών των τροφίμων στον πληθωρισμό των φτωχών
νοικοκυριών (τα νοικοκυριά του 1ου – φτωχότερου πεμπτημορίου). Η διαφορά ανάμεσα στα
πλούσια και τα φτωχά νοικοκυριά (που είναι το άθροισμα της κόκκινης και της πράσινης
στήλης) είναι σημαντική. Υπάρχουν χώρες που η επίπτωση στα φτωχά νοικοκυριά είναι
υπερδιπλάσια σε σχέση με την επίπτωση στα πλούσια νοικοκυριά (π.χ. στην Κύπρο, στην
Ιταλία, στην Ισπανία κ.ά).
Διάγραμμα 2. Αθροιστική επίπτωση της αύξησης της τιμής των τροφίμων στον πληθωρισμό.
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Διαγραμμα 2. (Συνέχεια).

Πηγή: Υπολογισμοί με βάση τα πρωτογενή στοιχεία των HBS του 2004/05 και του HΙCP
(Eurostat).

Αναλύοντας περαιτέρω τα τρόφιμα, η περίπτωση της Ελλάδας
Στο παρόν κεφάλαιο, αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από την τελευταία ΕΟΠ που
διεξήχθη το 2005, επανεκτιμήσαμε τα μερίδια των επιμέρους καταναλωτικών δαπανών
διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Με άλλα λόγια, “διασπάσαμε” το γενικό καταναλωτικό
πρότυπο του πληθυσμού το οποίο χρησιμοποιείται από τη στατιστική υπηρεσία για τη
στάθμιση των επιμέρους τιμών που συνυπολογίζονται στο γενικό ΔΤΚ19 και εκτιμήσαμε
διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων. Πιο
συγκεκριμένα, εκτιμήσαμε συντελεστές στάθμισης για τις επιμέρους ομάδες νοικοκυριών,
ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση (φτωχός και μη φτωχός καθώς και σε
πεμπτημόρια δαπάνης) αποδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στα τρόφιμα. Αυτοί οι συντελεστές
στάθμισης χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον υπολογισμό των επιμέρους ΔΤΚ που
αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες. Σε μαθηματικούς όρους, ο ΔΤΚ της ομάδας νοικοκυριών
g, έστω I tg , εκτιμήθηκε με βάση τη σχέση:
k

I tg   wig I it
i 1
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όπου wig είναι το μερίδιο του είδους i στη συνολική δαπάνη των νοικοκυριών που ανήκουν
στην ομάδα g κατά την περίοδο βάσης, δηλαδή o συντελεστής στάθμισης του επιμέρους
δείκτη I it για την ομάδα νοικοκυριών g.
Με ανάλογο συμβολισμό, ο πληθωρισμός (  tg ) που αντιμετωπίζει η ομάδα νοικοκυριών
g μεταξύ των περιόδων t και t–1, ως η εκατοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών που
αντιμετωπίζει στις δύο περιόδους, μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση:

 tg  100 * (

I tg
 1)
I tg1

(2)

Για την ιεράρχηση των νοικοκυριών το επίπεδο “ευημερίας” προσεγγίζεται από το ύψος
της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το σκοπό αυτό
στον ορισμό της καταναλωτικής δαπάνης περιλαμβάνονται, εκτός από την αξία των αγορών,
και οι τεκμαρτές δαπάνες κατανάλωσης των νοικοκυριών (κατανάλωση ιδίας παραγωγής,
παροχές σε είδος, τεκμαρτά ενοίκια κ.λπ.). Δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα έχουν ληφθεί
υπόψη αποκλειστικά και μόνο για την ιεράρχηση των νοικοκυριών με βάση την οικονομική
τους κατάσταση ή το επίπεδο ευημερίας τους. Το πρώτο αφορά την ύπαρξη οικονομιών
κλίμακας στην κατανάλωση των νοικοκυριών και το δεύτερο την ύπαρξη διαφορετικών
αναγκών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων.
Με βάση την περιγραφείσα μεθοδολογία20, η σημαντικότερη διαφορά ως προς τον
πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες θα είναι αποτέλεσμα
διαφορών στα καταναλωτικά πρότυπα (καταναλωτικά μερίδια επιμέρους δαπανών) των
νοικοκυριών που τις συνθέτουν. Είναι συνεπώς χρήσιμο για τη μετέπειτα ερμηνεία των
αποτελεσμάτων της παρούσας ανάλυσης να καταγραφούν αρχικά οι σημαντικότερες
διαφορές που παρατηρούνται στη σύνθεση “των καλαθιών” των επιμέρους πληθυσμιακών
ομάδων. Προς το σκοπό αυτό, στον πίνακα 5 ο πληθυσμός ταξινομείται σε 2 επιμέρους
ομάδες με βάση τη διάκριση σε φτωχά και μη φτωχά νοικοκυριά, ενώ στον πίνακα 1, ο
πληθυσμός ταξινομείται σε 5 ομάδες (πεμπτημόρια) ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός
του. Οι ταξινομήσεις αυτές επιλέχθηκαν ως πιο ενδιαφέρουσες, από ένα σύνολο
εναλλακτικών επιλογών που είχε η μελέτη με βάση το πρωτογενές υλικό.
Οι συνολικές δαπάνες ταξινομήθηκαν σε 8 βασικές κατηγορίες, 7 από τις οποίες
αναφέρονται στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα στην κατηγορία 1 συμμετέχουν όλα τα τρόφιμα τα
οποία σχετίζονται άμεσα με τα δημητριακά (αλεύρι, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, κλπ). Στη
κατηγορία 2 συμμετέχουν τα τρόφιμα τα οποία η παραγωγή τους εξαρτάται έμμεσα υπό
μορφή ζωοτροφών από τα δημητριακά. Αυτή η κατηγορία διαχωρίζεται με βάση τη ζωική
παραγωγή και τα αλιεύματα. Στη ζωική παραγωγή οι ζωοτροφές χρησιμοποιούνται
εντατικότερα, σε σχέση με τα αλιεύματα, εφόσον μόνο ένα μέρος αυτών αποτελούν προϊόντα
ιχθυοτροφείων. Τα προϊόντα της ζωικής παραγωγής διαχωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες που
είναι το κρέας και τα παράγωγά του η μία και το γάλα, αυγά και τα παράγωγα αυτών η άλλη.
Η κατηγορία 3 περιλαμβάνει όλα τα φρούτα και λαχανικά τα οποία παράγονται χωρίς καμιά
επεξεργασία. Η κατηγορία 4 περιλαμβάνει όλα τα φυτικά έλαια και τα παράγωγά αυτών. Η
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κατηγορία 5 περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τρόφιμα που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω
κατηγορίες. Στην κατηγορία 6 περιλαμβάνονται τα οινοπνευματώδη ποτά και ο καπνός. Στην
κατηγορία 7 περιλαμβάνονται όλα τα τρόφιμα (φαγητά και ποτά) που ο καταναλωτής
καταναλώνει εκτός της οικίας του. Τέλος, στην κατηγορία 8 περιλαμβάνονται όλες οι άλλες
δαπάνες που κάνουν τα νοικοκυριά για αγορές είτε αγαθών (π.χ. ένδυση, καύσιμα,
εξοπλισμός σπιτιού κλπ) είτε υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, μεταφορές, υγεία
κλπ).
Σύμφωνα με τον πίνακα 7 τα νοικοκυριά που το εισόδημά τους είναι μικρότερο από το
60% του διάμεσου εισοδήματος (φτωχά νοικοκυριά) δαπανούν για τρόφιμα το 30.77% του
εισοδήματός τους (στήλη a). Αντίθετα, τα μη φτωχά νοικοκυριά, δαπανούν μόνο το 16.86%
(στήλη b). Η αυξημένη αυτή δαπάνη ισχύει και για τις 5 κατηγοριοποιήσεις των τροφίμων.
Αντίθετα, στις άλλες 2 κατηγοριοποιήσεις, τα μη φτωχά νοικοκυριά δαπανούν περισσότερα
χρήματα σε σχέση με τα φτωχά νοικοκυριά.
Πίνακας 7. Δομή και αλλαγές της καταναλωτικής δαπάνης σε πληθυσμιακές ομάδες (φτωχά /
μη φτωχά νοικοκυριά).

Βασικές κατηγορίες αγαθών και
υπηρεσιών

1. Τρόφιμα με άμεση σύνδεση με
δημητριακά
2. Τρόφιμα με έμμεση σύνδεση με
δημητριακά
2α: ζωικά, κρέας
2β: ζωικά, γαλακτοκομικά, αυγά
3. Ψάρια και λοιπά
4. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής
χωρίς επεξεργασία
5. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής
με επεξεργασία (έλαια)
6. Λοιπά ενδιάμεσα ή τελικά
παρασκευασμένα τρόφιμα

Δομή κατανάλωσης
(2005)
Μη
Φτωχά
Φτωχά
Νοικ.
Νοικ.
(α)
(β)

Σύνολο
(γ)

α/β
(δ)

Μεταβολές στα μερίδια
2005-1999
Μη
Φτωχά Φτωχά
ΣύΝοικ.
Νοικ.
νολο
(ε)
(ζ)
(η)

4.93

2.15

2.31

2.3

-0.78

-0.1

-0.1

6.39
5.57
2.11

3.74
3.11
1.41

3.90
3.26
1.45

1.7
1.8
1.5

-0.86
-0.29
-0.31

-0.3
-0.1
0.1

-0.3
-0.1
0.0

6.03

2.99

3.17

2.0

-0.69

-0.4

-0.5

2.07

0.88

0.95

2.4

-0.04

0.0

-0.0

3.66

2.58

2.64

1.4

0.42

0.29

0.2

30.77

16.86

17.68

1.8

-2.55

-0.6

-0.8

4.75
5.66

4.04
9.30

4.09
9.08

1.2
0.6

-1.04
-0.99

0.3
-0.1

0.2
-0.2

Σύνολο (7-8)

10.41

13.34

13.17

0.8

-2.03

0.2

0.1

9. Λοιπές δαπάνες νοικοκυριού

58.82

69.80

69.15

0.8

4.6

0.5

0.7

100

100

100

Σύνολο (1-6)
7. Ποτά, νερό, καπνός
8. Φαγητά, ποτά: σερβιριζόμενα

Γενικό Σύνολο (1-9)

Πηγή: Υπολογισμοί πρωτογενών στοιχείων των ΕΟΠ 1998/99 και 2004/05 (ΕΣΥΕ).
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Η δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών σε φυτικά έλαια και σε τρόφιμα που παράγονται
άμεσα από τα δημητριακά (κατηγορίες 4 και 1) είναι 2.4 και 2.3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση
με την αντίστοιχη δαπάνη των μη φτωχών νοικοκυριών (στήλη d). Από την άλλη πλευρά, η
δαπάνη για φαγητά και ποτά εκτός κατοικίας (κατηγορία 7) στα φτωχά νοικοκυριά
υπολείπεται της αντίστοιχης δαπάνης των μη φτωχών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά,
η διάρθρωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για τρόφιμα φαίνεται να
διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το επίπεδο οικονομικής ευμάρειας του νοικοκυριού.
Στον ίδιο πίνακα στις στήλες e-g αποτυπώνονται οι αλλαγές που επήλθαν στα παραπάνω
μερίδια σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 1999. Τα φτωχά νοικοκυριά περιόρισαν τις
δαπάνες τους για τρόφιμα (κατηγορίες 1-7) κατά 4.6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αύξησαν
αντίστοιχα τις δαπάνες τους για λοιπά αγαθά και υπηρεσίες. Ένα μεγάλο μέρος της μείωσης
αυτής επήλθε εξαιτίας του περιορισμού των δαπανών για φαγητά εκτός κατοικίας καθώς και
για ποτά και καπνό. Στα μη φτωχά νοικοκυριά, αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
αλλαγές, πέρα από μια μικρή αύξηση των δαπανών για ποτά και καπνό με αντίστοιχη μείωση
δαπανών για φρούτα και λαχανικά.
Στον πίνακα 8 η ταξινόμηση αναφέρεται σε 5 πληθυσμιακές ομάδες (πεμπτημόρια), από
τη φτωχότερη στην πλουσιότερη όπου σε κάθε ομάδα συμμετέχει το 20% του πληθυσμού.
Και εδώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα καταναλωτικά πρότυπα. Ο πίνακας αυτός έχει
τη χρησιμότητα σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα στο ότι διασπά τα νοικοκυριά σε 5
κατηγορίες από τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε διαφορές και σε μεσαία
πληθυσμιακά στρώματα. Το εύρημα αυτού του πίνακα είναι ότι ο μέσος όρος δαπάνης για το
σύνολο της χώρας όπως υπολογίζεται (στήλη f) διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τη
σημαντικά χαμηλή (ή υψηλή) συμμετοχή της 5ης πληθυσμιακής ομάδας που περιλαμβάνει τα
πλουσιότερα πληθυσμιακά στρώματα. Για παράδειγμα η πληθυσμιακή ομάδα που βρίσκεται
στο μέσο της κατανομής (3ο πεμπτημόριο) δαπανά για τρόφιμα το 20.35% ενώ ο
υπολογιζόμενος μέσος στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας για τρόφιμα είναι 17.72%. Η
μικρότερη υπολογιζόμενη μέση τιμή διαμορφώθηκε εξαιτίας της χαμηλής δαπάνης για
τρόφιμα της πλουσιότερης πληθυσμιακής ομάδας (5ο πεμπτημόριο) όπου το αντίστοιχο
μερίδιο δαπάνης είναι μόλις 12.29%.
Μετά την εξειδίκευση των καταναλωτικών προτύπων των επιμέρους πληθυσμιακών
ομάδων προχωρήσαμε στην εκτίμηση των μηνιαίων ΔΤΚ για κάθε ομάδα νοικοκυριών καθώς
και τις μέσες ετήσιες μεταβολές τους με βάση τις εξισώσεις (2) και (3). Σημειώνεται ότι οι
διαθέσιμοι από τη στατιστική υπηρεσία μηνιαίοι ΔΤΚ (για κάθε αγαθό ή υπηρεσία) κάλυψαν
την περίοδο Ιανουάριος 2000-Δεκέμβριος 2009, ενώ οι ετήσιες μεταβολές των δεικτών αυτών
(πληθωρισμός) κάλυψαν την περίοδο 2001 έως και το 2009. Με βάση τα καταναλωτικά
πρότυπα των διαφόρων ομάδων νοικοκυριών και τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών για κάθε
επιμέρους αγαθό ή υπηρεσία, εκτιμήθηκε ο ΔΤΚ κάθε πληθυσμιακής ομάδας.
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Πίνακας 8. Δομή καταναλωτικής δαπάνης σε πληθυσμιακές ομάδες (πεμπτημόρια).
Βασικές κατηγορίες
υπηρεσιών

αγαθών

και

1ο
Φτωχότερο
(α)

1. Τρόφιμα με άμεση σύνδεση με
δημητριακά
2. Τρόφιμα με έμμεση σύνδεση με
δημητριακά
2α: ζωικά, κρέας
2β: ζωικά, γαλακτοκομικά, αυγά
3. Ψάρια και λοιπά
4. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής
χωρίς επεξεργασία
5. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής με
επεξεργασία (έλαια)
6. Λοιπά ενδιάμεσα ή τελικά
παρασκευασμένα τρόφιμα
Σύνολο (1-6)

2ο

3ο

4ο

5ο
Πλουσιότερο

Σύνολο
Νοικ.

(ε)

(ζ)

(β)

(γ)

(δ)

4.64

3.29

2.70

2.20

1.40

2.31

6.14
5.41
2.05

5.03
4.35
1.78

4.49
3.82
1.63

3.98
3.22
1.39

2.77
2.24
1.19

3.91
3.26
1.46

5.73

4.40

3.64

3.11

2.08

3.18

1.98

1.45

1.14

0.86

0.54

0.95

3.56

3.26

2.93

2.77

2.07

2.65

29.50

23.57

20.35

17.53

12.29

17.72

7. Ποτά, νερό, καπνός
8. Φαγητά, ποτά: σερβιριζόμενα
Σύνολο (7-8)

4.87
5.98

5.14
7.23

4.80
8.57

4.20
9.57

3.20
10.32

4.08
9.10

10.85

12.38

13.37

13.77

13.52

13.18

9. Λοιπές δαπάνες νοικοκυριού

59.65

64.05

66.28

68.70

74.19

69.10

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

Γενικό Σύνολο (1-9)

Πηγή: Υπολογισμοί πρωτογενών στοιχείων ΕΟΠ 2004/05 (ΕΣΥΕ).
Στον πίνακα 9 αποτυπώνεται η εξέλιξη των τιμών. Παρατηρούμε ότι ο μέσος
πληθωρισμός για την εξαετία 2001-06 διαμορφώθηκε στο 3.37% (τελευταία γραμμή του
πίνακα). Στην παραπάνω περίοδο (στήλη α) οι μεταβολές των τιμών των τροφίμων
ακολουθούν από κοντά τις μεταβολές του γενικού δείκτη (3.43%). Το 2007 (στήλη β) ο
μέσος ετήσιος πληθωρισμός που καταγράφεται είναι 2.94%, μικρότερος σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις τιμών μέσα στα τρόφιμα. Οι
τιμές των τροφίμων της κατηγορίας 1 που σχετίζονται με τα δημητριακά αυξάνονται
υπερδιπλάσια σε σχέση με το γενικό δείκτη, ενώ οι τιμές των φυτικών ελαίων
διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Το 2008 (στήλη γ), ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός
είναι 4.15%, αυξημένος κατά 1.2 ποσοστιαίες μονάδες, με τις τιμές των τροφίμων να έχουν
αυξηθεί κατά μέσο όρο 5.38%, ενώ οι τιμές των προϊόντων της κατηγορίας 1 να έχουν
αυξηθεί αντίστοιχα κατά 12.41%, δηλαδή αύξηση διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος
και υπερτριπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εκτός από την κατηγορία 1, αυξήσεις
τιμών σημειώθηκαν και στην υποκατηγορία 2α που περιλαμβάνει κυρίως γαλακτοκομικά
προϊόντα και αυγά, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε και στην υποκατηγορία που
περιλαμβάνει τα κρέατα. Από το Σεπτέμβριο21 του 2008 και μετά, οι αυξήσεις των τιμών
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είναι σημαντικά μικρότερες με αποτέλεσμα σε μέσα επίπεδα έτους οι αυξήσεις των τιμών να
διαμορφωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα έναντι των αυξήσεων του πρώτου επτάμηνου.
Πίνακας 9. Μεταβολές στις τιμές βασικών κατηγοριών τροφίμων και υπηρεσιών.
Βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών

2001-2006

2007

2008

2009

(α)

(β)

(γ)

(δ)

1. Τρόφιμα με άμεση σύνδεση με δημητριακά

3.86

6.17

12.41

1.97

2. Τρόφιμα με έμμεση σύνδεση με δημητριακά
2α: ζωικά, κρέας
2β: ζωικά, γαλακτοκομικά, αυγά
3. Ψάρια και λοιπά
4. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής χωρίς επεξεργασία
5. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής με επεξεργασία (έλαια)
6. Λοιπά ενδιάμεσα ή τελικά παρασκευασμένα τρόφιμα

3.07
4.02
3.24
2.90
6.11
3.07

2.22
3.48
4.53
5.35
-6.81
2.70

3.72
6.33
3.72
4.91
2.05
3.07

Σύνολο (1-6)

3.43

3.26

5.38

2.19
-2.05
4.90
5.27
-2.59
1.95
1.91

7. Ποτά, νερό, καπνός
8. Φαγητά, ποτά: σερβιριζόμενα

5.25
4.30

6.32
3.97

1.86
5.23

Σύνολο (7-8)

4.59

4.70

4.16

5.25
2.97
3.68

9. Λοιπές δαπάνες νοικοκυριού22

3.12

2.51

3.83

0.52

Γενικό Σύνολο (1-9)

3.37

2.94

4.15

1.21

Πηγή: Επεξεργασία τιμών αγαθών και υπηρεσιών (ΕΣΥΕ).
Μέχρι το 2007, οι εξελίξεις των τιμών των τροφίμων δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη
διαφορά του πληθωρισμού που αντιμετώπισαν οι διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Οι
διαφορές αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές μετά το 2007. Ο πίνακας 10 αποτυπώνει τον
πληθωρισμό των φτωχών και μη φτωχών νοικοκυριών με βάση τις μέσες αυξήσεις των τιμών
του 2008 σε σχέση με το 2007. Διαπιστώνεται ότι τα φτωχά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν
πληθωρισμό (4.3%) ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το μέσο επίπεδο χώρας (4.1%). Οι
αυξήσεις των τιμών των τροφίμων συνέβαλαν κατά 37.4% στη διαμόρφωση του συνολικού
πληθωρισμού για τα φτωχά νοικοκυριά και μόνο 21.3% για τα πλούσια νοικοκυριά.
Αν απομονώσουμε τα τρόφιμα, τότε ο πληθωρισμός των φτωχών νοικοκυριών είναι
σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο πληθωρισμό χώρας και υπερδιπλάσιος από τον
πληθωρισμό των μη φτωχών νοικοκυριών. Οι παραπάνω διαφορές καθίσταται εντονότερες
στα μέσα του έτους όπου οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων ήταν μεγάλες. Από τις 5
κατηγορίες, τροφίμων η κατηγορία 1 έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση (0.6), ενώ ακολουθεί η
κατηγορία 2 (γαλακτοκομικά) η οποία σχετίζεται και αυτή με τα δημητριακά με 0.34
ποσοστιαίες μονάδες. Οι αυξήσεις των δημητριακών επομένως φαίνεται είτε άμεσα είτε
έμμεσα να συνέβαλλαν σημαντικά στον πληθωρισμό των φτωχών έναντι των μη φτωχών
πληθυσμιακών ομάδων.

213

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Πίνακας 10. Επίπτωση των βασικών κατηγοριών στον πληθωρισμό των φτωχών και μη
φτωχών νοικοκυριών καθώς και στο σύνολο του πληθυσμού (σε %, 2008).
Πληθωρισμός
Φτωχών

Πληθωρισμός
Μη Φτωχών

Πληθωρισμός
στο σύνολο του
πληθυσμού

0.60

0.26

0.28

0.23
0.34
0.08
0.29

0.13
0.19
0.05
0.14

0.14
0.20
0.05
0.15

0.04

0.02

0.02

0.11

0.08

0.08

Σύνολο (1-6)

1.62

0.88

0.92

7. Ποτά, νερό, καπνός
8. Φαγητά, ποτά: σερβιριζόμενα

0.09
0.29

0.07
0.47

0.07
0.46

Σύνολο (7-8)

0.42

0.54

0.53

9. Λοιπές δαπάνες νοικοκυριού

2.29

2.71

2.68

Γενικό Σύνολο (1-9)

4.33

4.13

4.14

(1-6) / (1-9) σε %

37.4

21.3

22.2

Βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών
1. Τρόφιμα με άμεση σύνδεση με δημητριακά
2. Τρόφιμα με έμμεση σύνδεση με δημητριακά
2α: ζωικά, κρέας
2β: ζωικά, γαλακτοκομικά, αυγά
3. Ψάρια και λοιπά
4. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής χωρίς επεξεργασία
5. Τρόφιμα αγροτικής παραγωγής με επεξεργασία
(έλαια)
6. Λοιπά ενδιάμεσα ή τελικά παρασκευασμένα
τρόφιμα

Πηγή: Επεξεργασία τιμών αγαθών και υπηρεσιών και πρωτογενών στοιχείων ΕΟΠ 2004/05
(ΕΣΥΕ).

Συμπεράσματα
Η αύξηση των τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων το καλοκαίρι του 2007 ήταν
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού διαφόρων παραγόντων. Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές
αναφορές, διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, τα
ανερχόμενα εισοδήματα στις αναδυόμενες οικονομίες συνέβαλαν στην αύξηση της
παγκόσμιας ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς η άνοδος των τιμών προκλήθηκε
κυρίως από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, από τα χαμηλά επίπεδα
των αποθεμάτων καθώς και από ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες καλλιεργειών –
πρωτίστως όμως λόγω καιρικών συνθηκών όπως η ξηρασία στην Αυστραλία. Η άνοδος
ενδυναμώθηκε και από τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, όπου τα διάφορα κράτη είτε
απαγόρευσαν τις εξαγωγές είτε αύξησαν τους εξαγωγικούς δασμούς με αποτέλεσμα να
ενισχύσουν τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών βραχυχρόνια καθώς και από τις κερδοσκοπικές
επενδυτικές πολιτικές στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων. Από την πλευρά της
ζήτησης, η αύξηση του πλούτου στις περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως στην Κίνα
(αλλά και στην Ινδία), προκαλεί σημαντικές μεταβολές στην κατανάλωση ειδών διατροφής
στις εν λόγω χώρες, οδηγώντας σε αύξηση της κατανάλωσης πλούσιων σε πρωτεΐνες ειδών
διατροφής όπως κρέας και γαλακτοκομικά και, κατ’ επέκταση σε μεγαλύτερη ζήτηση για
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ζωοτροφές. Επίσης, τα σημερινά υψηλά επίπεδα των τιμών της ενέργειας και τα αυξανόμενα
κρατικά κίνητρα για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων στηρίζουν τη σημαντική αύξηση
της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η πλεονασματική
ζήτηση σε συνδυασμό με την ελλειμματική προσφορά οδήγησε σε μια εκρηκτική άνοδο των
τιμών που γρήγορα όμως έλαβε τέλος.
Στις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων, καταγράφηκε
ταυτόχρονα μια αντίστοιχη άνοδος στις τιμές λιανικής των τροφίμων. Στη συνέχεια, ενώ οι
τιμές των αγροτικών προϊόντων υποχώρησαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τις τιμές που είχαν
διαμορφωθεί πριν την αύξησή τους, οι τιμές λιανικής στα τρόφιμα δεν ακολούθησαν παρά
μόνον μετά από αρκετούς μήνες. Η υστέρηση αντίδρασης ήταν διαφορετική από χώρα σε
χώρα. Η αντίδραση των επιχειρήσεων επεξεργασίας και διανομής τροφίμων στη μείωση των
τιμών ήταν βραδύτερη και ασθενέστερη από την αντίδρασή τους στην αύξηση που
παρατηρήθηκε το 2007. Η διαφορά αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές οι
οποίοι δεν επωφελήθησαν από τη διαμόρφωση των μετέπειτα χαμηλών τιμών των αγροτικών
προϊόντων.
Οι αυξήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων δεν επηρέασαν με τον ίδιο τρόπο την
εξέλιξη των τιμών των ειδών διατροφής στις διάφορες χώρες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι
διαφορές στη διάρθρωση της αγοράς και στις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του
λιανεμπορίου και διανομής πιθανόν να εξηγούν τη διαφορετική αντίδραση των περιθωρίων
κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων σε μια κοινή για όλες τις χώρες εξωτερική διαταραχή.
Σε χώρες όπου η άνοδος των τιμών των ειδών διατροφής ήταν σχετικά συγκρατημένη,
φαίνεται ότι, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών
επιχειρήσεων, τα περιθώρια κέρδους μπορεί να λειτούργησαν ως δικλίδα ασφαλείας και να
άμβλυναν τις επιδράσεις της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των ειδών διατροφής. Αντίθετα,
σε χώρες όπου η άνοδος των τιμών των ειδών διατροφής ήταν εντονότερη, φαίνεται ότι τα
περιθώρια κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων δεν λειτούργησαν ως ασφαλιστική δικλίδα.
Επιγραμματικά, οι κυριότεροι παράγοντες που πιθανόν να διαφοροποιούν τις αυξήσεις των
τιμών των τροφίμων στις διάφορες χώρες είναι: η διαφορά της συμμετοχή της αξίας των
αγροτικών προϊόντων στο συνολικό κόστος παραγωγής των τροφίμων, ο διαφορετικός
βαθμός μεταποίησης των τροφίμων, οι επιπτώσεις της διεύρυνσης, η αγροδιατροφική
αλυσίδα, οι διαφορετικές στρατηγικές εμπορίας των επιχειρήσεων μεταποίησης και λιανικού
εμπορίου, οι διαφορετικές δημόσιες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, ο διαφορετικός βαθμός
καταναλωτικής συνείδησης, οι σημαντικές διολισθήσεις των νομισμάτων.
Οι πληθυσμιακές ομάδες σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα εμφανίζουν ένα αρκετά
διαφοροποιημένο καταναλωτικό πρότυπο με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των
επιμέρους δαπανών τους. Τα καταναλωτικά πρότυπα όχι μόνο δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες
αλλά και διαφέρουν σημαντικά μέσα στις πληθυσμιακές ομάδες εντός των χωρών. Με την
πάροδο του χρόνου, σταδιακά, οι αποκλίσεις τόσο μέσα στις πληθυσμιακές ομάδες κάθε
χώρας, όσο και μεταξύ των χωρών περιορίζονται. Καθώς αυξάνεται η ευημερία και η
οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, περιορίζεται και ο συντελεστής βαρύτητας που έχουν τα
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τρόφιμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό των φτωχών νοικοκυριών. Περιορίζεται επίσης
και η απόκλιση ανάμεσα στα φτωχά και στα πλούσια νοικοκυριά.
Η επίπτωση της αύξησης της τιμής των τροφίμων στα φτωχά νοικοκυριά ήταν
υπερδιπλάσια σε σχέση με την επίπτωση που είχαν οι παραπάνω αυξήσεις στα πλούσια
νοικοκυριά. Η επίπτωση αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα εξαιτίας της διαφορετικής
βαρύτητας που έχουν τα τρόφιμα στο καλάθι κάθε πληθυσμιακής ομάδας κάθε χώρας και
επίσης της διαφορετικής επίπτωσης που είχαν οι αυξήσεις των τιμών των αγροτικών
προϊόντων στις τιμές των τροφίμων από χώρα σε χώρα.

1

Οι αυξήσεις των βασικών γεωργικών προϊόντων που παρατηρήθηκαν ήταν μεγαλύτερες έναντι των αυξήσεων
των τιμών καταναλωτή στα τρόφιμα εφόσον τα γεωργικά προϊόντα αποτελούν ένα μικρό μόνον μέρος της
συνολικής παραγωγής των ειδών διατροφής, ενώ επίσης στις ανταγωνιστικές αγορές, οι επιχειρήσεις
επεξεργασίας και διανομής τροφίμων απορροφούν μέρος της αύξησης των τιμών.
2

Την ίδια περίοδο, που οι τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων υποχωρούσαν, οι τιμές παραγωγού
συνέχισαν να αυξάνονται έως και το 4ο τρίμηνο του 2008, ενώ στη συνέχεια υποχώρησαν ελαφρώς και τελικά
σταθεροποίηθηκαν.
3

Τα μηνιαία στοιχεία για τον δείκτη βασικών γεωργικών προϊόντων έχουν υπολογιστεί με βάση τα επίπεδα
τιμών σημαντικών βασικών προϊόντων από τη βάση δεδομένων Agriviews.
4

Πολλοί καταλογίζουν στους τελικούς πωλητές των τροφίμων αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως ο
σχηματισμός καρτέλ και οι αποκλειστικές συμφωνίες προμηθειών, η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης για τη
μονομερή επιβολή όρων στους προμηθευτές, η τεχνική του διπλού περιθωρίου κέρδους (οι λιανοπωλητές
απολαμβάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους όχι μόνο από τους αγοραστές αλλά και από τους προμηθευτές, λόγω
των επιστροφών).
5

Η ασύμμετρη ανταπόκριση των παραπάνω τιμών σχετίζεται εν μέρει με τις διαρθρωτικές αδυναμίες του
συστήματος καθώς και με τον αριθμός των μεσαζόντων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας και
τη διάρθρωση του ανταγωνισμού σε ορισμένα σημεία της αλυσίδας αυτής.
6

Πολλοί πιστεύουν ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση μείωσε την αύξηση της ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές,
και κατά συνέπεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να δούμε να επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες που άρχισαν στα
μέσα του 2007, οι οποίες καθιστούν τις γεωργικές αγορές ακόμη λιγότερο προβλέψιμες. Εξάλλου, η
προσαρμογή στη ζήτηση που προκάλεσε η κερδοσκοπική χειραγώγηση των τιμών – η οποία δεν αντικατοπτρίζει
την πραγματική ζήτηση– είναι αδύνατη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε βαθμό ευελιξίας ασύμβατο με τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της γεωργικής παραγωγής.
7

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που επιβλήθηκαν από ορισμένες χώρες φαίνεται ότι
προκάλεσαν περισσότερη ζημιά παρά όφελος επειδή ανέκοψαν τα μηνύματα της αγοράς.
8

Από τις αρχές του 2006 παρατηρήθηκε έξαρση των επενδυτικών ροών προς τις εν λόγω αγορές, όπως
προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που βρίσκονται στην
κατοχή φορέων της αγοράς. Ο αυξανόμενος όγκος των κεφαλαίων από διάφορα συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία
επενδύσεων και κρατικά επενδυτικά ταμεία στράφηκε εν μέρει και στις αγορές βασικών προϊόντων. Δεδομένης
της κερδοσκοπικής φύσης των επενδύσεων υψηλού κινδύνου, οι τελευταίες επηρέασαν τις τιμές
βραχυπρόθεσμα. Τα προϊόντα στις χρηματοπιστωτικές αγορές οδήγησαν σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών
των γεωργικών προϊόντων χωρίς να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ροές των προϊόντων.
9

Συμπεριλαμβανομένων των σπόρων.

10

Τη δεκαετία του ’80, η ΚΑΠ στήριζε το εισόδημα των αγροτών της ΕΕ με την επιβολή φόρων στις εισαγωγές,
την παροχή επιδοτήσεων στις εξαγωγές και την εξασφάλιση τιμών για προϊόντα που διαφορετικά θα παρέμεναν
σε επίπεδο χαμηλότερο των διεθνών τιμών. Αυτά τα μέτρα είχαν προκαλέσει υψηλό κόστος για τον κοινοτικό
προϋπολογισμό και είχαν οδηγήσει σε υπερπροσφορά αγροτικών προϊόντων. Για την αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων η ΕΕ εισήγαγε διάφορα μέτρα όπως η θέσπιση ποσοστώσεων στο γάλα το 1984, η επιβολή
περιορισμών στις αμπελοκαλλιέργειες, ο προσδιορισμός ανώτατων ορίων εθνικής αρωγής για διάφορα προϊόντα
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και η εισαγωγή ενός προγράμματος για την προσωρινή παύση καλλιεργειών. Το 2003 η ΚΑΠ αποτέλεσε
αντικείμενο εκτενών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των διεθνών συμφωνιών
απελευθέρωσης του εμπορίου (όπως ο γύρος εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα), να περιοριστούν οι
πιέσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να καταστεί η γεωργία στην ΕΕ περισσότερο φιλική προς το
περιβάλλον και πιο ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης μειώθηκαν σημαντικά οι εγγυημένες τιμές
και θεσπίστηκε «ενιαία αγροτική ενίσχυση» που αντικαθιστά πολλές από τις προηγούμενες παροχές που
συνδέονταν με την παραγωγή και τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της
ΚΑΠ σήμερα αφορά την αρωγή γεωργών που δεν συνδέεται με την παραγωγή. Πέρα από την επιβολή φόρων
και ποσοστώσεων στις εισαγωγές, η ΚΑΠ προβλέπει δύο σημαντικούς τύπους περιορισμού της άμεσης
προσφοράς: συστήματα ποσοστώσεων της παραγωγής και υποχρεώσεις «προσωρινής παύσης καλλιεργειών». Η
ποσόστωση της παραγωγής επιβάλλεται σε ορισμένα προϊόντα (ειδικότερα, το γάλα και τη ζάχαρη) και οδηγεί
σε πρόστιμα όπως οι συμπληρωματικές εισφορές στο γάλα σε περιπτώσεις υπέρβασης. Οι αγρότες είναι επίσης
υποχρεωμένοι να προβούν σε "προσωρινή παύση" συγκεκριμένου ποσοστού αγροτικών εκτάσεων (δηλ. να
διακόψουν την καλλιέργεια). Αυτό το ποσοστό μπορεί να διαφοροποιείται ανά έτος προκειμένου να μειωθούν οι
στρεβλώσεις της αγοράς στην πλευρά της προσφοράς. Η μεταρρύθμιση του 2003 κατάφερε να μειώσει τις
στρεβλωτικές επιδράσεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων μέσω π.χ. της μείωσης της τιμής παρέμβασης στην
αγορά για διάφορα αγροτικά προϊόντα (όπως βούτυρο, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και ρύζι). Η
αποσύνδεση των αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μείωσε τον αριθμό των
μέτρων που επηρεάζουν την προσφορά. Ωστόσο, παρά τη μεταρρύθμιση του 2003, οι πολιτικές της ΚΑΠ
εξακολουθούν να ασκούν στρεβλωτικές επιδράσεις και να προκαλούν αποκλίσεις μεταξύ των τιμών στην ΕΕ και
των τιμών στις διεθνείς αγορές για διάφορα αγροτικά προϊόντα (όπως γάλα, βόειο κρέας και ζάχαρη). Η
επίδραση αυτών των περιορισμών της προσφοράς φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες.
11

Στο παραπάνω εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. τεκμαρτά ενοίκια, εισόδημα από
ιδιοκατανάλωση αγροτικής παραγωγής κλπ).
12

Ο ΕνΔΤΚ κατασκευάστηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης συγκρίσιμων στοιχείων τιμών για
την εξέλιξη του πληθωρισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η Συνθήκη για τη δημιουργία της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) προϋπέθετε όχι μόνο συνεπείς και συγκρίσιμους δείκτες μεταξύ
των κρατών-μελών, αλλά και αξιόπιστους συνολικούς δείκτες σε επίπεδο ΟΝΕ. Ο ΕνΔΤΚ καταγράφει τις
μεταβολές των τιμών καταναλωτή στο σύνολο της επικράτειας και εννοιολογικά αναφέρεται «στη χρηματική
καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών». Μηνιαία στοιχεία τόσο για το συνολικό δείκτη όσο και για επιμέρους
συνιστώσες του είναι διαθέσιμα από το 1995. Στόχος των ΕνΔΤΚ είναι να καλύψουν το πλήρες φάσμα της
τελικής καταναλωτικής δαπάνης για όλα τα είδη νοικοκυριών ώστε να δοθεί μια έγκαιρη και σαφής εικόνα του
πληθωρισμού. Εννοιολογικά, οι ΕνΔΤΚ είναι περισσότερο «δείκτες τιμών τύπου Laspeyres» παρά «δείκτες
κόστους ζωής», πράγμα που αντικατοπτρίζει τον ρόλο τους στη μέτρηση της σταθερότητας των τιμών. Κατά
συνέπεια, οι ΕνΔΤΚ μπορούν να θεωρηθούν ότι μετρούν, γενικά, τις τιμές ενός καθορισμένου (σταθερού)
προτύπου δαπανών – παρά ότι βασίζονται σε οικονομικές αντιλήψεις περί ωφέλειας του καταναλωτή. Η κάλυψη
των ΕνΔΤΚ ορίζεται με βάση την «τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών», με αναφορά
στις έννοιες των εθνικών λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ 1995). Ορισμένες
πρακτικές συνέπειες της χρήσης της «τελικής νομισματικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών» είναι η
γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη περιλαμβάνει όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται από τα νοικοκυριά
στην επικράτεια μιας χώρας ανεξαρτήτως αν είναι μόνιμοι ή μη μόνιμοι κάτοικοι (η αποκαλούμενη «έννοια της
εντοπιότητας»). Οι ΕνΔΤΚ καλύπτουν τις τιμές που καταβάλλονται για αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο
νομισματικών συναλλαγών. Έτσι, για παράδειγμα, εξαιρούνται ορισμένες αμοιβές και φόροι που πληρώνονται
στο κράτος για άδειες (όταν δεν λαμβάνεται ως αντάλλαγμα κάποιο αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία). Οι
μετρούμενες τιμές είναι αυτές που πραγματικά πληρώνουν οι καταναλωτές και, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν
φόρους πωλήσεων επί των προϊόντων, όπως ο φόρος προστιθεμένης αξίας, και εποχιακές εκπτώσεις. Οι ΕνΔΤΚ
δεν περιλαμβάνουν δαπάνες για τόκους και άλλες πιστωτικές επιβαρύνσεις, θεωρώντας τα μάλλον ως
χρηματοδοτικά έξοδα παρά ως καταναλωτική δαπάνη.
13

Οι παραπάνω σταθμίσεις λαμβάνουν υπόψη μόνον τις χρηματικές δαπάνες έναντι του συνόλου των δαπανών
(δηλαδή + τεκμαρτές) που περιλαμβάνονται στη στήλη f.
14

Οι τιμές των ειδών διατροφής σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) επηρεάστηκαν
από (συχνά προσωρινούς) παράγοντες που σχετίζονται με επιμέρους χώρες, όπως οι μικρές εσοδείες γεωργικών
προϊόντων ή η έντονη αύξηση των μισθών, γεγονότα που συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του κόστους και
των τιμών στον κλάδο των ειδών διατροφής και ενέτειναν τη μετακύλιση των αυξήσεων στις τιμές καταναλωτή
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των ειδών διατροφής. Η αύξηση της φορολογίας του καπνού (ο καπνός συμπεριλαμβάνεται στη συνιστώσα των
ειδών διατροφής του ΕνΔΤΚ) και του ΦΠΑ συνέβαλε και αυτή στη μεγαλύτερη αύξηση (σε σχετικούς όρους)
των τιμών καταναλωτή των ειδών διατροφής στις περισσότερες χώρες της ΚΑΕ σε σύγκριση με τη ζώνη του
ευρώ. Επιπλέον, οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας ήταν μεγαλύτερες στις περισσότερες χώρες της ΚΑΕ σε
σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ. Αυτό, από κοινού με το ότι η παραγωγή ειδών διατροφής εξαρτάται
περισσότερο από την ενέργεια στις περισσότερες χώρες της ΚΑΕ από ό,τι στη ζώνη του ευρώ, συνέβαλε επίσης
στη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιμών στον κλάδο των ειδών διατροφής σε σύγκριση
με τη ζώνη του ευρώ. Θεσμικοί παράγοντες συνέβαλαν επίσης στις αυξήσεις των τιμών των ειδών διατροφής
στις παραπάνω χώρες.
15

Οι χώρες αυτές είναι μέλη της Ε.Ε. των 27, αλλά δεν συμμετέχουν στην ζώνη του ευρώ και διατηρούν
επομένως τα νομίσματά τους. Αντίθετα, στην Ελβετία και στη Νορβηγία, χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. των
27 και δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων κυμαίνονται σε επίπεδα
σημαντικά χαμηλότερα, έναντι όλων των υπολοίπων χωρών.
16

Υποτιμήσεις (+) / ανατιμήσεις (-) νομισμάτων έναντι του ευρώ (Οκτ.2009 / Σεπτ. 2008 - σε %)
Νόμισμα

Οκτ.09/Σεπτ.08

Νόμισμα

Οκτ.09/Σεπτ.08

Νόμισμα

Οκτ.09/Σεπτ.08

Leu Ρουμανίας

+18,3

Forint Ουγγαρίας

+11,6

Δολάριο Αμερικής

+3,1

Λίρα Τουρκίας

+22,3

Ζλότυ Πολωνίας

+24,9

Στερλίνα Αγγλίας

+14,6

Koruna Τσεχίας

+5,6

krona* Ισλανδίας

+120,8

Κορώνα Σουηδίας

+7,8

(*): Δεκ.08/Σεπτ.08 - Πηγή: European Central Bank (ECB).

Η Βουλγαρία και η Εσθονία έχουν συνδέσει τα νομίσματά τους με το ευρώ και η ισοτιμία δεν άλλαξε στην
εξεταζόμενη περίοδο.
17

Θέματα που συνάδουν με την διαφοροποιημένη επίδραση που έχουν οι μεταβολές των τιμών των τροφίμων
στις οικονομίες των χωρών καθώς επίσης και στην αναδιανεμητική λειτουργία του πληθωρισμού (ή του
αποπληθωρισμού) σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες έχουν διερευνηθεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και πιο
πρόσφατα για τη Μ. Βρετανία έχοντας καταγράψει το πρόβλημα της άνισης επίδρασης του πληθωρισμού
μεταξύ διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων [Amble N. and K. Stewart (1994), Berndt E. et al. (1997), Bils M. and
P. Klenow (2001), Garner T. et al. (1996), Hagemann R. (1982), Hamilton B. (2001) Hobijn B. and D. Lagakos
(2003), Lebow D. and J. Rudd (2003), Michael R. (1979), Pollak R. (1980)]. Για την Ελλάδα αντίστοιχη εργασία
έχει γίνει από τους Ζωγραφάκη και Μητράκο (2005).
Μέσα επίπεδα έτους 2008 έναντι του μέσου επιπέδου έτους του 2007 (θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο 2ο
εξάμηνο του 2008, έναντι του αντίστοιχου του 2007, οι μεταβολές είναι ακόμα μεγαλύτερες).
18

19

Ο ΔΤΚ διαφέρει σε σχέση με τον ΕνΔΤΚ κυρίως γιατί σε πολλές χώρες οι εθνικοί ΔΤΚ δημιουργήθηκαν για
να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς όπως για παράδειγμα να χρησιμεύσουν ως «δείκτες κόστους ζωής» ή ως
«αντισταθμιστικοί δείκτες», Ορισμένα παραδείγματα διαφορών μεταξύ των ΕνΔΤΚ και των εθνικών ΔΤΚ είναι
η αντιμετώπιση της επιδοτούμενης υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Ο ΕνΔΤΚ περιλαμβάνει την
καθαρή τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές (μετά τις επιστροφές), ενώ μερικοί ΔΤΚ δεν περιλαμβάνουν τις
αγορές αυτές ή καταγράφουν ακαθάριστες τιμές. Επίσης, διαφορές υπάρχουν και στην αντιμετώπιση της
ιδιοκατοίκησης. Στους ΕνΔΤΚ, εξαιρούνται τα τεκμαρτά μισθώματα για τις δαπάνες στέγασης σε περίπτωση
ιδιοκατοίκησης. Παρατηρούνται επίσης διαφορές από πλευράς χρήσης μαθηματικού τύπου άθροισης. Οι ΕνΔΤΚ
χρησιμοποιούν λόγους αριθμητικών ή γεωμετρικών μέσων όρων τιμών, ενώ μερικοί εθνικοί ΔΤΚ
χρησιμοποιούν άλλους μαθηματικούς τύπους. Τέλος, διαφορές εντοπίζονται και στην γεωγραφική και
πληθυσμιακή κάλυψη. Οι ΕνΔΤΚ καλύπτουν όλες τις δαπάνες στην επικράτεια, των μόνιμων κατοίκων και των
επισκεπτών, ενώ στόχος μερικών εθνικών ΔΤΚ είναι να καλύψουν τις δαπάνες των μόνιμων κατοίκων τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στην αλλοδαπή.
20

Ένα σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας έχει να κάνει με την διόρθωση της ποιότητας
που προκύπτει λόγω του ότι η φύση των αγαθών και υπηρεσιών μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Για
παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η απλή σύγκριση της τιμής ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού αγαθού με ένα
«παρόμοιο» που πωλήθηκε πέντε χρόνια πριν. Στο μεταξύ, η ποιότητα του εν λόγω αγαθού έχει αλλάξει – η
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σύγκριση των τιμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή ποιότητας. Η πλειονότητα των εμπειρογνωμόνων σε
θέματα δεικτών τιμών θεωρεί ότι η "διόρθωση ποιότητας" αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και δυσεπίλυτα
προβλήματα, αν όχι το πλέον σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα, στη δημιουργία του δείκτη τιμών καταναλωτή.
Για τους ΕνΔΤΚ υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα διόρθωσης της ποιότητας. Στην πράξη, όλα τα κράτη μέλη κάνουν
διορθώσεις για τη μεταβαλλόμενη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών στους ΕνΔΤΚ – χρησιμοποιώντας μια σειρά
άμεσων και έμμεσων μεθόδων.
21

Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η παρατηρούμενη αύξηση της τιμής των τροφίμων συμβαδίζει
με την αύξηση της τιμής των καυσίμων μέχρι το καλοκαίρι του 2008.
22

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι τιμές των καυσίμων (είτε για μετακίνηση, είτε για θέρμανση).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ex-ante μία επενδυτική πρόταση της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Αμυνταίου για τη δημιουργία μίας πρότυπης συνεταιριστικής
γαλακτοπαραγωγικής μονάδας. Η ΕΑΣ Αμυνταίου μέσω της επένδυσης επιδιώκει, την
εξασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας, την προσφορά
θέσεων εργασίας στην περιοχή και την αξιοποίηση των σημαντικών ποσοτήτων γάλακτος
που παράγονται στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία παρουσιάζει
αποτελέσματα της έρευνας1 που διεξήχθη κατά το έτος 2009, μέσω κατάλληλα
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου με βασικό στόχο τη διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης
της συνεταιριστικής επενδυτικής πρότασης από τους κατοίκους της περιφέρειας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η τοπική κοινωνία, σε μεγάλο ποσοστό αποδέχεται την επενδυτική
πρόταση και δείχνει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης προς τα συνεταιριστικά προϊόντα. Το
γεγονός που συνηγορεί στην επιτυχία του εγχειρήματος και στην ενίσχυση της ανάπτυξης της
περιοχής, χωρίς φυσικά να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές παράμετροι, όπως οι τελικές
αποφάσεις των καταναλωτών, οι δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων με τις ανταγωνίστριες
εταιρίες καθώς και οι πολιτικές αντίδρασης των συγκεκριμένων εταιριών.
Λέξεις-κλειδιά: αγροτική και τοπική ανάπτυξη, συνεταιρισμοί, γαλακτοκομικός κλάδος,
δειγματοληπτική έρευνα, πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση.
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Abstract
The present paper examines ex-ante an investment proposal of the Union of Agricultural
Cooperatives (UAC) Amyntaio, to create cooperative dairy plant. The Amyntaio UAC
through the investment seeks, to ensure the income of the region’s farmers’; to enhance the
employment and to use the high quality raw material (local milk production). In this context,
this paper presents results of a research conducted in 2009 using an appropriately stratified
questionnaire to investigate the adherence to the cooperative investment proposal from the
residents of the region. The results showed that the local community supports the investment
proposal through a high degree of confidence for the cooperative products. This fact supports
the success of the project proposal, leading to the enhancement of the region’s development;
though, without taking into consideration certain important parameters, such as the definite
decisions of the consumers, the farmers' commitments to the competing companies and the
reaction of the affected companies.
Keywords: Rural and local development, cooperatives, dairy industries, survey, multivariate
statistical analysis.

Εισαγωγή
Τα βασικά δομικά στοιχεία που καθορίζουν την ανάπτυξη μιας περιοχής και σε μεγάλο
βαθμό αποδίδουν τον τοπικό της χαρακτήρα, είναι ο πληθυσμός, οι φυσικοί πόροι, η
τεχνολογία και οι θεσμοί. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία στο πλαίσιο της συστημικής θεώρησης
διευκολύνουν στην ανάλυση της πολυπλοκότητας που υπάρχει στη δομή και στις δυναμικές
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του χώρου, ενώ η ανάπτυξη, καθορίζεται από την εκάστοτε κατάσταση ισορροπίας που
δημιουργείται μεταξύ τους και η οποία είναι δυναμική (Χατζηθεοδωρίδης, 1998).
Ιστορικά, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μια επιτυχημένη πορεία, η οποία είναι
συνδεδεμένη με τη ζωή και τις δραστηριότητες του αγροτικού χώρου. Ως οικονομικοί και
συνάμα κοινωνικοί οργανισμοί, συνήθως κατέχουν ένα στρατηγικό ρόλο στην επίτευξη της
τοπικής ανάπτυξης, (Σδράλη και Αποστολόπουλος, 2006, Madame, 2002). Την υποχώρηση
της δυναμικής των συνεταιρισμών, εξαιτίας κυρίως της συρρίκνωσης του πρωτογενή τομέα
και του έντονου ανταγωνισμού που εδραίωσε το νέο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο ανάπτυξης
των αγορών, ακολούθησε η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη των συνεταιρισμών βασίστηκε στην
προσαρμογή τους, είτε σε συνεταιρισμούς νέας γενιάς, ή σε εξειδικευμένους παραγωγικούς
συνεταιρισμούς (Pischke and Rouse, 2004). Επίσης, οι αλλαγές που συντελέστηκαν από τη
δεκαετία του 80 στην ύπαιθρο των ανεπτυγμένων χωρών και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν,
οδήγησαν τους συνεταιρισμούς να δραστηριοποιηθούν και σε άλλα πεδία, όπως ο τουρισμός,
ο πολιτισμός, η ενέργεια και άλλες σύγχρονες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται συνήθως
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στους πόρους της περιοχής τους (Jodahl, 2003). Οι
εξελίξεις αυτές των συνεταιρισμών πρώτιστα ενίσχυσαν τον οικονομικό τους χαρακτήρα,
αλλά δευτερευόντως και το ρόλο τους στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία (Brennan and
Luloff, 2005).
Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί αποτέλεσαν τη βάση της αγροτικής
οικονομίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσίασαν μια γενικευμένη εικόνα,
υποβάθμισης και συρρίκνωσης. Η αρνητική αυτή εικόνα, οφείλεται κυρίως σε προβλήματα
που σχετίζονται: με την περιορισμένη παρουσία “ηγετών” στην ελληνική ύπαιθρο, με την
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ διοικήσεων και μελών και κατά συνέπεια την
περιορισμένη αξιοποίηση του ικανού ανθρώπινου δυναμικού, με τον κομματισμό και την
κρατική παρέμβαση, με την κακή διαχείριση, με την έλλειψη συνεταιριστικής θεώρησης
(κουλτούρας) και με την αδυναμία για έγκαιρο εκσυγχρονισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν
τον συνεχώς αυξανόμενο διεθνή και εθνικό ανταγωνισμό (Patronis, 2004, Καμενίδης, 2008
σελ 149).
Σήμερα, η ελληνική οικονομική πραγματικότητα, επηρεάζει σημαντικά την
προβληματική γύρω από τις δυνατότητες, το ρόλο και τις προοπτικές των συνεταιρισμών.
Παράλληλα, σημειώνονται προσπάθειες που στοχεύουν στην “αναγέννησή” των
συνεταιρισμών, τόσο μέσω της κινητοποίησης συλλογικών φορέων και τοπικών κοινωνιών,
όσο και μέσω των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που τους διέπει. Αρκετοί
συνεταιρισμοί σήμερα συνδέονται με την μεταποίηση και εμπορία, επώνυμων ελληνικών
αγροτικών κυρίως προϊόντων, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και το εισόδημα της
περιοχής τους, με σημαντική εξαγωγική δράση και έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά.
Ορισμένοι δε από αυτούς, μετεξελίσσονται “αθόρυβα” σε “υβριδικούς συνεταιρισμούς νέας
γενιάς”, μέσω οργανωτικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, ενώ παράλληλα
αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια
(Sergaki and Semos, 2006). Η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών και αναπτυξιακών προβλημάτων που
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αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές αγροτικές περιοχές, (Σδράλη και Αποστολόπουλος, 2006,
Μπένος, 2007).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης και στήριξης
από τους κατοίκους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μιας συνεταιριστικής επενδυτικής
πρότασης της Ε.Α.Σ. Αμυνταίου, η οποία αναφέρεται στην κατασκευή και λειτουργία
γαλακτοβιομηχανίας, κυρίως μέσω της πρόθεσής τους για κατανάλωση των προϊόντων που
αυτή θα παράγει. Η εργασία δομείται αρχικά με την παρουσίαση του γαλακτοκομικού κλάδου
στην Ελλάδα και των συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών, ενώ στη συνέχεια
σκιαγραφείται η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και η Ε.Α.Σ. Αμυνταίου. Τη
παρουσίαση της μεθοδολογίας ακολουθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

O Γαλακτοκομικός κλάδος στην Ελλάδα και οι συνεταιριστικές
γαλακτοβιομηχανίες
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, παρουσιάζει
θετικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για τα
προϊόντα αυτά, αγγίζει το 20% των συνολικών μέσων μηνιαίων δαπανών για τρόφιμα και
βαίνει ολοένα αυξανόμενη (ΕΣΥΕ, 2005). Ως βασικά είδη διατροφής τα γαλακτοκομικά και
τυροκομικά προϊόντα παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή
(Γαλάτουλας, 2009). Παράλληλα με την ανελαστικότητα των προϊόντων αυτών, παράγοντες
όπως, το σύγχρονο καταναλωτικό πρότυπο και τα διατροφικά προβλήματα που έχουν τα
τελευταία χρόνια ενσκήψει, επηρεάζουν σημαντικά, καθώς ωθούν στην ανάγκη για
περισσότερο υγιεινά, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και σε αύξηση της ζήτησης προϊόντων
με υψηλή προστιθέμενη αξία (ICAP, 2007). Η εξαγωγική δραστηριότητα στα γαλακτοκομικά
προϊόντα είναι περιορισμένη και σχετίζεται με την εξαγωγή γιαουρτιού σε χώρες, κυρίως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοια είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα των τυροκομικών
προϊόντων, καθώς οι εξαγωγές αφορούν κύρια στη φέτα και δεν ξεπερνούν το 10% της
συνολικής εγχώριας παραγωγής (ICAP, 2007).
Η παραγωγική διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων, χαρακτηρίζεται από έντονο δυισμό. Από τη μία υφίστανται μικρομεσαίες
παραγωγικές επιχειρήσεις σχετικά μεγάλου αριθμού, οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη της
τοπικής ζήτησης, με δεδομένα τα προβλήματα που προέρχονται από το μικρό τους μέγεθος
και από την άλλη, μικρός αριθμός μεγάλων βιομηχανιών παραγωγής γαλακτοκομικών και
τυροκομικών προϊόντων, οι οποίες είναι σύγχρονες παραγωγικά και με άριστο δίκτυο
διανομής, συνήθως πανελλήνιας εμβέλειας. Την εικόνα της αγοράς συμπληρώνουν αρκετές
εισαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες μεταξύ άλλων, εισάγουν και διαθέτουν
γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου με
βάση τις πωλήσεις τους είναι η VIVARTIA, η NESTLE ΕΛΛΑΣ, η ΔΕΛΤΑ, η ΦΑΓΕ, η
ΜΕΒΓΑΛ με μικρότερες τις επιχειρήσεις ΔΩΔΩΝΗ, ΚΟΛΙΟΣ, ΤΥΡΑΣ, ΚΡΙ-ΚΡΙ,
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, ΝΕΟΓΑΛ, ΣΕΡΓΑΛ και ΚΟΥΚΑΚΗ.
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Περισσότερες από πενήντα ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και κτηνοτροφικοί
σύλλογοι, συγκρότησαν το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με σκοπό να
ανακόψουν τη συνεχή μείωση των τιμών του γάλατος που διαμορφώνουν κυρίως οι μεγάλες
γαλακτοβιομηχανίες. Ο Σ.Ε.Κ. επιδιώκει την ενίσχυση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων
στην αγορά γάλακτος, μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη δημιουργία νέων
συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών, υιοθέτηση ενιαίου συνεταιριστικού σήματος φρέσκου
γάλατος και τυροκομικών προϊόντων, ως ανάχωμα στην προώθηση του γάλατος μακράς
διάρκειας, αλλά και προώθηση των συνεταιριστικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων μέσω του δικτύου, γνωστής επιχείρησης σούπερ μάρκετ στην οποία συμμετέχει η
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Ανάμεσα
στους σημαντικότερους εκπρόσωπους των συνεταιρισμών στην αγορά γάλατος, είναι: η
γαλακτοβιομηχανία “ΕΒΟΛ”, η “ΤΡΙΚΚΗ” και η “Πρότυπος Συνεταιριστική Βιομηχανία
Γάλακτος Πατρών- ΠΡΩΤΟ”. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Γάλατος και
Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)2, κατά το 2009, υπήρξε θετική εικόνα για τις σημαντικές
συνεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες, καθώς απορρόφησαν την παραγωγή γάλατος, άντεξαν
στην οικονομική κρίση, αύξησαν σε ορισμένες περιπτώσεις τις πωλήσεις τους, κατέγραψαν
κέρδη (ΕΒΟΛ, ΤΡΙΚΚΗ, ΔΩΔΩΝΗ, ΝΕΟΓΑΛ, ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) και περιόρισαν τις
ζημιές. Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών, σε
συνδυασμό με τη διασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων των περιοχών τους, ειδικά
σε περίοδο κρίσης, ωθούν και άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις στη διερεύνηση για
επενδύσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών, (Θεοδοσίου κ.ά., 2009).
Οι σχετικά θετικές προοπτικές του γαλακτοκομικού κλάδου, λόγω των αυξητικών
τάσεων της ζήτησης για γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, θα συνοδευτούν με
κλιμάκωση του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, αλλά και με
εντονότερη την παρουσία των συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών. Η διάθεση της πρώτης
ύλης (γάλακτος) από την πλευρά των παραγωγών αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει
την βιωσιμότητα των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των συνεταιριστικών,
τέτοιοι παράγοντες παρουσιάζονται στους Tsourgiannis et al. (2008).

Περιοχή έρευνας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Η Δυτική Μακεδονία (ΔΜ)3 είναι ορεινή περιφέρεια και καταλαμβάνει το 7,2% της
συνολικής έκτασης της χώρας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 301.539 κατοίκους και
αντιπροσωπεύει το 2,75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η Περιφέρεια είναι κατ’
εξοχήν γεωργοκτηνοτροφική και στους νομούς της παράγεται σημαντική ποσότητα γάλακτος
η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 7% της συνολικής παραγωγής γάλακτος της χώρας. Για το
έτος 2008, ο νομός Φλώρινας είχε την μεγαλύτερη παραγωγή αγελαδινού γάλατος με 25.071
τόνους (64% της συνολικής προσκομιζόμενης ποσότητας στην περιφέρεια), έχοντας όμως και
το 81% του συνόλου των αγελαδοτρόφων (733) της περιφέρειας. Ο νομός Κοζάνης
προσκομίζει τη μεγαλύτερη ποσότητα (4.169 τόνοι) γίδινου γάλακτος σε σύνολο 9.323,
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δηλαδή το 45% σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς και τη μεγαλύτερη ποσότητα πρόβειου
γάλακτος 11.652 τόνους, (41%), (www.elog.gr).
Η μέση δαπάνη για νωπό πλήρες γάλα και τυρί, την περίοδο 2004-05 ήταν αυξημένη στη
Δυτική Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας (13,11€ και 11,33€ για γάλα, 25,73€
και 24,24€ για τυρί, αντίστοιχα), (ΕΣΥΕ, 2005). Στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται
κυρίως εμπορικά οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες (η ΦΑΓΕ και παραγωγικά), ενώ σχετικά
πρόσφατα έχουν δραστηριοποιηθεί, μικρότερου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων (Γρεβενά) ή έχουν επεκτείνει προς την
Περιφέρεια το δίκτυό τους, μικρού μεγέθους συνεταιριστικές επιχειρήσεις παραγωγής
γάλατος (Τρικάλων) γειτονικών περιφερειών, αντιλαμβανόμενες το κενό στην περιφερειακή
αγορά, από την έλλειψη μιας σχετικά ισχυρής τοπικής γαλακτοβιομηχανίας.
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου
Η ΕΑΣ Αμυνταίου ιδρύθηκε το 1946 και αποτελείται από 27 πρωτοβάθμιους
συνεταιρισμούς, συγκεντρώνοντας περίπου 2.100, φυσικά μέλη. Σκοπός της Ένωσης είναι
εκτός από την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των πρωτοβάθμιων
συνεταιρισμών - μελών της και των ομάδων παραγωγών, η στήριξη όλων των αγροτικών
προϊόντων που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή.
Η ΕΑΣ, έχοντας σε ικανοποιητικό βαθμό, εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και
διασφαλίσει τις παραδοσιακές παραγωγικές της δραστηριότητες (αμπελοοινική), υιοθετεί μία
«δυναμική» στρατηγική που σκοπό έχει να αξιοποιήσει περαιτέρω την πρωτογενή τοπική
παραγωγή και να ενισχύσει μέσω της επιχειρηματικότητάς της, το γεωργικό εισόδημα και την
παραγωγική βάση της Περιφέρειας ΔΜ. Στην φάση διερεύνησης μίας ενδεχόμενης επένδυσης
με την ίδρυση μιας σύγχρονης γαλακτοβιομηχανίας, που θα αξιοποιεί, την τοπική πρώτη ύλη
προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών, καθώς και την πλεονεκτική γεωγραφική
θέση του Αμυνταίου ως προς τις τοπικές αγορές της Περιφέρειας, με τη δημιουργία ενός
αξιόπιστου και οικονομικού δικτύου συγκέντρωσης και διανομής, εκπονήθηκε η παρούσα
έρευνα αγοράς για να καταγράψει τη στάση των εν δυνάμει καταναλωτών της Περιφέρειας
απέναντι τόσο στα πιθανά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, όσο και το επίπεδο
στήριξής τους, στο όλο εγχείρημα.

Μεθοδολογία έρευνας
Για τη διερεύνηση των στόχων της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τόσο ποιοτική όσο και
ποσοτική έρευνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η ποιοτική έρευνα
πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2009, σε πενήντα
καταναλωτές, οι οποίοι διακρίθηκαν σε πέντε ομάδες καταναλωτών (Focus Groups), κάθε μία
από τις οποίες αποτελούνταν από δέκα άτομα. Με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων
στην ποιοτική έρευνα, συντάχθηκαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου στο
ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα.
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Το τελικό ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε πέντε συνολικά ενότητες και στην ουσία
αποτελείται από δύο αυτόνομα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν ταυτόχρονα. Το
πρώτο ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις δύο πρώτες ενότητες και αναφέρεται γενικά στις
στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ το δεύτερο
αποτελείται από τις υπόλοιπες ενότητες και αναφέρεται σε καταναλωτικές στάσεις ως προς
τα νέα προϊόντα της ΕΑΣ Αμυνταίου. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στηρίχθηκαν
όλες στο ίδιο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, το οποίο
αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Open Type Questions) ή ερωτήσεις
ελεύθερης απάντησης, δηλαδή ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτώμενος αφήνεται ελεύθερος να
διατυπώσει την απάντησή του και συνολικά 69 μεταβλητές.
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν μεταξύ 2 και 5 Νοεμβρίου του έτους
2009, ενώ ο τόπος διεξαγωγής ήταν τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, όπως αυτά καθορίζονται από τους αριθμούς κλήσης των τηλεφωνικών
καταλόγων. Η τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 500 κατοίκων της Περιφέρειας ηλικίας άνω των 18 ετών. Η
επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της πολυσταδιακής δειγματοληψίας. Ο σχεδιασμός
του δείγματος περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την αναλογική αντιπροσώπευση των τεσσάρων
νομών της Περιφέρειας και σε δεύτερο στάδιο την αναλογική αντιπροσώπευση αστικών και
αγροτικών περιοχών ανά νομό προκειμένου τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την
έρευνα να τύχουν κατά το δυνατόν γενίκευσης για το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής
έρευνας. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αναλογικής δειγματοληψίας σε στρώματα
(πολυσταδιακή δειγματοληψία) και έγινε προσπάθεια αναλογικής προσέγγισης του
πληθυσμού με βάση την περιοχή, το φύλλο και την ηλικία. Έτσι συγκεντρώθηκε συνολικά το
δείγμα των 500 καταναλωτών. Ωστόσο, μετά την συγκέντρωση του δείγματος παρατηρήθηκε
ότι η αναλογική κατανομή δεν ήταν άριστη καθώς ένας μικρός αριθμός ερωτηματολογίων δεν
ικανοποιούσε τις αρχικές συνθήκες αναλογικότητας. Αυτό δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα
κυρίως της αδυναμίας μας να ξεχωρίσουμε τους καταναλωτές των Γρεβενών και της
Καστοριάς καθώς οι δύο Νομοί διαθέτουν κοινό αρχικό αριθμό τηλεφωνικής κλήσης. Έτσι,
προχωρήσαμε στην ταυτοποίηση του κάθε ερωτηματολογίου ξεχωριστά και στην απόδοση σε
αυτά ενός αριθμού φορτίου με τιμή από 0,44 έως 2,10. Δύο μόνο ερωτηματολόγια έχουν
εξαιρεθεί οριστικά από το δείγμα στα οποία για καθαρά στατιστικούς λόγους αποδώσαμε την
ελάχιστη τιμή φορτίου 0,01 (σχεδόν μηδέν). Η μέση τιμή του φορτίου στα 500
ερωτηματολόγια είναι 1).
Για τη διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του
ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης, γνωστής και ως
παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση (Meulman et al., 2001, Σιάρδος, 2002). Η κατηγορική
παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση
αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση
των μετασχηματισμένων μεταβλητών (Kooij and Meulman, 1997). Έτσι, παρέχεται η
δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό
των ανεξάρτητων μεταβλητών.
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Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης
Ως το συνθετικό αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης η ταυτότητα του
δείγματος ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα δεδομένα της απογραφής του έτους 2001.
Ωστόσο, είναι απόλυτα κατανοητό ότι ορισμένες παρεκκλίσεις θεωρούνται αποδεκτές στο
βαθμό που αυτές δεν επηρεάζουν την προσπάθεια γενίκευσης των συμπερασμάτων στο
σύνολο του πληθυσμού της περιοχής έρευνας. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν φορτία σε
κάθε ένα από τα ερωτηματολόγια και έτσι πραγματοποιήθηκε αναγωγή σε δεδομένα
απογραφής έτους 2001. Έτσι, ο συνηθέστερος καταναλωτής του δείγματος της έρευνας είναι
ηλικίας 65 ετών και άνω (23,8%), έγγαμος (71,8%), συνταξιούχος (26,1%), που διαμένει σε
νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη (53,9%) και κανένα ανήλικο μέλος (66,2%), υψηλού
μορφωτικού επιπέδου (πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, 39,4%), χαμηλού εισοδήματος (44,4%), οποίος
διαμένει μόνιμα στο Νομό Κοζάνης (51,5%), σε αστικές περιοχές (93,0%).
Γράφημα 1. Πρόθεση αγοράς (%) και λόγοι πρόθεσης αγοράς (μέσες τιμές: 1=συμφωνώ
απόλυτα & 5=διαφωνώ απόλυτα) συνεταιριστικών γαλακτοκομικών προϊόντων
από την ΕΑΣ Αμυνταίου.
55,00%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ

Δεν εί μαι δι ατεθει μένος να αντι καταστήσω τα γαλακτοκομι κά
προϊ όντα με αντί στοι χα από την ΕΑΣ Αμυνταί ου

4,40%

Εί μαι δι ατεθει μένος να αντι καταστήσω τα γαλακτοκομι κά προϊ όντα
με αντί στοι χα από την ΕΑΣ Αμυνταί ου

Δεν ξέρω/δεν απαντώ

40,60%

0,20%

Δεν εί μαι δι ατεθει μένος να αγοράσω γαλακτοκομι κά προϊ όντα από
την ΕΑΣ Αμυνταί ου

54,60%

Εί μαι δι ατεθει μένος να αγοράσω γαλακτοκομι κά προϊ όντα από την
ΕΑΣ Αμυνταί ου

45,20%

0%

Αφού στηρίζεται το εισόδημα των αγροτών
στηρίζεται και το εισόδημα και των άλλων
επ αγγελματιώ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2,000

Στηρίζεται το εισόδημα των αγροτών ολόκληρης
της Περιφέρειας Δ. Μακεδονί

1,839

Προέρχομαι απ ό οικογένεια κτηνοτρόφων της
π εριοχής και στηρίζω τον συνεταιρισμό

3,263

2,286

Είναι συνεταιριστικά π ροϊόντα.

2,129

Η π ρώτη ύλη είναι άριστη (γάλα)

1

2

3

4

5

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό (45,20%) είναι διατεθειμένοι να
αγοράσουν γαλακτοκομικά προϊόντα από την ΕΑΣ Αμυνταίου και ένα επίσης σημαντικό
ποσοστό (40,60%) είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα
με αντίστοιχα από την ΕΑΣ Αμυνταίου (γράφημα 1). Ως σημαντικότερος λόγος αγοράς
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χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι στηρίζεται το εισόδημα των αγροτών ολόκληρης της
Περιφέρειας ΔΜ (1,839) αλλά και των λοιπών επαγγελματιών (2,000).
Στο επόμενο ερώτημα ζητήθηκε από τους καταναλωτές να δηλώσουν πόσο περισσότερα
χρήματα θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για την αγορά συνεταιριστικών
γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΑΣ Αμυνταίου. Η ερώτηση υπεβλήθη υπό μορφή
κλίμακας ποσοστιαίων συστάδων και πέντε γενικές κατηγορίες: (α) καθόλου, (β) μέχρι 10%,
(γ) 10%-20%, (δ) 20%-50% και (δ) περισσότερο από 50%. Αξίζει να επισημανθεί ότι με
εξαίρεση ένα ποσοστό περίπου 25% το υπόλοιπο 75% είναι διατεθειμένο να καταβάλει
περισσότερα χρήματα από ότι συνήθως και μάλιστα ορισμένοι από τούς ερωτώμενους
(10,81%) είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν περισσότερο από 50% της τιμής των
συμβατικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Αντίστοιχα, στο επόμενο ερώτημα ζητήθηκε από
τους καταναλωτές να δηλώσουν πόσο περισσότερες ποσότητες θα ήταν διατεθειμένοι να
καταναλώσουν αγοράζοντας συνεταιριστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από την ΕΑΣ
Αμυνταίου. Η ερώτηση υπεβλήθη επίσης υπό μορφή κλίμακας ποσοστιαίων συστάδων και
πέντε γενικές κατηγορίες, όπως παραπάνω. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ερώτημα η
πλειονότητα των ερωτώμενων (57,21%) δεν είναι διατεθειμένοι να καταναλώσουν
περισσότερες ποσότητες από ότι συνήθως. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (11,71%) είναι
διατεθειμένοι να καταναλώσουν περισσότερο από 150% της συνηθισμένης ποσότητας
γαλακτοκομικών προϊόντων. Ως σημαντικότερος λόγος μη πρόθεσης αγοράς χαρακτηρίζεται
το γεγονός ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται την εταιρία που μέχρι τώρα επιλέγουν (1,819)
και επομένως είναι ευχαριστημένοι από αυτήν.
Ακολούθως, ερευνώντας την προθυμία των 500 συμμετεχόντων ατόμων στη
δειγματοληπτική έρευνα ως προς την κατανάλωση γαλακτοκομικών συνεταιριστικών
προϊόντων από την ΕΑΣ Αμυνταίου, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αναφέρονταν σε 10
μεταβλητές (Πίνακας 1). Μετά από έλεγχο των ασυνηθών στατιστικά καταλοίπων (>|±3|)
περιορίστηκαν κατά εννέα τα ερωτηματολόγια (N=491) που συμπεριλήφθησαν στην
κατηγορική ανάλυση παλινδρόμησης. Οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων
μεταβλητών, για τις μετασχηματισμένες μεταβλητές, εμφάνισαν σχεδόν μηδενικές τιμές των
συντελεστών απλής συσχέτισης, δηλώνοντας έτσι την έλλειψη πολυσυγγραμικότητας μεταξύ
τους.
Η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού
R2=0,827, που υποδηλώνει ότι το 82,7% της διακύμανσης των μετασχηματισμένων τιμών
της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση παλινδρόμησης. Επιπλέον, η σχετική ανάλυση
της διακύμανσης έδωσε τιμή F=1,218 η οποία αντιστοιχεί σε μηδενικό επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας, δηλώνοντας την καλή προσαρμογή του υποδείγματος κατηγορικής
παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα δεδομένα.
Από τους τυποποιημένους συντελεστές παλινδρόμησης (πίνακας 1), των ανεξάρτητων
μεταβλητών, υψηλότερη τιμή εμφανίζει εκείνος που αντιστοιχεί στη μεταβλητή του
επαγγέλματος (με αρνητικό πρόσημο) και ακολουθούν, κατά σειρά, η μεταβλητή της ηλικίας
και του φύλου (με θετικό πρόσημο). Από τους συντελεστές μηδενικής τάξης υψηλότεροι
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εμφανίζονται οι συντελεστές που αφορούν το φύλο (r=0,282), τον Νομό (r=-0,219) και το
επάγγελμα (r=-0,204), ενδεικτικοί της διμερούς σχέσης (θετική στην πρώτη και αρνητική στις
άλλες δύο) που συνδέει κάθε μια από τις αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές με την
εξαρτημένη, όταν αγνοηθεί η παρουσία όλων των υπολοίπων. Οι μερικοί συντελεστές
συσχέτισης, με την απομάκρυνση της γραμμικής σχέσης των υπόλοιπων μεταβλητών τόσο
από τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη όσο και από την εξαρτημένη μεταβλητή, εμφανίζονται με
ψηλότερη τιμή στη μεταβλητή του επαγγέλματος και με χαμηλότερες διαδοχικά τιμές στις
μεταβλητές φύλο και Νομός. Συγκεκριμένα, η τιμή -0,297 του μερικού συντελεστή
συσχέτισης του επαγγέλματος, εξηγεί το 8,82% της διακύμανσης (-0,2972) των τακτικών
τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής, όταν απομακρυνθούν οι επιδράσεις όλων των υπόλοιπων
ανεξάρτητων μεταβλητών.
Πίνακας 1. Τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης, συντελεστές συσχέτισης, σχετική
σημασία και τιμές ανοχής (R2=0,827).
Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Τυποποιημένοι
Συντελεστές
Παλινδρόμησης
Τυπικό
β
Σφάλμα

Συντελεστές Συσχέτισης
F
Απλής

Μερικοί

Μερικής

Σχετική
σημασία

Ανοχή
Πριν

Μετά

Φύλο

0,236

0,080

80,060

0,282

0,258

0,228

0,245

0,931

0,775

Ηλικία

0,259

0,086

90,033

0,111

0,264

0,233

0,106

0,808

0,785

Οικογενειακή Κατάσταση

0,112

0,079

20,014

0,097

0,128

0,110

0,040

0,963

0,747

Επάγγελμα

-0,293

0,086

11,694

-0,204

-0,297

-0,265

0,220

0,818

0,702

Ενήλικα Μέλη Νοικοκυριού

0,120

0,082

20,145

0,080

0,132

0,114

0,035

0,902

0,882

Ανήλικα Μέλη Νοικοκυριού

-0,115

0,080

20,063

-0,117

-0,129

0,111

0,050

0,942

0,950

Επίπεδο Μόρφωσης

-0,187

0,080

50,528

-0,126

-0,209

-0,182

0,087

0,948

0,786

Καθαρός Μηνιαίο Εισόδημα

0,132

0,082

20,616

0,059

0,145

0,125

0,029

0,906

0,862

Νομός

-0,227

0,079

80,210

-0,219

-0,252

-0,222

0,183

0,961

0,968

Αστικότατα

-0,027

0,080

00,117

-0,040

-0,031

-0,027

0,004

0,943

0,861

Σε ότι αφορά τους συντελεστές μερικής συσχέτισης, υψηλότερη εμφανίζεται η
συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής με την μεταβλητή του επαγγέλματος. Το
τετράγωνο του συντελεστή αυτού εκφράζει την αναλογία της εξηγούμενης, από την ποιότητα,
διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση με τη συνολική, όταν
απομακρυνθούν οι επιδράσεις των λοιπών ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, με την
απομάκρυνση των επιδράσεων όλων των υπόλοιπων μεταβλητών επί του επαγγέλματος, το
εναπομένον ποσοστό εξηγεί το 7,02% της διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής. Η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών εμφανίζεται μεγαλύτερη για
τη μεταβλητή του φύλλου, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή του επαγγέλματος,
του Νομού και της ηλικίας. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 75,4% της
συνολικής σημασίας.
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Γράφημα 2. Διαγράμματα μετασχηματισμού της εξαρτημένης μεταβλητής και των τεσσάρων
ανεξάρτητων μεταβλητών, που εμφάνισαν υψηλές τιμές συντελεστών σχετικής
σημασίας.
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Η έλλειψη πολυσυγγραμικότητας γίνεται ιδιαίτερα φανερή και από τις πολύ υψηλές τιμές
ανοχής των ανεξάρτητων, τιμές που εκφράζουν τη συμμετοχή της διακύμανσης κάθε μίας
ανεξάρτητης μεταβλητής που δεν εξηγείται από τις λοιπές ανεξάρτητες μεταβλητές. Το
Γράφημα 2 αντιστοιχεί στα διαγράμματα μετασχηματισμού, αφενός της εξαρτημένης
μεταβλητής και αφετέρου των πέντε ανεξάρτητων μεταβλητών της κατηγορικής
παλινδρόμησης που εμφάνισαν υψηλές τιμές συντελεστών σχετικής σημασίας. Από τα
διαγράμματα μετασχηματισμού των ανεξάρτητων μεταβλητών και σε συνδυασμό με το
πρόσημο του τυποποιημένου συντελεστή παλινδρόμησης β του Πίνακα 1, ερμηνεύεται η
προθυμία αγοράς-κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΑΣ Αμυνταίου, ως
προς την κάθε κατηγορία ανεξάρτητης μεταβλητής και παράλληλα διαπιστώνονται οι πιθανές
διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών.

Συμπεράσματα
Η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας, μέσω επενδύσεων και μέτρων στήριξης της
εγχώριας παραγωγής, αποτελεί ανάγκη πλέον για την περιφέρεια. Όταν δε οι επενδύσεις
αυτές αφορούν σε τοπικό επίπεδο, με την κινητοποίηση τοπικών κεφαλαίων και με την
αξιοποίηση τοπικών πόρων και πρώτων υλών, αναδεικνύουν αποκεντρωμένες δυνάμεις και
θεσμούς, οι οποίοι ενδεχομένως ενεργοποιούνται κάτω από αντίξοες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες έτσι ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη στο χωρικό επίπεδο δράσης τους.
Αρκετές συνεταιριστικές οργανώσεις που συνδέονται με την μεταποίηση και εμπορία
επώνυμων προϊόντων έχουν καταφέρει να έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα και
συμβολή στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Ο γαλακτοκομικός τομέας φαίνεται να έχει
θετικές προοπτικές, γεγονός που επαληθεύει και την κερδοφορία των σημαντικότερων
συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών. Οι συνεταιρισμοί σε μια προσπάθεια να κερδίσουν
από τις ευκαιρίες που παρέχει ο κλάδος, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις στρεβλώσεις που
δημιουργεί η κυριαρχία των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών στην αγορά (μείωση τιμής
παραγωγού, καρτέλ, δίκτυα πώλησης, κ.ά.), οδηγούνται σε επενδύσεις για την ίδρυση νέων
γαλακτοκομικών και τυροκομικών επιχειρήσεων, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό
υφιστάμενων.
Η Ε.Α.Σ. Αμυνταίου, θέλοντας να αξιοποιήσει τη σημαντική παραγόμενη ποσότητα
γάλατος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και να συμβάλει στην συγκράτηση του
εισοδήματος των κτηνοτρόφων της περιοχής, προτίθεται να δημιουργήσει
γαλακτοβιομηχανία για την παραγωγή ποιοτικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων. Οι κάτοικοι της περιοχής δείχνουν προθυμία για την αγορά και κατανάλωση των
γαλακτοκομικών προϊόντων που θα παράγει η επιχείρηση που θα προκύψει από επένδυση της
ΕΑΣ Αμυνταίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό (45,20%) είναι
διατεθειμένοι να αγοράσουν γαλακτοκομικά προϊόντα από την ΕΑΣ Αμυνταίου και ένα
επίσης σημαντικό ποσοστό (40,60%) είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν τα
γαλακτοκομικά τους προϊόντα με αντίστοιχα από την ΕΑΣ Αμυνταίου. Την μεγαλύτερη
προθυμία αγοράς-κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΑΣ Αμυνταίου

232

Η Δυναμική Συνεταιριστικών Επενδυτικών Προτάσεων σε Τοπικό Επίπεδο

παρουσιάζουν οι γυναίκες καταναλώτριες, οι συνταξιούχοι ή οι άλλου επαγγέλματος
κάτοικοι, που διαμένουν μόνιμα στο Νομό Φλώρινας και είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.
Επιπλέον, να επισημανθεί ότι με εξαίρεση ένα ποσοστό περίπου 25% το υπόλοιπο 75%
είναι διατεθειμένο να καταβάλει περισσότερα χρήματα από ότι συνήθως και μάλιστα
ορισμένοι από τούς ερωτώμενους (10,81%) είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν περισσότερο
από 50% της τιμής των συμβατικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι η
επιτυχία μιας τέτοιας επενδυτικής πρότασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η
τελική συμπεριφορά των καταναλωτών της περιοχής και οι πολιτικές αντίδρασης των
ανταγωνιστών κτλ., τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την εμπιστοσύνη της τοπικής
κοινωνίας σε ένα τοπικό συνεταιριστικό φορέα και κατ’ επέκταση τις προοπτικές επιτυχίας
του επενδυτικού εγχειρήματος της Ένωσης.

1

Η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΣ Αμυνταίου.
Το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών στοιχείων, που αφορούν τον κλάδο του γάλακτος και
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
(www.elog.gr), αφορούν χρονολογικές σειρές μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αναλυτική παρουσίαση
και επεξεργασία των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στους, Θεοδοσίου κ.ά. (2009).
3
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα και αφορούν τόσο τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά της περιφέρειας όσο και τον κλάδο του γάλακτος παρουσιάζονται αναλυτικά στους Θεοδοσίου
κ.ά. (2009).
2
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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα εκτιμούμε την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για ποιοτικά
γεωργικά προϊόντα με τη μέθοδο της Ενδεχόμενης Αποτίμησης και τη μέθοδο της Έμμεσης
Αποτίμησης. Η δεύτερη μέθοδος προτάθηκε με σκοπό να μετριάσει την μεροληψία της
κοινωνικής αρεστότητας. Όμως δεν είναι γνωστό αν υπερτερεί έναντι της πρώτης μεθόδου
όσον αφορά τη συμβατότητα της με το υπόδειγμα του ορθολογικού καταναλωτή. Με βάση τη
μεθοδολογία του (List 2002) υποβάλλουμε τις μεθοδολογίες σε έλεγχο αντιστροφής
προτιμήσεων και βρίσκουμε ότι και οι δύο μέθοδοι είναι συμβατές με το υπόδειγμα του
ορθολογικού καταναλωτή. Παραδόξως η μέθοδος Έμμεσης Αποτίμησης εκμαιεύει πολύ
μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής σε σχέση με τη μέθοδο της Ενδεχόμενης Αποτίμησης.
Λέξεις-κλειδιά: Προθυμία πληρωμής, Ενδεχόμενη Αποτίμηση, Έμμεση Αποτίμηση.
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Abstract
The purpose of this research was to determine consumer willingness to pay for quality foods
through two different types of methods such as Contingent Valuation (CV) and Inferred
Valuation (IV). The IV method was proposed as a way to moderate social desirability bias.
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On the other hand, it is not clear whether it outperforms CV with respect to its compatibility
with the model of rational consumer. One way to check the aforementioned methodologies is
to scrutinize them for preference reversals. Following the methodology of (List 2002) we find
that both methods are compatible with rational decision making. However, results show that
IV produces higher WTP estimates with respect to CV method.
Keywords: WTP, Contingent Valuation, Inferred Valuation.

Εισαγωγή
Η έννοια της ποιότητας μπορεί καθοριστεί με βάση πέντε ποιοτικές ιδιότητες των
τροφίμων (Caswell, 1998): ιδιότητες ασφάλειας τροφίμων, ιδιότητες διατροφής, ιδιότητες
αξίας, ιδιότητες συσκευασίας και ιδιότητες διαδικασίας παραγωγής. Με βάση την ανωτέρω
κατηγοριοποίηση, δυο κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας (ΒΙΟ) και
προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) (Πίνακας 1) που υπάρχουν στην
ελληνική αγορά μπορούν να χαρακτηριστούν ως γεωργικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας και
είναι αυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη της συγκεκριμένης έρευνα.
Πίνακας 1. Κατηγορίες Προϊόντων Ποιότητας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
«Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας»:
Τρόφιμα φυτικής ή ζωικής προέλευσης τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες
προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΕΕ (π.χ απαίτηση απουσίας γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών, κ.α.) μέσω εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών
«Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης(ΠΟΠ)»
Τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες
προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΕΕ μέσω κοινοτικών κανονισμών (π.χ. απαίτηση
παραγωγής σε συγκεκριμένο τόπο)
Πηγή: Καν(ΕE) 510/2006 και Καν(ΕE) 834/2007.

Η εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών πραγματοποιείται με
διαφορετικές μεθόδους που ποικίλουν τόσο ως προς τον τρόπο προσέγγισης των
καταναλωτών όσο και ως προς τα αποτελέσματά τους. Στην έρευνα αυτή εκμαιεύουμε την
προθυμία πληρωμής των καταναλωτών με τη μέθοδο της Ενδεχόμενης Αποτίμησης
(Contingent Valuation) και τη μέθοδο της Έμμεσης Αποτίμησης (Inferred Valuation) (Lusk
and Norwood, 2009). Όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές έρευνες κυρίως με τη μέθοδο της
Ενδεχόμενης Αποτίμησης πολλοί καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για
πιστοποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας τα οποία φέρουν κατάλληλη σήμανση, όπως για
παράδειγμα προϊόντα BIO (Baker and Burnham, 2001, Loureiro, McCluskey et al., 2001,
Lusk and Fox, 2002, Tsakiridou, Zotos et al., 2006, Batte, Hooker et al., 2007, Kalogeras,
Valchovska et al., 2009) αλλά και ΠΟΠ (Loureiro and McCluskey, 2000, Skuras and Vakrou,
2002, Fotopoulos and Krystallis, 2003, Loureiro and Umberger, 2003, Brugarolas, Martínez-
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Carrasco et al., 2009). Ειδικότερα για τον ελληνικό χώρο έχουν διεξαχθεί έρευνες που
αφορούν τις στάσεις και την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για πιστοποιημένα
προϊόντα (κυρίως BIO και ΠΟΠ) και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στις εν λόγω
έρευνες ήταν γενικά αυτή της δηλούμενης προτίμησης (stated preference methods) μέσω των
δομημένων ερωτηματολογίων και της συνενωμένης ανάλυσης (conjoint analysis) (Skuras and
Vakrou, 2002, Fotopoulos and Krystallis, 2003, Botonaki, Polymeros et al., 2006, Tsakiridou,
Zotos et al., 2006, Tsakiridou, Zotos et al., 2008, Tsakiridou and Mattas, 2009).
Ο ρόλος της παρούσας εργασίας είναι διπλός. Πρώτον, κύριος σκοπός της εργασίας είναι
να συγκριθούν οι δύο μεθοδολογίες και να εξεταστεί η συμβατότητα των μεθοδολογιών με
την μικροοικονομική θεωρία και το υπόδειγμα του ορθολογικού καταναλωτή1. Δεύτερος
σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί κατά πόσο οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν για την αγορά προϊόντων ανώτερης πιστοποιημένης ποιότητας

Μέθοδοι μέτρησης προθυμίας πληρωμής
Η μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης αγαθών χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
σε μεθόδους δηλούμενης προτίμησης (stated preference methods) και μεθόδους
αποκαλυφθείσας προτίμησης ( revealed preference methods). Στις μεθόδους δηλούμενης
προτίμησης (stated preference methods) οι συμμετέχοντες δηλώνουν τις προτιμήσεις τους με
βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις που δημιουργούν ένα υποθετικό περιβάλλον. Οι μέθοδοι
αυτοί περιλαμβάνουν διάφορες προσεγγίσεις όπως η συνενωμένη ανάλυση (conjoint
analysis), η ενδεχόμενη αποτίμηση (contingent valuation method, CVM) και τα πειράματα
επιλογής (choice experiments). Με την μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης (CVM)
δημιουργούμε ένα υποθετικό περιβάλλον όπου οι καταναλωτές καλούνται να δηλώσουν την
προθυμία πληρωμής τους σε υποθετικά σενάρια για καινούρια ή υποθετικά προϊόντα. Το
κυριότερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η υποθετική μεροληψία (hypothetical bias).
Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έχουν δείξει ότι η προθυμίας πληρωμής που δηλώνουν τα
άτομα σε τέτοιου είδους έρευνες υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα ήταν διατεθειμένοι να
πληρώσουν κάτω από πραγματικές συνθήκες έως και τρεις φορές (Diamond and Hausman,
1994, Hanneman, 1994, Cummings, Harrison et al., 1995, Loomis, Brown et al., 1997, List
and Gallet, 2001, Murphy, Stevens et al., 2005) Για αυτό το λόγο στην παρούσα μελέτη
προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο της υποθετικής μεροληψίας (hypothetical bias)
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του «επεξηγητικού προλόγου» (cheap talk) όπου τονίζεται στους
συμμετέχοντες, πριν απαντήσουν στην ερώτηση της προθυμίας πληρωμής, ότι συνήθως οι
ερωτώμενοι σε αυτού του είδους τις έρευνες απαντούν διαφορετικά από ότι πράττουν στην
πραγματικότητα (Cummings and Taylor, 1999, List and Gallet, 2001, Lusk, 2003). Η
υπενθύμιση αυτή έχει βρεθεί ότι μετριάζει αρκετά το πρόβλημα της υποθετικής μεροληψίας
(Lusk, 2003).
Στις μεθόδους αποκαλυφθείσας προτίμησης (revealed preference methods) τα άτομα
αποκαλύπτουν την αποτίμηση του για κάποιο αγαθό μέσα από πραγματικές διαδικασίες στις
οποίες υπόκεινται σε πραγματική οικονομική θυσία (δηλαδή, θυσιάζουν μέρος του
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χρηματικού τους εισοδήματος). Γενικά, οι μέθοδοι αποκαλυφθείσας προτίμησης έχουν το
πλεονέκτημα ότι στηρίζονται σε πραγματικές επιλογές και περιλαμβάνουν την αγορά
πραγματικών προϊόντων με πραγματικά χρήματα γεγονός που εξαλείφει την υποθετική
μεροληψία που ενυπάρχει για παράδειγμα στη μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης (CVM).
Πολύ πρόσφατα αναπτύχθηκε και μια νέα μεθοδολογία, αυτή της έμμεσης αποτίμησης
(Inferred Valuation) (Lusk and Norwood, 2009, Lusk and Norwood, 2009) όπου γίνεται
προσπάθεια να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα αποτελέσματα που προκύπτουν
από πειραματικές διαδικασίες και υποθετικές έρευνες πεδίου. Σε αυτή τη μεθοδολογία οι
ερωτώμενοι προσδιορίζουν πόσο θα ήταν πρόθυμος να πληρώσει ένας άλλος (τυπικός)
καταναλωτής και όχι οι ίδιοι προσωπικά. Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι να μετριάσει
τόσο το φαινόμενο της υποθετικής μεροληψίας όσο και το φαινόμενο της κοινωνικής
αρεστότητας (social desirability) που ενυπάρχει σε μεθόδους αποτιμήσεων υποθετικών
ενδεχομένων και οι συμμετέχοντες έχουν την τάση να μεταβάλλουν τις αληθινές προτιμήσεις
τους από την ανησυχία για το πως αντιμετωπίζονται αυτές από τους άλλους (Crowne and
Marlowe, 1960, Fisher, 1993, Leggett, Kleckner et al., 2003, Plant, Devine et al., 2003, List,
Berrens et al., 2004)

Σχεδιασμός της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε δύο μεθοδολογίες, αυτή της ενδεχόμενης
αποτίμησης και της έμμεσης αποτίμησης. Ακολουθώντας την μεθοδολογία του (List, 2002)
θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποια από τις δύο μεθοδολογίες δημιουργεί λιγότερες
αντιστροφές προτιμήσεων (εάν δημιουργεί) και επομένως ποια είναι περισσότερο συμβατή με
το υπόδειγμα του ορθολογικού καταναλωτή. Η πόλη η οποία επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή
της έρευνας ήταν η πόλη των Αθηνών ως η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, με έναν
πληθυσμό 6.000.000 κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ, 2000). Επειδή η έρευνα αφορούσε την προθυμία
πληρωμής για την αγορά τροφίμων τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σε καταστήματα
λιανικής πώλησης τροφίμων. Από τις γνωστές αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων με
υποκαταστήματα στην πόλη των Αθηνών, τρεις μας χορήγησαν την κατάλληλη άδεια. Στην
συνέχεια επιλέχθηκαν οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιείτο η έρευνα ώστε να υπάρχει
η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των περιοχών της πόλης των Αθηνών και κατά
συνέπεια των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα
επιλέχθηκαν εννέα περιοχές (Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Αγία Παρασκευή, Αιγάλεω,
Αμπελόκηποι, Χαϊδάρι, Νέα Σμύρνη, Κάτω Πατήσια, Κυψέλη). Ο χρόνος διεξαγωγής της
έρευνας ήταν το Μάιο του 2010. Οι επισκέψεις στo κατάστημα έγιναν όλες τις ημέρες της
εβδομάδας από Δευτέρα έως και Σάββατο ώστε να εξασφαλιστεί στο δείγμα η ύπαρξη
καταναλωτών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, πρωινές και
απογευματινές ώρες. Πριν την διεξαγωγή της έρευνας, μια πιλοτική έρευνα διεξήχθη σε
δείγμα 15 καταναλωτών με σκοπό την διόρθωση του ερωτηματολογίου.
Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 588 καταναλωτές. Τα δομημένα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις διάρκειας περίπου δέκα λεπτών το καθένα. Για
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την σύνταξη του ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπόψη: (α) η εμπειρία προηγούμενων ερευνών
(Govindasamy and Italia, 1997, Nayga, Kim et al., 2000, Drichoutis, Lazaridis et al., 2005)
(β) οι τρόποι σωστής σύνταξης ερωτηματολογίου (Κυριαζή, 2002) ώστε αυτό να είναι όσο το
δυνατό περισσότερο αξιόπιστο μέτρο μέτρησης. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά τα
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Η επιλογή των καταναλωτών γινόταν τυχαία κατά την
είσοδό τους στο κατάστημα. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι καταναλωτές
απαντούσαν σε γενικές ερωτήσεις γενικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Το δεύτερο
μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις τους για τα προϊόντα ανωτέρας
ποιότητας (ΒΙΟ ή ΠΟΠ) και στο τρίτο μέρος απαντούσαν στις ερωτήσεις εκμαίευσης της
προθυμίας πληρωμής. Το τέταρτο μέρος περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά
στοιχεία των καταναλωτών.
Η προθυμία πληρωμής των καταναλωτών μετρήθηκε με τη βοήθεια μιας κάρτας
πληρωμών (payment card) στην οποία οι καταναλωτές επέλεγαν την προτίμησή τους από μια
λίστα διαστημάτων τιμών. Οι κάρτες πληρωμών σχεδιάστηκαν με δεκαέξι κελιά (διαστήματα
τιμών) και δημιουργήθηκαν με βάση δύο κριτήρια: α) το εύρος τιμών της κάρτας πληρωμών
(ελάχιστο-μέγιστο) να περιλαμβάνει όλο το φάσμα των τιμών που πωλούνται τα εξεταζόμενα
προϊόντα στην αγορά β) προκειμένου τα διαστήματα τιμών να είναι συνεπή με την
βιβλιογραφία της ψυχολογίας περί «μόλις παρατηρήσιμων διαφορών» χρησιμοποιήθηκε η
εκθετική διαβάθμιση (Rowe and Shulze, 1996) .Σύμφωνα με την εκθετική διαβάθμιση και
όπως έχει χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό και από τους (Drichoutis, Lazaridis et al., 2009),
τα διαστήματα τιμών της κάρτας πληρωμών προκύπτουν με βάση το νόμο του Weber και τον
τύπο:
n 1

Bn  B1  1  k 

(1)

Για κάθε καταναλωτή η προθυμία πληρωμής του εκμαιεύτηκε είτε με την μέθοδο της
ενδεχόμενης αποτίμησης είτε με την μέθοδο της έμμεσης αποτίμησης (όχι και με τις δύο
μεθόδους). Επίσης για αυτόν τον καταναλωτή, η εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής
αφορούσε είτε προϊόντα ΒΙΟ είτε ΠΟΠ (όχι και τις δύο κατηγορίες προϊόντων). Κάθε
καταναλωτής όμως δήλωνε την προθυμία πληρωμής του και για μήλα και για ελαιόλαδο της
ίδιας κατηγορίας τυχαιοποιόντας την σειρά των προϊόντων για το οποίο γινότανε η
εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής (για να αποφύγουμε την επίδραση της σειράς της
ερώτησης - order effects). Το Σχήμα 1 περιγράφει σε δενδροειδή μορφή τους χειρισμούς
(treatments) που υιοθετήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Κάθε κλαδί του δένδρου αυτού
αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό ερωτηματολόγιο και ένα διαφορετικό καταναλωτή. Οι
χειρισμοί αυτοί γίνανε ξεχωριστά για τις δύο μεθοδολογίες (ενδεχόμενη /έμμεση αποτίμηση)
και κατά συνέπεια υπήρχαν 12 διαφορετικοί χειρισμοί.
Στο χειρισμό ΠΑ (αποτίμηση για Ποιοτικό προϊόν-Απομονωμένα) οι καταναλωτές
δήλωναν την προθυμία πληρωμής τους για το προϊόν ΒΙΟ ή ΠΟΠ. Συγκεκριμένα κάποιοι εκ
των καταναλωτών δήλωναν την προθυμία πληρωμής τους για 750ml «Εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Κρήτης» και στη συνέχεια για 1Kgr «Μήλα Ζαγοράς ΠΟΠ ποικιλίας
starking» και άλλοι για 750ml «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο προϊόν Βιολογικής Γεωργίας»
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και στην συνέχεια για 1Kgr «Μήλα προϊόν Βιολογικής Γεωργίας ποικιλίας starking»3. Στον
χειρισμό ΠΣΑ (αποτίμηση για Ποιοτικό προϊόν μαζί με αντίστοιχο Συμβατικό προϊόνΑπομονωμένα) οι καταναλωτές δήλωναν την προθυμία πληρωμής τους για το προϊόν ΒΙΟ/
Συμβατικό ή ΠΟΠ/ Συμβατικό. Συγκεκριμένα κάποιοι εκ των καταναλωτών δήλωναν την
προθυμία πληρωμής τους για το προϊόν 750ml «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία
Κρήτης» μαζί με 250ml «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο», και στην συνέχεια για 1Kgr
«Μήλα Ζαγοράς ΠΟΠ ποικιλίας starking» μαζί με 0,25Kgr «Μήλα ποικιλίας starking» και
άλλοι για 750ml «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» μαζί με
250ml «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» και στην συνέχεια για 1Kgr «Μήλα προϊόν
Βιολογικής Γεωργίας ποικιλίας starking» μαζί με 0,250Kgr «Μήλα ποικιλίας starking»4. Στον
χειρισμό Τ (αποτίμηση Ποιοτικού Ταυτόχρονα με Ποιοτικό-Συμβατικό) οι καταναλωτές
δήλωναν την προθυμία πληρωμής τους ταυτόχρονα για τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν σε
άλλους καταναλωτές στους χειρισμούς ΠΑ και ΠΣΑ. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή οι
καταναλωτές δηλώνουν δύο διαφορετικές προθυμίες πληρωμής παρατηρώντας όμως
ταυτόχρονα τα προϊόντα που στους καταναλωτές των προηγούμενων χειρισμών
παρουσιάστηκαν απομονωμένα.
Σχήμα 1: Δενδροειδής απεικόνιση χειρισμών (treatments).
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
WTP
AMMEΣΗ /
ΕΜΜΕΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ 1
ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ΒΙΟ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 2
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

ΒΙΟ

ΠΟΠ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3
ΜΑΖΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ.
ΣΥΜΒΑΤ

ΠΟΠ

ΒΙΟ

ΠΟΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”

ΜΗΛΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
“STARKING”

Εξειδίκευση οικονομετρικού υποδείγματος
Εκτιμούμε το παρακάτω εξειδικευμένο υπόδειγμα:

WTPi  a0  a1Morei  a2 Jointi  a3 Inferi  a4 Morei  Inferi  a5 Jointi  Inferi
 a6 Morei  Jointi  a7 Inferi  Morei  Jointi  aBIO BIOi  b ' Dem  ui

(2)

Στην (2) η εξαρτημένη μεταβλητή είναι το διάστημα τιμών το οποίο δηλώνει ο
καταναλωτής ως προθυμία πληρωμής. Η ψευδομεταβλητή More αντικατοπτρίζει το χειρισμό
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στον οποίο οι καταναλωτές αποτιμούν το ποιοτικό μαζί με το συμβατικό προϊόν είτε στον
απομονωμένο χειρισμό είτε στον ταυτόχρονο χειρισμό (ΠΣΑ ή ΠΣΤ). Η ψευδομεταβλητή
Joint αντικατοπτρίζει τον χειρισμό Τ.
Πίνακας 2. Περιγραφή των μεταβλητών.
Μεταβλητές
Less
More
Joint
Infer
ΒΙΟ
RΙncome1 *
RΙncome2
RΙncome3
RΙncome4
RΙncome5
RΙncome6
Educ1 *
Educ2
Educ3
Educ4

Περιγραφή των μεταβλητών
Συμμετοχή των καταναλωτών τόσο στον χειρισμό
ΠΑ όσο και στο χειρισμό ΤΠ = 1, αλλιώς =0
Συμμετοχή των καταναλωτών τόσο στον χειρισμό
ΠΣΑ όσο και στο χειρισμό ΤΠΣ =1, αλλιώς =0
Συμμετοχή των καταναλωτών στο χειρισμό Τ =1,
αλλιώς = 0
Εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής των
καταναλωτών με την μεθοδολογία της έμμεσης
αποτίμησης =1, αλλιώς = 0
Εκμαίευση προθυμίας πληρωμής για προϊόντα
βιολογικής γεωργίας =1, αλλιώς =0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Κακή ,
πολύ κακή» =1, αλλιώς = 0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Κάτω από το
μέσο» =1, αλλιώς =0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Μέση» =1,
αλλιώς =0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Πάνω από
το μέσο» =1, αλλιώς =0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Καλή» =1,
αλλιώς =0
Οικονομική κατάσταση νοικοκυριού «Πολύ
καλή» =1, αλλιώς =0
Εκπαιδευτικό επίπεδο «Μέχρι το Λύκειο»=1,
αλλιώς =0
Εκπαιδευτικό επίπεδο «Λύκειο/ΙΕΚ»=1, αλλιώς
=0
Εκπαιδευτικό επίπεδο «Πανεπιστήμιο»=1, αλλιώς
=0
Εκπαιδευτικό
επίπεδο
«Μεταπτυχιακά»=1,
αλλιώς =0

Child

Ύπαρξη ανηλίκων τέκνων = 1, αλλιώς =0

HSsize

Αριθμός μελών νοικοκυριού

Συχνότητα

Μέσος
(Τ.Α.)
0.5
(0.5)
0.5
(0.5)
0.5
(0.5)
0.5
(0.5)

29
(4.93%)
39
(6.63%)
297
(50.51%)
116
(19.73%)
84
(14.29%)
23
(3.91%)
35
(5.95%)
208
(35.37%)
277
(47.11)
68
(11.56%)
244
(41.50%)
1=24.66%
2 έως 3=33.85%
4= 32.99%
>4 =8.50%

0.5
(0.5)
0.049
(0.217)
0.066
(0.249)
0.505
(0.500)
0.197
(0.398)
0.143
(0.350)
0.039
(0.194)
0.059
(0.237)
0.354
(0.479)
0.471
(0.499)
0.115
(0.320)
0.415
(0.493)
2.901
(1.381)

0.349
(0.477)
*Οι μεταβλητές με αστερίσκο απαλειφθήκαν από το οικονομετρικό υπόδειγμα για να αποφευχθεί το
πρόβλημα της τέλειας πολυσυγγραμικότητας.
Gender

Ο ερωτώμενος ήταν αντρας=1, αλλιώς =0
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Επίσης χρησιμοποιούμε μια ψευδομεταβλητή Infer η οποία αντικατοπτρίζει την
εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών με τη μεθοδολογία της έμμεσης
αποτίμησης. Η ψευδομεταβλητή ΒΙΟ αντικατοπτρίζει την εκμαίευση της προθυμίας
πληρωμής για το βιολογικό προϊόν. στην εξίσωση (2) περιλαμβάνεται και μια σειρά
δημογραφικών μεταβλητών όπως το φύλο, η ύπαρξη ανήλικου τέκνου στο νοικοκυριό, το
εισόδημα, το μέγεθος του νοικοκυριού, η οικονομική κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο
των ερωτώμενων. Η περιγραφή των μεταβλητών και η περιγραφική στατιστική τους φαίνεται
στον πίνακα 2.
Η εξίσωση (2) εκτιμάται με το υπόδειγμα της παλινδρόμησης διαστημάτων (interval
regression) αφού η εξαρτημένη μεταβλητή καταγράφεται σε μορφή διαστημάτων. Η (2)
εκτιμάται ξεχωριστά για το ελαιόλαδο και για τα μήλα. Επίσης επειδή στην περίπτωση του
χειρισμού Τ έχουμε δύο παρατηρήσεις ανά καταναλωτή κάνουμε διόρθωση των τυπικών
σφαλμάτων με ομαδοποίηση ανά παρατήρηση (cluster robust standard errors).

Αποτελέσματα Οικονομετρικής Ανάλυσης
Έλεγχος αντιστροφής προτιμήσεων
Προκειμένου να εξετάσουμε την ύπαρξη ή μη αντιστροφής προτιμήσεων εκτιμήσαμε το
οικονομετρικό υπόδειγμα για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (ελαιόλαδο και μήλα) ξεχωριστά.
Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης
Πίνακας 3. Αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυσης.
Εκτιμήσεις παλινδρόμησης διαστημάτων ( interval regression)
Ανεξάρτητες μεταβλητές

Παράμετροι (ελαιόλαδο)
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα

Παράμετροι (μήλα)
Συντελεστής Τυπικό σφάλμα

Constant

2.247

0.737

0.719

0.284

More
Joint
Infer
Infer x More
Infer x Joint
More x Joint
Infer x More x Joint
BIO
RΙncome2
RΙncome3
RΙncome4
RΙncome5
RΙncome6
Educ2
Educ3

1.421
-0.352
1.203
-0.093
-0.277
-0.498
0.615
0.687
1.176
1.444
1.650
0.617
2.664
2.409
2.001

0.394**
0.427
0.376**
0.533
0.550
0.405
0.550
0.253**
0.613**
0.467**
0.542**
0.571
0.752**
0.519**
0.515**

0.445
0.045
0.300
0.024
-0.189
-0.112
0.075
0.280
0.443
0.459
0.519
0.256
0.769
0.606
0.629

0.128**
0.143
0.125**
0.185
0.187
0.132
0.191
0.082**
0.278
0.227**
0.243**
0.256
0.327**
0.205**
0.203**
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Εκτιμήσεις παλινδρόμησης διαστημάτων ( interval regression)
Ανεξάρτητες μεταβλητές
Educ4
Child
HSsize
Gender

Παράμετροι (ελαιόλαδο)
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα
2.595
0.652**
0.131
0.327
-0.269
0.116**

Παράμετροι (μήλα)
Συντελεστής Τυπικό σφάλμα
0.807
0.227**
0.223
0.112**
-0.103
0.040**

-0.052
0.088
-0.853
0.264**
Ν
784
784
Log pseudolikelihood
-2076.2162
-2112.7678
2
Wald chi (7)
486.06
369.92
2
Prob > chi
0.0000
0.0000
** (*) Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (10%).
Για να υπάρχει αντιστροφή προτιμήσεων θα πρέπει:    p  A και  f  . Για

την μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης αυτό σημαίνει:
 p   Constant  More  Constant  More  0

(3)

 f   Constant  More  Joint  More  Joint  Constant  Joint
 More  More  Joint  0
Για την μέθοδο της έμμεσης αποτίμησης αυτό σημαίνει:
 p   Constant  Infer  More  Infer  More  Constant  Infer
 More  Infer  More  0

(4)

(5)

 f   Constant  Infer  More  Joint  Infer  More 
More  Joint  Infer  Joint  Infer  More  Joint  Constant  Infer

(6)

 Joint  Infer  Joint  More  Infer  More  More  Joint  Infer  More  Joint  0

Πίνακας 4. Έλεγχος Υποθέσεων.
Εναλλακτική
υπόθεση

Συντελεστές
CVM :

More  0
&

 p A
&

 f 

More  More  Joint  0
INFERED:

More  Infer  More  0

Μονόπλευρο  2 τεστ
Ελαιόλαδο
13.02
(0.00)
103.27
(1.00)

Μήλα
12.16
(0.00)
102.08
(1.00)

13.66
(0.00)

12.97
(0.00)

183.03
(1.00)

149.28
(1.00)

&

More  Infer  More  More  Joint
 Infer  More  Joint  0

Με τη βοήθεια μονόπλευρου  2 τεστ για τις υποθέσεις (3) και (4) διαπιστώνουμε ότι
απορρίπτεται η υπόθεση ότι More  0 και δεχόμαστε ότι More  More  Joint  0 (Πίνακας 4).
Δηλαδή, η υπόθεση της αντιστροφής προτιμήσεων δεν παρατηρείται για την περίπτωση της
μεθόδου ενδεχόμενης εκτίμησης. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για την περίπτωση της
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μεθόδου έμμεσης αποτίμησης. Κατά συνέπεια και οι δύο μέθοδοι είναι συμβατές με την
οικονομική θεωρία και το υπόδειγμα του ορθολογικού καταναλωτή. Η μη ύπαρξη
αντιστροφής προτιμήσεων έρχεται σε αντίθεση με εμπειρικά αποτελέσματα προηγουμένων
ερευνών (List, 2002). Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να σχετίζεται με τη φύση των
συγκεκριμένων προϊόντων.
Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μέθοδος έμμεσης
αποτίμησης εκμαιεύει προθυμία πληρωμής μεγαλύτερη από τη μέθοδο ενδεχόμενης
εκτίμησης. Αυτό προκύπτει αν κάνει κανείς μονόπλευρο  2 τεστ για την υπόθεση:

bInfer  bInfer More  More  bInfer Joint Joint  bInfer More Joint More  Joint  0

(7)

όπου η (7) υπολογίζεται στο μέσο των μεταβλητών 5. Το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε
αντίθεση με τους Lusk and Norwood (2009) μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στη μέθοδο
ενδεχόμενης εκτίμησης χρησιμοποιήσαμε έναν επεξηγητικό πρόλογο που μπορεί να μετρίασε
την υποθετική μεροληψία πολύ περισσότερο από ότι η μέθοδος ενδεχόμενης εκτίμησης
μετρίασε την μεροληψία της κοινωνικής αρεστότητας.
Προβλεπόμενη προθυμίας πληρωμής για προϊόντα ποιότητας
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5 διαπιστώνουμε ότι και στα δύο είδη προϊόντων
(ΒΙΟ/ΠΟΠ) η μέση προβλεπόμενη προθυμίας πληρωμής είναι μεγαλύτερη με τη μέθοδο της
έμμεσης αποτίμησης σε σχέση με τη μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης. Έχοντας υπόψη
ότι η μέση τιμή πώλησης για 750ml εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι 3.9€ παρατηρούμε
ότι σύμφωνα με τη μέθοδο της έμμεσης αποτίμησης για το Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο
Βιολογικής Γεωργίας η μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής είναι 6.25€. Για το ίδιο
προϊόν με τη μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης η μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής
είναι 5.00€. Σύμφωνα με τη μέθοδο της έμμεσης αποτίμησης για Εξαιρετικά Παρθένο
Ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Κρήτης (750ml) η μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής είναι
5.68€. Για το ίδιο προϊόν με τη μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης η μέση προβλεπόμενη
προθυμία πληρωμής είναι 4.58€. Οι αντίστοιχες τιμές για τα μήλα ποικιλίας starking
εμφανίζονται στον πίνακα 5.
Πίνακας 5. Μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής.
Προϊόν
Ελαιόλαδο Βιολογικής
Γεωργίας (750ml)
Μήλα βιολογικής γεωργίας
(1 Kgr)
Ελαιόλαδο ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ (750ml)
Μήλα ΠΟΠ «ΖΑΓΟΡΙΝ»
ποικιλίας «starking»(1 Kgr)
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(τυπική απόκλιση)
CVM
INFERRED
4.997
(0.985)
1.795
(0.276)
4.580
(0.879)
1.573
(0.247)

6.247
(0.994)
2.045
(0.285)
5.681
(0.937)
1.795
(0.229)

Μέση τιμή πώλησης
συμβατικού
προϊόντος (€)
3.9
1.95
3.9
1.95
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Γενικές διαπιστώσεις
Σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές της εξίσωσης (2) παρατηρούμε ότι οι
καταναλωτές είναι γενικότερα διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα
βιολογικής γεωργίας σε σχέση με τα προστατευμένης ονομασίας προέλευσης. Συγκεκριμένα
οι καταναλωτές είναι κατά μέσο όρο διατεθειμένοι να πληρώσουν 0.69€ παραπάνω για
βιολογικό ελαιόλαδο σε σχέση με το ελαιόλαδο ΠΟΠ ενώ για μήλα βιολογικής γεωργίας
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 0.28€ παραπάνω σε σχέση με τα μήλα ΠΟΠ. Το εισόδημα
και η εκπαίδευση επηρεάζουν θετικά την προθυμία πληρωμής ενώ η ύπαρξη ανήλικων
τέκνων επηρεάζει θετικά την προθυμία πληρωμής αλλά μόνο για τα μήλα. Το φύλο επηρεάζει
αρνητικά την προθυμία πληρωμής και συγκεκριμένα άνδρες καταναλωτές είναι διατεθειμένοι
να πληρώσουν λιγότερο σε σχέση με γυναίκες καταναλωτές.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα εκμαιεύσαμε με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες την προθυμία
πληρωμής για δυο κατηγορίες ποιοτικών γεωργικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι οι καταναλωτές αποτιμούν θετικά τα προϊόντα ποιότητας και
συγκεκριμένα αποτιμούν τα βιολογικά προϊόντα ως μεγαλύτερης αξίας από τα ΠΟΠ. Επίσης,
χρησιμοποιήσαμε την παρούσα έρευνα για να ελέγξουμε δύο μεθοδολογικά ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την χρήση διαφορετικών μεθόδων στην εκμαίευση της προθυμίας
πληρωμής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πολλά υποσχόμενη μέθοδος της έμμεσης
αποτίμησης των Lusk and Norwood (2009a, 2009b) δεν αποδεικνύεται ανώτερη από την
κλασική μέθοδο της ενδεχόμενης εκτίμησης. Κατά συνέπεια, εφιστούμε την προσοχή σε
ερευνητές που θα αγκαλιάσουν τη μέθοδο της έμμεσης προτίμησης ως πανάκεια στην
αντιμετώπιση της μεροληψίας της κοινωνικής αρεστότητας. Περισσότερη έρευνα πάνω σε
διαφορετικές μεθόδους εκμαίευσης της προθυμίας πληρωμής είναι αναγκαία.

Yποσημειώσεις
1. Σύμφωνα με τη μικροοικονομική θεωρία που αφορά τις προτιμήσεις του καταναλωτή υποθέτουμε ότι όταν
δίνονται δύο οποιαδήποτε συνδυασμοί καταναλωτικών αγαθών, ο καταναλωτής μπορεί να τους κατατάξει ως
προς την επιθυμητότητά τους. Το βασικό λοιπόν αξίωμα της θεωρίας είναι ότι όταν δίνονται δύο ομάδες
διαφορετικών ποσοτήτων κάποιων αγαθών καταναλωτής πάντοτε μπορεί να τις συγκρίνει. Πρέπει να
τονίσουμε πως βασιζόμαστε στο ότι ο καταναλωτής έχει πλήρη γνώση των διαθέσιμων αγαθών, των
ιδιοτήτων τους και των τιμών τους. Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή χαρακτηρίζεται ως «ορθολογική» όταν
ικανοποιούνται τα «αξιώματα» της θεωρίας του καταναλωτή (Πληρότητα, Ανακλαστικότητα και
Μεταβατικότητα).
2. Η κάρτα πληρωμών για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αποτελούνταν από τα εξής 16 διαστήματα:1(0),
2(0.01-2.50), 3(2.51-2.80), 4(2.81-3.14), 5(3.15-3.52), 6(3.53-3.94), 7(3.95-4.42), 8(4.43-4.95),9(4.965.55),10(5.56-6.22),11(6.23-6.97),12(6.98-7.81),13(7.82- 8.76),14(8.77-9.82),15(9.83 11.00),16(>11.00). Η
κάρτα πληρωμών για τα μήλα ποικιλίας “starking” αποτελούνταν από τα εξής 16 διαστήματα:1(0), 2(0.011.20), 3(1.21-1.32), 4(1.33-1.44), 5(1.45-1.58), 6(1.59-1.74), 7(1.75-1.91), 8(1.92-2.09), 9(2.10-2.29),10(2.302.52),11(2.53-2.76),12(2.77-3.03),13(3.04-3.32),14(3.33-3.65),15(3.66-4.00),16(>4.00).
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3. Η σειρά με την οποία οι καταναλωτές δήλωναν την προθυμία πληρωμής τους για τα προϊόντα ΒΙΟ και ΠΟΠ
αντιστρεφόταν τυχαία προκειμένου να αποφύγουμε την επίδραση της σειράς εμφάνισης στην εκμαιευόμενη
προθυμία πληρωμής (order effects). Στην περίπτωση της έμμεσης αποτίμησης οι καταναλωτές δήλωναν την
προθυμία πληρωμής ενός τυπικού καταναλωτή και όχι την δικιά τους προθυμία πληρωμής.
4. Ομοίως η σειρά παρουσίασης των προϊόντων ΒΙΟ και ΠΟΠ αντιστρεφόταν τυχαία.
5. Το



2

αποτέλεσμα

του

τεστ

είναι

 2  p  value   21.59

 0.99 

για

το

ελαιόλαδο

και

 p  value   8.11  0.99  για τα μήλα.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εκμαιεύσει την προθυμία πληρωμής των
καταναλωτών για τυποποιημένη-συσκευασμένη φέτα. Σαν μέθοδος εκμαίευσης της
προθυμίας πληρωμής επιλέχθηκε η μέθοδος της ενδεχόμενης αποτίμησης (Contingent
Valuation) με τη χρήση της κάρτας πληρωμών. Στη σχετική βιβλιογραφία προτείνονται δύο
τρόποι κατασκευής μιας κάρτας πληρωμών: χρησιμοποιώντας κελιά ισοδιαστημάτων ή
χρησιμοποιώντας κελιά εκθετικής μορφής. Παρόλα αυτά δεν είναι γνωστό ποια είναι η
επίδραση της κάθε μεθόδου κατασκευής κάρτας πληρωμών στην εκμαιευόμενη προθυμία
πληρωμής. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία είναι
η επίδραση της ύπαρξης οπτικών ερεθισμάτων (εικόνα του προϊόντος) στην προθυμία
πληρωμής.
Τα στοιχεία για την παρούσα εργασία αντλήθηκαν από μια πρωτογενή έρευνα που
διεξήχθη στην πόλη των Αθηνών με προσωπικές συνεντεύξεις καταναλωτών σε καταστήματα
λιανικής πώλησης τροφίμων. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 380 πλήρως συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης δείχνουν ότι η κάρτα
πληρωμών με κελιά εκθετικής μορφής επιδράει αρνητικά στην προθυμία πληρωμής και η
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική κάτι που δείχνει την καταλληλότητα της κάρτας
πληρωμών με κελιά εκθετικής μορφής ως ένα μέσο για τον περιορισμό της υποθετικής
μεροληψίας. Αντίθετα το οπτικό ερέθισμα δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση.
Λέξεις-κλειδιά: τυποποιημένη-συσκευασμένη φέτα, κάρτα πληρωμών, μέθοδος ενδεχόμενης
αποτίμησης, προθυμία πληρωμής.
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Abstract
This study elicits willingness to pay (WTP) values for feta cheese in a standardized
packaging. Contingent Valuation was chosen as the elicitation mechanism using a payment
card vehicle. The literature suggests two ways of constructing the payment card using cells of
constant intervals or using exponential cells. However, the effect of the two methods in
willingness to pay is still unknown. Another issue that has not been adequately investigated in
the literature is the effect of the existence of visual stimuli (product image) on willingness to
pay. Data were collected through personal interviews with consumers at supermarkets in
Athens during the period of October-November 2009. We adopted a 2x2 design varying
visual stimuli (product image shown vs. product image not shown) and the payment card
format (exponential cells vs. constant interval cells).
In total, 407 questionnaires were collected. Questionnaires with incomplete information
were not included in the analysis, reducing sample size to 380 observations. For the
econometric analysis an interval regression model was used to exploit the interval nature of
the dependent variable. Results show that the payment card with exponential cells affects
negatively willingness to pay for the standardized feta cheese and the difference is statistically
significant. Since the method of contingent valuation is susceptible to hypothetical bias, this
result shows the relevance of the exponential payment card in mitigating this bias. Visual
stimuli has a negative effect on WTP although the effect is not statistically significant.
Keywords: feta cheese, standardized packaging, payment card, contingent valuation,
willingness to pay.

Εισαγωγή
Οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και η επικράτηση, τα τελευταία
κυρίως χρόνια, έντονων ρυθμών ζωής γενικά ευνοεί την κατανάλωση συγκεκριμένων
προϊόντων όπως π.χ. συσκευασμένων-τυποποιημένων προϊόντων ή προϊόντων χαμηλών σε
λιπαρά. Για τους ίδιους λόγους στα αστικά κέντρα παρατηρείται σταδιακή στροφή των
καταναλωτών σε «επώνυμα» και delicatessen προϊόντα.
Τα τυποποιημένα-συσκευασμένα τυροκομικά προϊόντα προσελκύουν όλο και
μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι έχουν προσανατολιστεί προς την κατανάλωση
αυτών των προϊόντων για διάφορους λόγους όπως το ότι αυξάνουν το χρόνο διατήρησης του
τροφίμου, βοηθούν στην εύκολη αποθήκευση του ή/και στην εύκολη μεταφορά του προς το
σπίτι. Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες τυροκομικές μονάδες, προκειμένου να καλύψουν
αφενός τις ανάγκες των εν δυνάμει καταναλωτών τους και αφετέρου να εκμεταλλευτούν την
επωνυμία τους, έχουν δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή τυποποιημένων-συσκευασμένων
τυροκομικών προϊόντων. Για αυτό το λόγο η παρασκευή και η εμπορία τυποποιημένηςσυσκευασμένης φέτας, βρίσκεται σε συνεχή αύξηση.
Η φέτα είναι η κυριότερη κατηγορία τυροκομικών προϊόντων που προσφέρεται στην
αγορά σε τυποποιημένη συσκευασία. Η ζήτηση φέτας σε τυποποιημένη μορφή παρουσίασε
σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν
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(ασφάλεια-διατήρηση του προϊόντος), αλλά και λόγω του ότι αποτελεί το τυροκομικό προϊόν
με την υψηλότερη κατανάλωση και την πιο ευρεία αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό
(ICAP, 2009). Σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού της ζήτησης ενός προϊόντος είναι η
γνώση της αποτίμησης των καταναλωτών για το προϊόν. Έρευνες που να εξετάζουν την
αποτίμηση των καταναλωτών για τυροκομικά προϊόντα απουσιάζουν και από την ελληνική
αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Με αφορμή αυτό το κενό η παρούσα εργασία
εκμαιεύει την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για τυποποιημένη φέτα.

Μεθοδολογία
Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι εκτίμησης της προθυμίας πληρωμής είναι η μέθοδος της
Ενδεχόμενης Αποτίμησης (Contingent Valuation-CV), η μέθοδος της Συνενωμένης
Ανάλυσης (Conjoint Analysis-CA) και οι Πειραματικές Δημοπρασίες (Experimental
Auctions-EA). Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Δεδομένου
των διαθέσιμων μέσων για την διεξαγωγή της έρευνας προτιμήθηκε η μέθοδος της
Ενδεχόμενης Αποτίμησης, όπου ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει την προθυμία του να
πληρώσει (Willingness To Pay-WTP) για ένα υποθετικό προϊόν. Αν και η συγκεκριμένη
μέθοδος παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι η ευκολία εφαρμογής της και η
δυνατότητα δημιουργίας υποθετικού σεναρίου για οποιαδήποτε αγορά/προϊόν έχει και ένα
σημαντικό μειονέκτημα, αυτό της υποθετικής μεροληψίας (hypothetical bias) (Lusk and
Hudson, 2004). Η υποθετική μεροληψία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι καταναλωτές με τη
μέθοδο της ενδεχόμενης αποτίμησης έρχονται αντιμέτωποι με ένα υποθετικό σενάριο αγοράς,
χωρίς να εμπλέκεται η ανταλλαγή χρημάτων, με αποτέλεσμα να τείνουν να υπερεκτιμήσουν
την πραγματική τους προθυμία για πληρωμή.
Στην εμπειρική έρευνα η κατανομή της προθυμίας πληρωμής προσεγγίστηκε
χρησιμοποιώντας τεχνικές περικομμένων διαστημάτων (Interval Censoring Techniques),
(Cameron and Huppert, 1989) με τη μέθοδο της κάρτας πληρωμών. Στη συγκεκριμένη
μέθοδο, ο καταναλωτής ερωτάται αν είναι πρόθυμος ή όχι, να πληρώσει κάποιο επιπλέον
ποσό για την αγορά 400gr τυποποιημένης-συσκευασμένης φέτας, σε σχέση με την αντίστοιχη
χύμα φέτα που αγοράζει, και στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το επιπλέον αυτό ποσό το
οποίο είναι πρόθυμος να πληρώσει. Η επιλογή του επιπλέον ποσού γίνεται με τη βοήθεια της
κάρτας πληρωμών (payment card), η οποία στη συγκεκριμένη έρευνα περιέχει έντεκα κελιά.
Οι Rowe και Schulze (1996), χρησιμοποίησαν την κάρτα πληρωμών με εκθετική
κλίμακα και δίνουν δυο επιχειρήματα υπέρ της εκθετικής κάρτας πληρωμών. Το πρώτο
επιχείρημα είναι ότι η ακρίβεια με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν τιμές
είναι αναλογική της αξίας του αγαθού και επομένως, η εκθετική κλίμακα είναι συνεπής με
την υπόθεση ότι το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται με την αξία. Το δεύτερο επιχείρημα είναι η
έννοια των «μόλις-παρατηρήσιμων» διαφορών (“just noticeable” differences). Η έννοια αυτή
προέρχεται από τη ψυχολογία. Ειδικότερα, οι ψυχολόγοι που πειραματίζονται με τη
φωτεινότητα πηγών φωτός ορίζουν τη διαφορά μεταξύ δυο πηγών φωτός ως «μόλιςπαρατηρήσιμη» εάν είναι δυνατό να διαπιστωθεί το 75% των φορών από ένα άτομο. Αν είναι
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μια σειρά πηγών αύξουσας φωτεινότητας, και κάθε πηγή είναι μόλις παρατηρήσιμα
φωτεινότερη από την προηγούμενη της, τότε η σχέση μεταξύ των πηγών δίνεται από το νόμο
του Weber:

Bn  Bn1  k  Bn1

(1)

Και η ακολουθία των πηγών περιγράφεται από τη συνάρτηση-:

Bn  B1  1 k 

n1

(2)

Στο κελί 1 τίθεται η τιμή 0 λεπτά. Οι τιμές στα κελιά 2 έως 11 υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση, όπου το B1 ισούται με 1 και το k προσδιορίζεται
από την κλίμακα που επιλέγεται για την κάρτα πληρωμών. Η τιμή του k επιλέχθηκε έτσι ώστε
το (1 + k)10 να ισούται με τη μεγαλύτερη τιμή στην κάρτα πληρωμών. Η μεγαλύτερη τιμή
στην κάρτα πληρωμών επιλέχθηκε να είναι 60% (2,04€) της τιμής της χύμα φέτας που
πωλείται στα σούπερ-μάρκετ. Επειδή η συνάρτηση (2) υπολογίζει το αριστερό μόνο όριο του
διαστήματος σε κάθε κατηγορία, το δεξί όριο του διαστήματος τέθηκε ως ένα λεπτό λιγότερο
από το αριστερό άκρο της επόμενης κατηγορίας. Το κελί 11 περιλαμβάνει την ανώτατη τιμή
που μπορεί να δώσει ο καταναλωτής για να αποκτήσει την τυποποιημένη-συσκευασμένη
φέτα που επιθυμεί. Η κάρτα πληρωμών, ήταν τυπωμένη σε Α4 λευκό χαρτί, σε διαστάσεις
10(cm)x15(cm) (Πίνακας 1).

1
2
3
4
5
6

Πίνακας 1. Εκθετική κάρτα πληρωμών.
ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
0 λεπτά
32 – 50 λεπτά
7
1 – 4 λεπτά
51 – 80 λεπτά
8
5 – 7 λεπτά
81 λεπτά – 1,27 €
9
8 – 12 λεπτά
1,28 – 2,00 €
10
13 – 19 λεπτά
Άνω των 2,01 €
11
20 – 31 λεπτά

Πολύ συχνά όμως στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται η κάρτα πληρωμών με κελιά
ισοδιαστημάτων χωρίς να είναι προφανή τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Για αυτό το
λόγο κατασκευάσαμε μια δεύτερη κάρτα πληρωμών χρησιμοποιώντας το ίδιο περίπου εύρος
τιμών και ακριβώς τον ίδιο αριθμό κελιών έτσι ώστε τα διαστήματα τιμών μεταξύ των κελιών
να είναι ακριβώς ίδια μεταξύ τους (Πίνακας 2).
Επίσης εξετάσαμε την επίδραση των οπτικών ερεθισμάτων στην εκμαιευόμενη προθυμία
πληρωμής. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε μία τυπωμένη φωτογραφία (Εικόνα 1), όπου
παρουσιάζετε μια συσκευασία τυποποιημένου-συσκευασμένου τυριού των 400gr. Η
συσκευασία περιέχει διατροφικές πληροφορίες που αφορούν τη φέτα και με τις οποίες ο
καταναλωτής ενημερώνετε για τα θρεπτικά συστατικά της όπως λίπος, πρωτεΐνη, ενέργεια,
ασβέστιο και βιταμίνες A, D και B2, που περιέχονται στα 100gr φέτας.
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1
2
3
4
5
6

Πίνακας 2. Κάρτα πληρωμών ισοδιαστημάτων.
ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
0 λεπτά
1,01 - 1,20 €
7
1 - 20 λεπτά
1,21 -1,40 €
8
21 - 40 λεπτά
1,41 - 1,60 €
9
41 - 60 λεπτά
1,61 – 1,80 €
10
61 - 80 λεπτά
Άνω των 1,81 €
11
81 λεπτά - 1,00 €
Εικόνα 1. Τυποποιημένη-Συσκευασμένη φέτα των 400 gr.

Κατά συνέπεια το πειραματικό σχέδιο των χειρισμών είναι 2x2 (2 κάρτες πληρωμών x 2
επίπεδα οπτικού ερεθίσματος, με ή χωρίς φωτογραφία), το οποίο συνεπάγεται 4 διαφορετικά
ερωτηματολόγια.

Συλλογή Δεδομένων
Επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα πρωτογενή στοιχεία που να ικανοποιούν τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας, διεξήγαμε μια ειδική έρευνα (δομημένο ερωτηματολόγιο), με τη μέθοδο
των προσωπικών συνεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα ΟκτωβρίουΝοεμβρίου 2009.
Η έρευνα κάλυψε την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και διεξήχθη μέσα σε χώρους
λιανικής πώλησης τροφίμων των περιοχών Νέα Μάκρη, Άγιος Δημήτριος, Ηλιούπολη,
Μαρούσι, Νέο Ηράκλειο, Ίλιον, Αιγάλεω, Πετρούπολη, Αμπελόκηποι και Παγκράτι.
Συνολικά στην έρευνα απάντησαν 420 άτομα. Μια ερώτηση φίλτρο στην αρχή του
ερωτηματολογίου περιόριζε το δείγμα μόνο σε άτομα που είναι υπεύθυνα για την αγορά
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τροφίμων για το νοικοκυριό τους. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να είναι ικανά τα άτομα
αυτά να απαντήσουνε στις ερωτήσεις που αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά και να
είναι οικείοι με τη διαδικασία επιλογής των τροφίμων.
Άτομα που δεν απάντησαν σε κάποια ερώτηση (π.χ. δεν απάντησαν ερωτήσεις σχετικά
με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά), απαλείφθηκαν από το δείγμα. Έτσι, ο τελικός
αριθμός των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση ήταν 380.
Προκειμένου να μειώσουμε το πρόβλημα της υποθετικής μεροληψίας που υπάρχει σε
έρευνες ενδεχόμενης αποτίμησης χρησιμοποιήσαμε μια μικρή εισαγωγική παράγραφο πριν
την ερώτηση της προθυμίας πληρωμής, γνωστή ως «επεξηγητικός πρόλογος» (Cheap Talk)
(Lusk, 2003). Η παράγραφος αυτή υπενθυμίζει στους καταναλωτές τον εισοδηματικό τους
περιορισμό καθώς και το γεγονός ότι σε υποθετικές έρευνες οι άνθρωποι αλλιώς δηλώνουν
ότι θα πράξουν και αλλιώς πράττουν, ζητώντας τους να είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται.

Οικονομετρική ανάλυση και αποτελέσματα
Για την ανάλυση των δεδομένων της προθυμίας πληρωμής εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα
παλινδρόμησης διαστημάτων (Interval Regression) που λαμβάνει υπόψη του την
περικομμένη φύση των ακραίων κατηγοριών και το γεγονός ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα
είναι σε μορφή διαστημάτων.
Στο υπόδειγμα της ομαδοποιημένης παλινδρόμησης ακολουθούμε μια παρόμοια
προσέγγιση με αυτή του ordered probit/logit. Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια λανθάνουσα
μεταβλητή yi* , η οποία όταν ξεπεράσει κάποιο όριο μετατρέπεται σε πράξη. Η λανθάνουσα
μεταβλητή yi* εξαρτάται από διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες:



yi*  b'X  ei , ei : N 0, 2



yi  j εάν Aj 1  yi*  Aj , A0  , Aj  , j  1,K , J

(3)

Ο πίνακας 3 περιγράφει τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο διάνυσμα Χ, και δίνει
κάποια στοιχεία περιγραφικής στατιστικής.
Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (3). Σχετικά με
τις μεταβλητές χειρισμών (treatment variables) παρατηρούμε ότι η εκθετική κάρτα πληρωμών
εκμαιεύει προθυμία πληρωμής κατά 17 λεπτά μικρότερη από την κάρτα πληρωμών με
ισοδιαστήματα. Δεδομένου ότι η μέθοδος της ενδεχόμενης εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε
στην παρούσα έρευνα υπόκειται σε υποθετική μεροληψία, η εκθετική κάρτα πληρωμών
φαίνεται να μετριάζει αυτό το πρόβλημα. Το οπτικό ερέθισμα παρόλο που φαίνεται να έχει
αρνητική επίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή. Η ύπαρξη επομένως της
φωτογραφίας σχετικά με την τυποποιημένη φέτα δεν μεταβάλει την προθυμία πληρωμής των
καταναλωτών.
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Πίνακας 3. Περιγραφή μεταβλητών.
Περιγραφή
Μέγεθος νοικοκυριού
Περιγραφή
Ο καταναλωτής γνωρίζει ότι η φέτα είναι
PDO
Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
Gender
Οι άνδρες του δείγματος
*
Age1
Η ηλικία του ερωτώμενου είναι 18-28 ετών
Age2
Η ηλικία του ερωτώμενου είναι 29-40 ετών
Age3
Η ηλικία του ερωτώμενου είναι 41-55 ετών
Age4
Η ηλικία του ερωτώμενου είναι >55 ετών
*
Educ1
Επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι λύκειο
Educ2
Επίπεδο εκπαίδευσης ΙΕΚ/ΤΕΙ
Educ3
Επίπεδο εκπαίδευσης ≥ΑΕΙ
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
*
Inc1
είναι μέτρια ή κάτω του μετρίου
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
Inc2
είναι πάνω από το μέσο
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
Inc3
είναι καλή
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
Inc4
είναι πολύ καλή
*
Loc5
Περιοχή συνέντευξης είναι το Κέντρο Αθηνών
Loc4
Περιοχή συνέντευξης είναι η Νότια Αθήνα
Loc3
Περιοχή συνέντευξης είναι η Δυτική Αθήνα
Loc2
Περιοχή συνέντευξης είναι η Βόρεια Αθήνα
Περιοχή συνέντευξης είναι η Ανατολική
Loc1
Αθήνα
Ο ερωτώμενος εκτέθηκε στην εκθετική κάρτα
Exponential πληρωμών
VisualStim Ο ερωτώμενος εκτέθηκε σε οπτικό ερέθισμα
Hsize

Τυπική
απόκλιση
3.050
1.203
Ποσοστό (%)
81,8

Μέσος

35,8
23,7
32,6
35,3
08,4
33,4
14,5
52,1
32,4
18,7
39,7
09,2
19,5
17,9
24,5
19,2
18,9
50,0
50,0

(*) Οι μεταβλητές αυτές απαλειφθήκαν από την εκτίμηση για να αποφευχθεί το πρόβλημα της τέλειας
πολυσυγγραμικότητας.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής είναι η γνώση ότι η φέτα
είναι ΠΟΠ και το φύλο. Άτομα που γνωρίζουν ότι η φέτα είναι ΠΟΠ είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν 32 λεπτά παραπάνω σε σχέση με άτομα που δεν γνωρίζουν αυτή την πληροφορία
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για την φέτα. Τέλος, οι άνδρες καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 15 λεπτά
λιγότερο από ότι οι γυναίκες.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλινδρόμησης διαστημάτων.
Coef.
Std. Error
p-value
Constant
27.462
15.973
0.086
PDO
32.386
9.277
0.000*
Gender
-15.063
7.672
0.050*
Age2
8.828
10.011
0.378
Age3
-6.674
10.727
0.534
Age4
-17.032
17.005
0.317
Hsize
-4.859
3.000
0.105
Educ2
6.027
14.711
0.682
Educ3
-1.839
8.782
0.834
Inc2
4.267
9.360
0.648
Inc3
11.188
8.660
0.196
Inc4
3.679
15.786
0.816
Loc4
-2.680
12.126
0.825
Loc3
5.341
10.947
0.626
Loc2
-2.367
11.318
0.834
Loc1
1.374
10.571
0.897
Exponential
-16.810
7.565
0.026*
VisualStim
-8.593
7.159
0.230
(*) Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Η μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής του δείγματος για τυποποιημένησυσκευασμένη φέτα υπολογίστηκε στα 0,26€ παραπάνω από την τιμή της χύμα φέτας.
Δεδομένου τις τιμές που επικρατούσαν τόσο στη χύμα όσο και στην τυποποιημένη φέτα,
κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, οι καταναλωτές κατά μέσο όρο είναι πρόθυμοι να
δώσουν για την αγορά τυποποιημένης φέτας 22,9% λιγότερο σε σχέση με την τιμή της
τυποποιημένης φέτας στο «ράφι». Μεγαλύτερη διαφορά σε ποσοστό 25,3% φαίνεται να
έχουν οι ερωτώμενοι που εκτέθηκαν στην εκθετική κάρτα πληρωμών, ενώ τη μικρότερη
20,6% εκείνοι που εκτέθηκαν στην κάρτα ισοδιαστημάτων. Έτσι συμπεραίνουμε, ότι ναι μεν
οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για να αγοράσουν την
τυποποιημένη-συσκευασμένη φέτα, αλλά η πραγματική της τιμή στο σούπερ-μάρκετ
καθίσταται πολλές φορές «απαγορευτική» για τους δυνητικούς αυτούς αγοραστές κατά μέσο
όρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10,26% έχει αρνητική προβλεπόμενη
προθυμία πληρωμής που σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό των καταναλωτών αποτιμούν τη χύμα
φέτα περισσότερο από την τυποποιημένη/συσκευασμένη φέτα.
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Πίνακας 5. Διαφορά σε ποσοστό μεταξύ της τελικής δυνητικής τιμής των ερωτώμενων και
της μέσης τιμής της τυποποιημένης φέτας των 400gr.
Μέση
Μέση τιμή
Προθυμία χύμα φέτας
Πληρωμής
(400gr)
Όλο το δείγμα
Υπό-δείγμα
καταναλωτών που
απάντησαν στην
εκθετική κάρτα
πληρωμών
Υπό-δείγμα
καταναλωτών που
απάντησαν στην
κάρτα πληρωμών
με ισοδιαστήματα
Υπό-δείγμα
καταναλωτών που
εκτέθηκαν στην
φωτογραφία
Υπό-δείγμα
καταναλωτών που
δεν εκτέθηκαν
στην φωτογραφία

Μέση τιμή
τυποποιημένης
φέτας (400gr)

Τελική
δυνητική
τιμή

Διαφορά
σε %

0.263

3.4

4.5

3.66

22.9%

0.189

3.4

4.5

3.59

25.3%

0.335

3.4

4.5

3.73

20.6%

0.218

3.4

4.5

3.62

24.3%

0.306

3.4

4.5

3.71

21.3%

Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την αποτίμηση των καταναλωτών
για τυποποιημένη-συσκευασμένη φέτα χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα από έρευνα
που διεξήχθη στην περιοχή των Αθηνών. Προκειμένου να δοκιμάσουμε διάφορα
μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη μέθοδο αποτίμησης των αγαθών χρησιμοποιήσαμε ένα
2x2 σχεδιασμό χειρισμών στο ερωτηματολόγιο. Στους χειρισμούς αυτούς μεταβάλλαμε το
μέσο εκμαίευσης της προθυμίας πληρωμής (εκθετική κάρτα-κάρτα ισοδιαστημάτων) και την
ύπαρξη οπτικού ερεθίσματος (φωτογραφία).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές αποτιμούν θετικά την τυποποιημένησυσκευασμένη φέτα σε σχέση με τη χύμα φέτα αλλά η επιπρόσθετη προθυμία πληρωμής
είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη από τη μέση τιμή της τυποποιημένης φέτας στο ράφι. Όσον
αφορά τα μεθοδολογικά ζητήματα, φαίνεται ότι η ύπαρξη οπτικού ερεθίσματος δεν ήταν
αρκετή για να μεταβάλλει στατιστικά σημαντικά την αποτίμηση των καταναλωτών. Αντίθετα,
η εκθετική κάρτα πληρωμών επιδράει αρνητικά στην προθυμία πληρωμής για τυποποιημένη-
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συσκευασμένη φέτα κάτι που δείχνει ότι μπορεί να συμβάλλει στο να μετριάσει την
υποθετική μεροληψία.
Κατά συνέπεια προτείνουμε στους ερευνητές που θέλουν να εκμαιεύσουν την προθυμία
πληρωμής καταναλωτών μέσω κάρτας πληρωμών να υιοθετήσουν την εκθετική μορφή αυτής.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον να γίνει σε μελλοντική έρευνα είναι να συγκριθεί κατά πόσο η
εκμαιευόμενη προθυμία πληρωμής από εκθετική κάρτα πληρωμών διαφέρει σε σχέση με την
προθυμία πληρωμής που εκμαιεύεται από μεθόδους αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων (π.χ.
πειραματικές δημοπρασίες). Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί μια απάντηση στο βαθμό
επιτυχίας που έχει η εκθετική κάρτα πληρωμών στο να μετριάσει την υποθετική μεροληψία.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης, της συμπεριφοράς και
των στάσεων των καταναλωτών απέναντι σε θέματα πιστοποίησης, ασφάλειας τροφίμων,
προέλευσης και ιχνηλασιμότητας στα φρούτα και τα λαχανικά. Ειδικότερα μελετώνται οι
απόψεις των καταναλωτών για κάθε ένα από τους τέσσερις παραπάνω παράγοντες και η
προθυμία τους να πληρώσουν μία επιπλέον τιμή για φρούτα και λαχανικά που φέρουν κάποιο
από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε
έρευνα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης σε τυχαίο δείγμα 400 καταναλωτών
με τη μορφή ερωτηματολογίου. Για τη διερεύνηση της προθυμίας πληρωμής για
πιστοποιημένα φρούτα και λαχανικά χρησιμοποιείται το logit model. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ποιοι παράγοντες (κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, στάσεις σε θέματα
διατροφής, επίπεδο ενημέρωσης) επιδρούν στην προθυμία πληρωμής και κρίνονται χρήσιμοι
για τη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς πιστοποιημένων φρούτων και λαχανικών σε ότι
αφορά την ασφάλεια, την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα.
Λέξεις-κλειδιά: δειγματοληπτική έρευνα, Logit model, ασφάλεια τροφίμων, ιχνηλασιμότητα,
προέλευση και πιστοποίηση.
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Abstract
Food safety, designation of origin (PDO), certification, and traceability are food quality cues,
which form distinct and clearly-defined market segments, highly valued by consumers.
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Taking into account the increasing interest of consumers for healthy quality food, it is
important to identify how they evaluate quality cues and to what extent are willing to buy
food with one of the abovementioned labels. The present study aims to identify consumers’
level of awareness and attitudes towards food quality cues such as certification, food safety,
origin and traceability in fresh produce (fruits and vegetables) and to estimate willingness to
pay (WTP) for each product category. A total of 400 interviews were held in Thessaloniki, to
collect the data. Logit model was applied to identify the factors that affect consumers’ WTP a
premium price for these specific quality cues on fruits and vegetables. Results indicate the
most important factors affecting willingness to pay a price premium are related to positive
attitudes towards healthy food, level of awareness and to a lesser extent socioeconomic
characteristics. Though many consumers are not familiar enough with the studied food quality
cues, the recorded interest for safety and quality in fresh produce reveals that a promising
market for such products can be developed.
Keywords: Logit model, Food Safety, Traceability, Origin, Certification.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα αυξημένη ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών σε θέματα υγιεινής των τροφίμων (Ζωιόπουλος, 2003). Από την πλευρά τους οι
επιχειρήσεις τροφίμων επιθυμούν να πωλούν και να παράγουν προϊόντα, τα οποία είναι
ασφαλή για κατανάλωση και είναι αδύνατο να προκαλέσουν ασθένεια ή τυχόν δηλητηριάσεις
στους καταναλωτές. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή
και διανομή ενός ασφαλούς προϊόντος καθώς κάτι διαφορετικό μπορεί να έχει ολέθριες
οικονομικές συνέπειες. Η παραγωγή ενός μη ασφαλούς προϊόντος, το οποίο έχει βλάψει
κάποιον καταναλωτή, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσφυγή των καταναλωτών σε
δικαστήρια ή την ανεπιθύμητη δημοσιότητα η οποία επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις της
εταιρίας. Επίσης, η παραγωγή και η πώληση ενός μη ασφαλούς προϊόντος μπορεί να
οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις από τις Κρατικές Υπηρεσίες και τελικά στο κλείσιμο της
επιχείρησης (Τζιά και Τσιαπούρης, 1996).
Η ζήτηση για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα έχει γίνει σήμερα μια απόλυτη
προτεραιότητα (Mancini et al., 2002). Οι καταναλωτές στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για θέματα υγείας και αυτό αντανακλάται και στην
προσπάθειά τους για κατανάλωση τροφίμων ποιότητας (Smed and Jensen, 2005).
Τα διάφορα ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων έχουν δημιουργήσει
ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο της ετικέτας, η οποία συχνά αναφέρεται στη χώρα προέλευσης,
την ασφάλεια και τελευταία την ιχνηλασιμότητα (Loureiro and Umberger, 2003).
O τομέας των φρούτων και των λαχανικών καλείται να προσαρμοστεί σε ένα δύσκολο
και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ο μόνος τρόπος να ανταγωνιστεί θα είναι να βασιστεί στην ποιότητα, την
προέλευση, την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων (Mancini et al., 2002).
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Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο τη διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης, της
συμπεριφοράς και των στάσεων των καταναλωτών απέναντι σε θέματα πιστοποίησης,
ασφάλειας τροφίμων, προέλευσης και ιχνηλασιμότητας στα φρούτα και τα λαχανικά.
Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για θέματα διατροφής,
μελετώνται οι απόψεις τους για καθένα από τα παραπάνω τέσσερα χαρακτηριστικά ποιότητας
κατά την αγοραστική τους συμπεριφορά και η προθυμία τους να πληρώσουν μία επιπλέον
τιμή για φρούτα και λαχανικά που φέρουν ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά.
Η εργασία οργανώνεται ως εξής: αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σε
αντίστοιχες έρευνες που αφορούν τις στάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε
θέματα πιστοποίησης, ασφάλειας τροφίμων, προέλευσης και ιχνηλασιμότητας. Στη συνέχεια
περιγράφεται η μεθοδολογία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τέλος τα κύρια
συμπεράσματα.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ποιότητας, οδήγησε
στη δημιουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό
ανταγωνιστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν. Οι επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν σύστημα ιχνηλασιμότητας μεταφέρουν το επιπλέον λειτουργικό κόστος στον
αγοραστή, ο οποίος είναι πρόθυμος να πληρώσει για την επιπλέον αξία κατά την αγοραστική
του απόφαση (Mancini et al., 2002).
Στην παραγωγή νωπών προϊόντων, η ανάπτυξη των συστημάτων ιχνηλασιμότητας ήταν
αποτέλεσμα της φθοράς και της ποιοτικής ανομοιομορφίας των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών (Golan et al., 2004). Οι Dickinson and Bailey (2002) συμπέραναν ότι οι
καταναλωτές ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για ιχνηλασιμότητα και περισσότερο
πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για ασφάλεια τροφίμων και συνδυασμούς άλλων
χαρακτηριστικών, τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω της ιχνηλασιμότητας.
Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την ποιότητα τροφίμων αυξάνεται, πολλοί ερευνητές
ασχολήθηκαν με τη μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και τις στάσεις απέναντι στα
πιστοποιημένα τρόφιμα. Τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, η αντιλαμβανόμενη
ποιότητα και οι κίνδυνοι, βρέθηκαν να είναι καθοριστικοί παράγοντες στις προτιμήσεις και
τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα πιστοποιημένα τρόφιμα και την προθυμία να
πληρώσουν μία επιπλέον τιμή για να τα αγοράσουν (Botonaki et al., 2006).
Στην έρευνα των Verbeke et al. (2006) σύμφωνα με τον καταναλωτή η ασφάλεια
τροφίμων είναι συνήθως μία μη διαπραγματεύσιμη ιδιότητα των προϊόντων. Οι καταναλωτές
αναμένουν όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή και ένας καλά πληροφορημένος καταναλωτής
δε θα αγόραζε επισφαλή προϊόντα.
Αντίστοιχα οι Rijswijk and Frewer (2008) κατέληξαν ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι
να διαθέσουν επιπλέον χρηματικές μονάδες για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων,
καθώς οι μισοί θεωρούν την ποιότητα ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό κατά την
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αγοραστική διαδικασία και οι υπόλοιποι μισοί την ασφάλεια. Επίσης, οι καταναλωτές
θεωρούν ότι η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται περισσότερο με την ασφάλεια τροφίμων παρά με
την ποιότητα.
Επιπλέον έρευνες δείχνουν ότι ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να πληρώσει μία επιπλέον
τιμή για προϊόντα με ετικέτα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) (Arfini, 2003), αφού η ετικέτα
μπορεί να είναι ένα ισχυρό ποιοτικό σήμα και μια βοήθεια για τους καταναλωτές στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα (Dimara
and Skuras, 2005, Profeta et al., 2008).

Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε τυχαίο δείγμα
400 καταναλωτών με χρήση ερωτηματολογίου, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2008.
Οι ερωτώμενοι ήταν άνδρες και γυναίκες πάνω από 18 χρονών. Το ερωτηματολόγιο
σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία και άλλες μελέτες περιπτώσεων σχετικά
με τις στάσεις και τις απόψεις των καταναλωτών στα φρούτα και στα λαχανικά, αναφορικά
με την πιστοποίηση και την ποιότητα.
Οι πρώτες τέσσερις ενότητες του ερωτηματολογίου περιλαμβάνουν γενικές ερωτήσεις
γνώσεων των ερωτηθέντων για την πιστοποίηση, την ασφάλεια τροφίμων, την προέλευση και
την ιχνηλασιμότητα. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την προθυμία
πληρωμής των καταναλωτών και την πρόθεσή τους να πληρώσουν για προϊόντα
πιστοποιημένης ποιότητας, ονομασίας προέλευσης, με ετικέτα ιχνηλασιμότητας και
ασφάλειας τροφίμων.
Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με, στη συχνότητα κατανάλωσης
φρούτων, τον τόπο αγοράς τους και τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα
πιστοποιημένα φρούτα και την ποιότητα κατά την διαδικασία αγοράς. Στην έβδομη ενότητα
περιλαμβάνονται ερωτήσεις για την κατανάλωση λαχανικών όπως στην προηγούμενη
ενότητα και γίνεται προσπάθεια καταγραφής των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα
λαχανικά. Τέλος, οι κοινωνικοδημογραφικές ερωτήσεις περιλαμβάνονται στην τελευταία
ενότητα του ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα
Περιγραφή του δείγματος
Σε ότι αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, το 59% είναι γυναίκες και
το υπόλοιπο 41% άνδρες. Από τους 400 καταναλωτές, το 49,8% είναι παντρεμένοι και το
43,8% είναι άγαμοι. Σχετικά με το επάγγελμα, το 24,8% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και το
ίδιο ποσοστό ακριβώς (24,8%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αναφορικά με το μορφωτικό
επίπεδο των ερωτηθέντων, το 47,5% του δείγματος είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, το 20,5% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 12,3% απόφοιτοι ΙΕΚ.
Από το σύνολο των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 70,3% γνωρίζει τα
προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, το 64,3% γνωρίζει για την ασφάλεια τροφίμων, το
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70,5% γνωρίζει για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και το 40,2% γνωρίζει για την
ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 20%-50%
επιπλέον χρηματικές μονάδες για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης σε ποσοστό 37%, για
τα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας 36.8%, για τα προϊόντα με ετικέτα ασφάλειας
τροφίμων 31.3% και για τα προϊόντα με ετικέτα ιχνηλασιμότητας 29.8%.
Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis)
Η παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μεταβλητών που αφορούν τις στάσεις των
καταναλωτών απέναντι στα υπό μελέτη χαρακτηριστικά και να ενσωματωθούν οι νέες
μεταβλητές που θα προκύψουν στο οικονομετρικό υπόδειγμα. Η τεχνική της παραγοντικής
ανάλυσης με τη βοήθεια της μεθόδου περιστροφής (varimax rotation), έδωσε μια λύση πέντε
παραγόντων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Ανάλυση παραγόντων στην κατανάλωση φρούτων.
Factor

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΦΡΟΥΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ

Loading
0.804
0.767
0.717

Variables
Κατανάλωση μόνο φρούτων ονομασίας προέλευσης
Κατανάλωση μόνο φρούτων ετικέτας
Κατανάλωση μόνο φρούτων ποιότητας

0.661
0.653
0.639
0.854

Κατσνάλωση μόνο βιολογικών φρούτων
Κατσνάλωση φρούτων ονομασίας προέλευσης
Κατσνάλωση φρούτων πιστοποιημένης ποιότητας
Προτίμηση αγοράς φρούτων εποχής

0.836
0.849

Προτίμηση αγοράς ελληνικών φρούτων
Προτίμηση αγοράς φρούτων από τη λαϊκή αγορά
γιατί έχει καλύτερες τιμές

0.847

Η τιμή των φρούτων αποτελεί σημαντικό κριτήριο
αγοράς τους
Προτίμηση αγοράς φρούτων από το σούπερ μάρκετ
για εξοικονόμηση χρόνου κάνοντας παράλληλες
αγορές
Προτίμηση αγοράς από το σούπερ μάρκετ γιατί είναι
φθηνότερα
Αγορά με κίνητρο την γεωγραφική προέλευση των
φρούτων

0.838

0.685
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ

0.694

0.537

Cronbach’s alpha
0.8456

0.7837

0.6961

0.6796

0.5485

Συνεχής μελέτη των ετικετών των φρούτων πριν την
αγορά
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Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «στάση απέναντι στα ποιοτικά φρούτα» και
περιλαμβάνει έξι μεταβλητές. Ο συντελεστής αξιοπιστίας του α Cronbach’s alpha είναι ίσος
με 0.8456, όπου δείχνει μεγάλο βαθμό συσχέτισης. Ο δεύτερος παράγοντας πήρε το όνομα
«προτίμηση αγοράς φρούτων», περιλαμβάνει δύο μεταβλητές και ο συντελεστής αξιοπιστίας α
Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0.7837. Ο τρίτος παράγοντας είναι η «στάση απέναντι στην
τιμή των φρούτων» όπου περιλαμβάνει δύο μεταβλητές. Ο τέταρτος παράγοντας ονομάστηκε
«αγορά φρούτων από το σούπερ μάρκετ» και ο συντελεστής αξιοπιστίας του α Cronbach’s
alpha είναι ίσος με 0.6796. Ο τελευταίος παράγοντας έχει ονομαστεί «κίνητρο αγοράς
φρούτων, η γεωγραφική προέλευση και οι ετικέτες». Ο συντελεστής αξιοπιστίας του α
Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0.5485.
Σε ότι αφορά τα λαχανικά, η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης με τη βοήθεια της
μεθόδου περιστροφής, έδωσε μια λύση πέντε παραγόντων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά
στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Ανάλυση παραγόντων στην κατανάλωση λαχανικών.
Factor
ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Loading
0.765
0.670

Variables
Κατανάλωση μόνο λαχανικών ποιότητας
Κατανάλωση μόνο λαχανικών ετικέτας

0.632
0.734

Κατανάλωση μόνο ασφαλών λαχανικών
Αγορά με κίνητρο την γεωγραφική προέλευση
των λαχανικών
Συνεχής μελέτη των ετικετών των λαχανικών
πριν την αγορά
Κατανάλωση
λαχανικών
ονομασίας
προέλευσης
Κατανάλωση
λαχανικών
πιστοποιημένης
ποιότητας
Προτίμηση αγοράς λαχανικών από τη λαϊκή
αγορά γιατί έχει καλύτερες τιμές

0.723
0.700
0.638
ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

0.887

0.841
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

0.853
0.819
0.806

ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ
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0.611

Η τιμή των λαχανικών αποτελεί σημαντικό
κριτήριο αγοράς
Προτίμηση αγοράς ελληνικών λαχανικών
Προτίμηση αγοράς λαχανικών εποχής
Προτίμηση αγοράς λαχανικών από το σούπερ
μάρκετ για εξοικονόμηση χρόνου κάνοντας
παράλληλες αγορές
Προτίμηση αγοράς από το σούπερ μάρκετ γιατί
είναι φθηνότερα

Cronbach’s alpha
0.6915

0.7456

0.7615

0.7482

0.6261
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Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «στάση απέναντι στα ποιοτικά λαχανικά» και ο
συντελεστής αξιοπιστίας α Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0.6915, όπου δείχνει το βαθμό
συσχέτισης. Ο δεύτερος παράγοντας πήρε το όνομα «στάση απέναντι στην ποιότητα» και ο
συντελεστής αξιοπιστίας α Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0.7456. Ο τρίτος παράγοντας είναι
η «στάση απέναντι στην τιμή των λαχανικών» όπου περιλαμβάνει δύο μεταβλητές. Ο τέταρτος
παράγοντας ονομάστηκε «προτίμηση αγοράς λαχανικών» και ο συντελεστής αξιοπιστίας του
α Cronbach’s alpha είναι ίσος με 0.7482. Ο τελευταίος παράγοντας έχει ονομαστεί «αγορά
λαχανικών από σούπερ μάρκετ» και ο συντελεστής αξιοπιστίας του α Cronbach’s alpha είναι
ίσος με 0.6261.
Αποτελέσματα εκτίμησης οικονομετρικού υποδείγματος
Για τη διερεύνηση της προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών ως προς την αγορά
προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, ονομασίας προέλευσης, προϊόντων με ετικέτα
ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας τροφίμων, χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα Logit (Maddala,
1983).
Οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στην κατανάλωση φρούτων-λαχανικών όπως
προέκυψαν μετά την παραγοντική ανάλυση, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και
τις γνώσεις των καταναλωτών για τις έννοιες της πιστοποίησης, της ασφάλειας τροφίμων, της
προέλευσης και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, χρησιμοποιήθηκαν ως επεξηγηματικέςανεξάρτητες μεταβλητές για την προθυμία πληρωμής των προϊόντων πιστοποιημένης
ποιότητας, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των προϊόντων με ετικέτα
ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας τροφίμων (Πίνακας 3).
Οι εξαρτημένες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα της παρούσας
εργασίας είναι η προθυμία πληρωμής για φρούτα (WTPFROUTA) και η προθυμία πληρωμής για
λαχανικά (WTPLAXANIKA).
Πίνακας 3. Περιγραφή Ανεξάρτητων Μεταβλητών Φρούτων και Λαχανικών.
Γνώση πιστοποιημένων
προϊόντων
Χωρίς Λιπάσματα
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος Βασικής Εκπ/σης
Απόφοιτος ΙΕΚ
Πάνω από 200€
Γεωγραφικό Δεσμό

Απόφοιτος Εκτός Δημόσιας
Παιδείας
Διαδρομή Προϊόντων

εάν πιστοποιημένα είναι τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ),
γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας=1,
αλλιώς=0
εάν πιστοποιημένα είναι τα προϊόντα που παράγονται χωρίς λιπάσματα και
χημικές ουσίες=1, αλλιώς=0
εάν απόφοιτος λυκείου=1, αλλιώς=0
εάν απόφοιτος ΑΕΙ=1, αλλιώς=0
εάν απόφοιτος βασικής εκπαίδευσης=1, αλλιώς=0
εάν απόφοιτος ΙΕΚ=1, αλλιώς=0
εάν ξοδεύονται περισσότερο από 200 ευρώ την εβδομάδα για τα τρόφιμα του
σπιτιού=1, αλλιώς=0
εάν ΠΟΠ είναι τα προϊόντα με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία που έχουν σαφή
γεωγραφικό δεσμό με μια συγκεκριμένη περιοχή και σε αυτή οφείλονται η
ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους=1, αλλιώς=0
εάν είναι κάτοχος πτυχίου εκτός δημόσιας παιδείας=1, αλλιώς=0
εάν ασφάλεια τροφίμων είναι όλη η διαδρομή των προϊόντων «από το
αγρόκτημα στο τραπέζι»=1, αλλιώς=0
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Μέχρι 99€
Υψηλές Προδιαγραφές
Παραγωγή-Επεξεργασία

2 ή Περισσότερες Χώρες

Φίρμα Περιοχής
Διασφαλίζει
Ταυτοποίηση
Βήμα-Βήμα,Ίχνος-Ίχνος

Μέτρηση Ποσοτήτων
Χημικών Ουσιών
Από το χωράφι στο ράφι
Πόσες Φορές Λαχανικά Τη
Βδομάδα
Τιμή Λαχανικών
Ετικέτα Περιοχής
Προελεύσεως Λαχανικών
Ιχνηλασιμότητα Λαχανικών
Ασφάλεια Τροφίμων
Λαχανικών
Λαχανικά Από Τη Λαϊκή
Αγορά
Λαχανικά Από Το Μανάβικο
Λαχανικά Από Το Σούπερ
Μάρκετ
Λαχανικά Από Τον Παραγωγό
Ηλικία
Δεν Απαντώ Για Την
Οικογενειακή Κατάσταση
Διαζευγμένος
Έγγαμος
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εάν ξοδεύονται μέχρι 99 ευρώ την εβδομάδα για τα τρόφιμα του σπιτιού=1,
αλλιώς=0
εάν ασφάλεια τροφίμων είναι η ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής=1,
αλλιώς=0
εάν προϊόντα ονομασίας προέλευσης είναι τα προϊόντα που η παραγωγή και η
επεξεργασία τους λαμβάνουν χώρα σε μία οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή
με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία=1, αλλιώς=0
εάν προϊόντα ονομασίας προέλευσης είναι τα προϊόντα που παράγονται σε 2 ή
περισσότερες χώρες με την ίδια τεχνογνωσία και τα ίδια χαρακτηριστικά=1,
αλλιώς=0
εάν προϊόντα ονομασίας προέλευσης είναι τα προϊόντα που φέρουν τη φίρμα
της περιοχής που παράγονται και μεταποιούνται=1, αλλιώς=0
εάν ιχνηλασιμότητα είναι αυτή που διασφαλίζει την τεκμηρίωση κάθε σταδίου
της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων=1, αλλιώς=0
εάν ιχνηλασιμότητα είναι η ταυτοποίηση του προϊόντος από την παραγωγή ως
τον καταναλωτή του=1, αλλιώς=0
εάν ιχνηλασιμότητα είναι μία διαδικασία που ανιχνεύει βήμα-βήμα, ίχνοςίχνος τις ποσότητες των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην παραγωγική
διαδικασία των προϊόντων=1, αλλιώς=0
εάν ιχνηλασιμότητα είναι ένα σύστημα που προβαίνει στη μέτρηση των
ποσοτήτων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγική
διαδικασία των προϊόντων=1, αλλιώς=0
εάν ιχνηλασιμότητα είναι η διαδικασία ανίχνευσης των προϊόντων <<από το
χωράφι στο ράφι>>=1, αλλιώς=0
εάν τη βδομάδα καταναλώνονται λαχανικά λιγότερο από μία φορά=1,
αλλιώς=0
εάν η τιμή στα λαχανικά είναι σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την
αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ετικέτα περιοχής προελεύσεως στα λαχανικά είναι σημαντικό
χαρακτηριστικό κατά την αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ιχνηλασιμότητα στα λαχανικά είναι σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την
αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ασφάλεια τροφίμων για τα λαχανικά είναι σημαντικό χαρακτηριστικό
κατά την αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά λαχανικών από τη λαϊκή αγορά=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά λαχανικών από το μανάβικο=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά λαχανικών από το σούπερ μάρκετ=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά λαχανικών από παραγωγό=1, αλλιώς=0
ηλικία σε χρόνια
εάν δεν έχει διευκρινιστεί η οικογενειακή κατάσταση=1, αλλιώς=0
εάν διαζευγμένος=1, αλλιώς=0
εάν έγγαμος=1, αλλιώς=0

Γυναίκα

εάν γυναίκα=1, αλλιώς=0

Στάση Ποιοτικά Λαχανικά
Στάση Τιμή Λαχανικών
Προτίμηση Αγοράς
Λαχανικών
Πόσες Φορές Φρούτα Τη
Βδομάδα

Στάση απέναντι στα ποιοτικά λαχανικά
Στάση απέναντι στην τιμή λαχανικών
Προτίμηση αγοράς λαχανικών
εάν τη βδομάδα καταναλώνονται φρούτα λιγότερο από μία φορά=1, αλλιώς=0
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Τιμή Φρούτου
Ετικέτα Περιοχής
Προελεύσεως Φρούτων
Ιχνηλασιμότητα Φρούτων
Ασφάλεια Τροφίμων
Φρούτων
Φρούτα Από Τη Λαϊκή Αγορά
Φρούτα Από Το Μανάβικο
Φρούτα Από Το Σούπερ
Μάρκετ
Φρούτα Από Τον Παραγωγό
Στάση Ποιοτικών Φρούτων
Στάση Τιμή Φρούτων
Αγορά Φρούτων Σούπερ

εάν η τιμή στα φρούτα είναι σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την αγοραστική
απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ετικέτα περιοχής προελεύσεως στα φρούτα είναι σημαντικό
χαρακτηριστικό κατά την αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ιχνηλασιμότητα στα φρούτα είναι σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την
αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν η ασφάλεια τροφίμοων για τα φρούτα είναι σημαντικό χαρακτηριστικό
κατά την αγοραστική απόφαση=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά φρούτων από τη λαϊκή αγορά=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά φρούτων από το μανάβικο=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά φρούτων από το σούπερ μάρκετ=1, αλλιώς=0
εάν πραγματοποιείται αγορά φρούτων από παραγωγό=1, αλλιώς=0
Στάση απέναντι στα ποιοτικά φρούτα
Στάση απέναντι στην τιμή φρούτων
Αγορά φρούτων από σούπερ μάρκετ

Τα αποτελέσματα εκτίμησης του υποδείγματος προθυμίας πληρωμής για φρούτα και
λαχανικά παρουσιάζονται στους πίνακες 4 και 5 αντίστοιχα και αφορούν μόνο τις στατιστικά
σημαντικές μεταβλητές.
Πίνακας 4. Προθυμία πληρωμής για φρούτα.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Προϊόντα
πιστοποιημένης
ποιότητας1
B
Sig

Προϊόντα ονομασίας
προέλευσης2

Προϊόντα με
ετικέτα
Ιχνηλασιμότητας3
B
Sig

Προϊόντα με
ετικέτα ασφάλειας
τροφίμου4
B
Sig

B
Sig
Υψηλές
37.913
0.118
31.871
0,648
12.128
0.954
31.640
0.053
Προδιαγραφές
Γεωγραφικό
14.015
0.037
52.250
0,003
64.029
0.007
12.198
0.014
Δεσμό
-10.542
0.775
-28.756
0,160
-16.152
0.453
Φίρμα Περιοχής
-30.976
0.073
-0.754
0.196
21.535
0.471
4.832
0.655
Διασφαλίζει
8.201
0,093
Από το χωράφι
17.905
0.720
21.209
0.144
13.169
0.032
20.184
0,067
στο ράφι
23.563
0.187
Απόφοιτος ΙΕΚ
42.987
0,058
26.325
0.044
9.273
0.079
Στάση Τιμή
-25.644
0.000
-11.184
0,001
-9.004
0.025
-22.782
0.000
Φρούτων
30.326
0.102
18.056
0.309
26.151
0.17
Τιμή Φρούτων
14.968
0,069
Σημειώσεις:
1
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,540, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=86,9%.
2
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,560, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=85,7%.
3
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,508, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=90,5%.
4
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,494, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=89,3%.
Το επίπεδο σημαντικότητας είναι *5% και **10% αντίστοιχα.
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Πίνακας 5. Προθυμία πληρωμής για λαχανικά.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Προϊόντα
πιστοποιημένης
ποιότητας1
B
Sig

Προϊόντα ονομασίας
προέλευσης2
B

Sig

Προϊόντα με
ετικέτα
Ιχνηλασιμότητας3
B
Sig

Προϊόντα με
ετικέτα ασφάλειας
τροφίμου4
B
Sig

Απόφοιτος ΙΕΚ

-1.089

0.139

11.020

0.038

-8.453

0.030

10.904

0.055

Γεωγραφικό Δεσμό

9.884

0.037

31.172

0.003

64.583

0.007

24.612

0.014

Υψηλές
Προδιαγραφές

-8.607

0.118

-7.269

0.648

-11.762

0.954

4.000

0.053

Διασφαλίζει

4.718

0.196

23.390

0.093

29.987

0.471

-6.892

0.655

-10.295

0.032

3.473

0.067

-16.140

0.720

-1.923

0.144

26.184

0.014

-3.863

0.009

4.994

0.058

26.910

0.036

Από το χωράφι στο
ράφι
Τιμή Λαχανικών

Στάση Τιμή
-36.207
0.000
-23.177
0.001
-20.326
0.024
-29.208
0.000
Λαχανικών
Σημειώσεις:
1
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,579, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=88,4%.
2
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,597, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=83,1%.
3
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,514, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=88,3%.
4
-2 Log likelihood= 0,000, R2 (Cox & Snell)= 0,538, R2 (Nagelkerke)= 1,000, % of right predictions=87,0%.
Το επίπεδο σημαντικότητας είναι *5% και **10% αντίστοιχα.

Από την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος για τα φρούτα προκύπτει ότι τα
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής των
καταναλωτών, με μόνη εξαίρεση τη μεταβλητή Απόφοιτος IEK. Η μεταβλητή Απόφοιτος
ΙΕΚ έχει θετικό πρόσημο και αναφέρεται στους καταναλωτές που είναι απόφοιτοι
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και προθυμοποιούνται να πληρώσουν επιπλέον
τιμή για να αγοράσουν πιστοποιημένα φρούτα, με ετικέτα ασφάλειας τροφίμων και με
ετικέτα ιχνηλασιμότητας.
Σε ότι αφορά την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος για τα φρούτα, τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές που γνωρίζουν την έννοια των προϊόντων
ονομασίας προέλευσης και είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια
επιπλέον τιμή για φρούτα ονομασίας προέλευσης. Συγκεκριμένα, η μεταβλητή Γεωγραφικό
Δεσμό, που αναφέρεται στους καταναλωτές που πιστεύουν ότι τα προϊόντα ονομασίας
προέλευσης είναι τα προϊόντα με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία που έχουν σαφή γεωγραφικό
δεσμό με μια συγκεκριμένη περιοχή και σε αυτή οφείλονται η ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά τους, είναι στατιστικά σημαντική και μάλιστα με θετικό πρόσημο.
Οι ερωτώμενοι εν μέρει γνωρίζουν για την έννοια της ιχνηλασιμότητας. Έτσι, η
στατιστικά σημαντική μεταβλητή Διασφαλίζει που αναφέρεται στους καταναλωτές που
πιστεύουν ότι η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζει την τεκμηρίωση κάθε σταδίου της παραγωγικής
διαδικασίας των προϊόντων, έχει θετικό πρόσημο, κάτι που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές
αυτοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον τιμή για να αγοράσουν φρούτα ονομασίας
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προέλευσης, όπου εφαρμόζεται ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας. Επίσης, η στατιστικά
σημαντική μεταβλητή Από Το Χωράφι Στο Ράφι που αναφέρεται στους καταναλωτές που
πιστεύουν ότι η ιχνηλασιμότητα είναι η διαδικασία ανίχνευσης των προϊόντων «από το
χωράφι στο ράφι», έχει θετικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι
να πληρώσουν επιπλέον τιμή για την αγορά πιστοποιημένων φρούτων, ονομασίας
προέλευσης και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος
ιχνηλασιμότητας.
Η τιμή των προϊόντων αποτελεί σημαντικό κριτήριο αγοράς για τους καταναλωτές και η
μεταβλητή Τιμή Φρούτων που έχει θετικό πρόσημο, επηρεάζει τους καταναλωτές προς την
αγορά φρούτων ονομασίας προέλευσης όπου έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα
πιστοποίησης κατά την παραγωγική τους διαδικασία.
Η μεταβλητή Στάση Τιμή Φρούτων όπου αναφέρεται στην στάση των καταναλωτών
απέναντι στην τιμή των φρούτων και στον τόπο αγοράς, έχει αρνητικό πρόσημο και δείχνει
ότι οι καταναλωτές που θεωρούν υψηλές τις τιμές των φρούτων δεν είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν μια επιπλέον τιμή για πιστοποιημένα φρούτα, με ετικέτα ιχνηλασιμότητας και
ασφάλειας τροφίμων.
Η στατιστικά σημαντική μεταβλητή Υψηλές Προδιαγραφές αναφέρεται στους
καταναλωτές που θεωρούν ότι η ασφάλεια τροφίμων είναι η ασφάλεια με υψηλές
προδιαγραφές υγιεινής και έχει θετικό πρόσημο. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν
να πληρώσουν ακριβότερα τα προϊόντα που έχουν ελεγχθεί ως κατάλληλα για κατανάλωση
και δεν έχουν πρόβλημα να επωμιστούν το οικονομικό κόστος.
Επιπλέον, η στατιστικά σημαντική μεταβλητή Φίρμα Περιοχής που αναφέρεται στους
καταναλωτές που πιστεύουν ότι τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης είναι τα προϊόντα που
φέρουν τη φίρμα της περιοχής που παράγονται και μεταποιούνται, έχει αρνητικό πρόσημο. Οι
καταναλωτές δεν επιθυμούν να πληρώσουν επιπλέον τιμή για φρούτα με ετικέτα
ιχνηλασιμότητας.
Η στατιστικά σημαντική μεταβλητή Υψηλές Προδιαγραφές έχει θετικό πρόσημο,
δείχνει ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβότερα για φρούτα με ετικέτα
ιχνηλασιμότητας καθώς τα θεωρούν περισσότερο κατάλληλα για κατανάλωση και παράλληλα
θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύουν την υγεία τους.
Από την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος για τα λαχανικά προκύπτει αρχικά
ότι η στατιστικά σημαντική μεταβλητή Διασφαλίζει έχει θετικό πρόσημο, κάτι που
υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον τιμή για να
αγοράσουν λαχανικά ονομασίας προέλευσης.
Η μεταβλητή Γεωγραφικό Δεσμό είναι στατιστικά σημαντική και μάλιστα με θετικό
πρόσημο και δείχνει ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για
πιστοποιημένα λαχανικά, ονομασίας προέλευσης και με ετικέτα ασφάλειας τροφίμων και
ιχνηλασιμότητας.
Η στατιστικά σημαντική μεταβλητή Από Το Χωράφι Στο Ράφι έχει αρνητικό πρόσημο
και δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν προτίθενται να πληρώσουν επιπλέον για να καταναλώσουν
πιστοποιημένα λαχανικά.
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Η τιμή των προϊόντων είναι πολύ σημαντικό κριτήριο αγοράς για τους καταναλωτές έτσι
η μεταβλητή Τιμή Λαχανικών που έχει θετικό πρόσημο δείχνει ότι οι καταναλωτές
προθυμοποιούνται να αγοράσουν λαχανικά με ετικέτα ασφάλειας τροφίμων σε προσιτή τιμή.
Η μεταβλητή Στάση Τιμή Λαχανικών όπου αναφέρεται στην στάση των καταναλωτών
απέναντι στην τιμή των λαχανικών, έχει αρνητικό πρόσημο. Οι καταναλωτές θεωρούν
υψηλές τις τιμές των λαχανικών και δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια επιπλέον τιμή για
λαχανικά πιστοποιημένα, ονομασίας προέλευσης και με ετικέτα ιχνηλασιμότητας.
Τέλος, σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, η μεταβλητή Απόφοιτος
ΙΕΚ έχει αρνητικό πρόσημο και δείχνει ότι οι καταναλωτές με επίπεδο εκπαίδευσης ΙΕΚ δεν
είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον τιμή για να αγοράσουν λαχανικά με ετικέτα
ιχνηλασιμότητας.

Συμπεράσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές σε
ποσοστό 60% δεν έχουν υπόψη τους την έννοια της ιχνηλασιμότητας. Πολλοί δεν την είχαν
ακούσει καθόλου και αρκετοί δεν μπορούσαν να περιγράψουν το περιεχόμενο της γιατί δεν
ήταν πλήρως ενημερωμένοι. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία και με προηγούμενη
μελέτη (Κεχαγιά, 2006), η οποία έδειξε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών δεν ήταν
εξοικειωμένη με τον όρο ιχνηλασιμότητα και η έννοια για ορισμένους συμμετέχοντες ήταν
τελείως άγνωστη. Οι καταναλωτές της συγκεκριμένης έρευνας θεώρησαν ότι η
ιχνηλασιμότητα συνδέεται κυρίως με την προέλευση και με γενικές πληροφορίες για το
προϊόν. Από την άλλη, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό του δείγματος
γνώριζε τα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τις
έννοιές τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι το 95% των ερωτώμενων δηλώνουν
ότι καταναλώνουν φρούτα και το 92% λαχανικά. Τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά και αυτό
είναι αρκετά αισιόδοξο. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν βάλει στην καθημερινή διατροφή
τους αυτά τα τόσο σημαντικά προϊόντα και ακολουθούν σωστή και υγιεινή διατροφή. Οι
καταναλωτές θεωρούν σημαντικό κριτήριο αγοράς φρούτων και λαχανικών τη θρεπτική αξία.
Σε ότι αφορά τον τόπο αγοράς των παραπάνω προϊόντων συνήθως επιλέγουν τη λαϊκή αγορά
για καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη ποικιλία.
Σε ότι αφορά την προθυμία των ερωτώμενων να πληρώσουν επιπλέον χρηματικές
μονάδες για προϊόντα ονομασίας προέλευσης, προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, προϊόντα
με ετικέτα ασφάλειας τροφίμων και ιχνηλασιμότητας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
20%-50% επιπλέον.
Από την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος για την προθυμία πληρωμής των
καταναλωτών για πιστοποιημένα φρούτα και λαχανικά προκύπτει ότι αυτή εξαρτάται από
τους ίδιους παράγοντες. Συγκεκριμένα, οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στο
γεωγραφικό δεσμό του προϊόντος, τα υψηλά πρότυπα για την υγεία, η γνώση για το κάθε
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στάδιο παραγωγής και διακίνησης του προϊόντος και το επίπεδο εκπαίδευσης επιδρούν θετικά
στην προθυμία πληρωμής για πιστοποιημένα φρούτα και λαχανικά.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα θέματα ασφάλειας τροφίμων,
πιστοποίησης και η χρήση ενός συστήματος ιχηλασιμότητας είναι τα κύρια σημεία που θα
πρέπει να ενδιαφέρουν τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς προϊόντων. Οι εμπλεκόμενοι
φορείς στον τομέα τροφίμων μπορούν να υποστηρίξουν αλλά και να αυξήσουν τις πωλήσεις
των προϊόντων τους όχι μόνο με τη χρήση της επωνυμίας στα προϊόντα τους αλλά και με τη
χρήση των ετικετών γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης όπου έτσι θα
κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ώστε να προτιμούν αυτά τα προϊόντα με το
επιπλέον χαρακτηριστικό (Profeta et al, 2008). Επιπλέον, οι πηγές πληροφοριών και
ενημέρωσης των καταναλωτών θα μπορούσαν να είναι περιοδικά με θέματα διατροφής, η
συχνότερη διαφήμιση των χαρακτηριστικών των προϊόντων από τις εταιρείες τροφίμων που
καινοτομούν σε θέματα υγείας και τα εκπαιδευτικά φυλλάδια που μοιράζονται στα σχολεία,
στους χώρους μαζικής εστίασης και στους τόπους αγοράς προϊόντων (Botonaki et al., 2006).
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή περιγράφεται και αναλύεται η κατανάλωση δημητριακών στην Ελλάδα
κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1950-2005). Η Ελλάδα αποτελούσε τυπικό παράδειγμα και
κοιτίδα του παγκόσμιας εμβέλειας διατροφικού πολιτισμού (γνωστού ως «μεσογειακή
διατροφή») και οι Έλληνες χαρακτηρίζονταν ήδη από την εποχή του Ομήρου ως
«αρτοφάγος» λαός. Αυτός ο διατροφικός πολιτισμός έχει γνωρίσει, κατ’ αυτή τη χρονική
περίοδο (1950-2005), τεράστιες μεταβολές με κύρια χαρακτηριστικά τη συρρίκνωση και
παρακμή. Τα δημητριακά («Ψωμί, αλεύρι, δημητριακά» στις «Έρευνες Οικογενειακών
Προϋπολογισμών» και «Εθνικούς Λογαριασμούς» της «Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδας»-Ε.Σ.Υ.Ε.) έχουν υποστεί σοβαρή μείωση στο σύνολο της διατροφής και
σημαντικές μεταβολές χαρακτηριστικών. Οι μεταβολές αυτές αφορούν επί πλέον και την
εσωτερική διάρθρωση των καταναλώσεων δημητριακών όπου επίσης παρατηρείται παρακμή
των μεσογειακών χαρακτηριστικών και «διεθνοποίηση-δυτικοποίηση» των προτύπων. Για
τον προσδιορισμό των συμπεριφορών, σ’ αυτό το άρθρο, χρησιμοποιείται η συνάρτηση
«χαρακτηρισμού των προτύπων» και τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η έρευνα είναι των
«Εθνικών Λογαριασμών» και των «Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών» της Ε.Σ.Υ.Ε.
Λέξεις-κλειδιά: κατανάλωση δημητριακών - ψωμιού, οικονομικές δαπάνες, διατροφικά
πρότυπα.
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Abstract
An attempt is made in this paper to describe the development of dietary consumption of
cereals and bread in Greece during the period 1950 - 2005. Greece is a typical example and
the cradle of global food culture known as the "Mediterranean diet". This dietary culture has
experienced huge changes and has declined, in the period 1950 - 2005. Certain foods which
are important (because of their long tradition) for the “Mediterranean diet” like “bread, flour,
cereals” have suffered a serious decline in overall food intake and significant changes in
characteristics. These changes involve the internal structure of cereal consumption where is
also observed the decline of Mediterranean features and "globalization - westernization" of
alimentary standards. All dimensions of alimentary consumption patterns of cereals and bread
are examined here with a specific focus on socio-economic attributes of these patterns of
consumption.
Keywords: Consumption of cereals and bread, economic expenses, dietary patterns.
JEL Classification: D12, M31, G14

Εισαγωγή
Η εργασία αυτή περιγράφει την κατανάλωση μιας σημαντικής κατηγορίας τροφίμων
στην ελληνική διατροφή, των δημητριακών. Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει το ψωμί,
που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο με συμβολικές διαστάσεις στην παραδοσιακή ελληνική
και μεσογειακή διατροφή. Η χρονική περίοδος καλύπτει όλα τα μεταπολεμικά χρόνια (μετά
το β΄ παγκόσμιο πόλεμο: 1950-2005) όταν και αρχίζουν να υπάρχουν οργανωμένα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία. Δεν περιορίζεται στην απλή περιγραφή προτύπων στο σύνολο του
πληθυσμού αλλά: Α) Αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία ανά οικονομική, κοινωνικο-
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επαγγελματική, δημογραφική κατηγορία πληθυσμού καθώς και με γεωγραφικά και εποχιακά
κριτήρια. Β) Διασπά και ανασυνθέτει τα στοιχεία (συνόλου πληθυσμού και επί μέρους
κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών) προκειμένου να χαρακτηρίσει εις βάθος τα πρότυπα. Γ)
Προσπαθεί να θέσει τις βάσεις ερμηνείας της διαμόρφωσης και εξέλιξης των προτύπων
δημητριακών και να κατανοήσει γιατί υπήρξαν αναδιαμορφώσεις και αλλαγές.

Θεωρητικό υπόβαθρο και μεθοδολογία
Η καταναλωτική συμπεριφορά στη διατροφή εκφράζει ευρύτερους τρόπους ζωής και
πολιτισμού, είναι αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνατοτήτων του οικονομικού συστήματος
και επηρεάζει, ταυτόχρονα, νέες παραγωγικές δυνάμεις. Συντελεί, έτσι, στη διαμόρφωση νέας
μορφής συστήματος, πολύ περισσότερο που η διατροφική κατανάλωση κινείται σε ένα
ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο διατροφικό περιβάλλον (Deaton, 1992, p. 104). Το
πρωτογενές στοιχείο της διατροφής, το τρόφιμο, είναι ένα «πακέτο χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων» με πολλαπλές χρησιμότητες και όχι μόνον την απλή βιολογική (Lankaster, 1966,
p. 133). Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία όταν πρόκειται για το ψωμί των «αρτοφάγων» κατά
τον Όμηρο (Montanari, 1997, p. 30) Ελλήνων, σε αντίθεση με τους «κρεοφάγους» βόρειους
λαούς. Το αντικείμενο (της κατανάλωσης δημητριακών) έχει ευρύτερες διαστάσεις εάν
ληφθεί υπ’ όψη ότι η κατανάλωση δημητριακών στη μεσογειακή λεκάνη λαμβάνει πολλές,
πέραν του ψωμιού, διαφορετικές μορφές (π.χ. ζυμαρικά, πίτσα, κους-κους, κρουασάν,
μπομπότα, κατσαμάκι, πρόσφορα και αντίδωρο, πίττες, τυρόπιτες, χυλοπίτες, μπουγάτσες,
τραχανάς). Πολλές από αυτές τις μορφές έχουν παγκόσμια εμβέλεια και οικονομικές,
κοινωνικές (τρόποι ζωής) και πολιτιστικές διαστάσεις.
Η απλή παράθεση, συνεπώς, και ανάλυση των στοιχείων «Εθνικών Λογαριασμών» και
«Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών» (Ε.Ο.Π. 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82,
1988/89, 1993/94, 1998/1999, 2004/05) της Ε.Σ.Υ.Ε. δεν αρκεί. Χρειάζεται διάσπαση και
επανασύνθεση των στοιχείων και επεξεργασία της εσωτερικής δομής των προτύπων. Αυτό
γίνεται με τη «συνάρτηση χαρακτηρισμού των προτύπων» (Sotiropoulos, 2010b, p. 66-70):

Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυσικά, Qτεχνικά, Qβιολογικά συστατικά)
και αναλυτικότερα η:

Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυτ., Qζωικά, Qαγροτ., Qβιομηχ., Qβιολ. συστατ.)
Η συνάρτηση αυτή απορρέει από τη γενική φόρμουλα: CMd=(Chn,Chd) και είναι δυνατό
να εφαρμοστεί σε κάθε κατηγορία πληθυσμού (με οικονομικά, κοινωνικο - επαγγελματικά,
γεωγραφικά, δημογραφικά, εποχιακά κ.ά. κριτήρια). Δημιουργούνται, έτσι, με βάση αυτή τη
συνάρτηση αριθμοδείκτες και με αυτούς συγκροτούνται πίνακες και διαγράμματα που
περιγράφουν και χαρακτηρίζουν τα διατροφικά πρότυπα. Οι πίνακες αυτοί και τα
διαγράμματα θέτουν, επίσης, τις βάσεις κατανόησης και είναι αφετηρία ερμηνείας των
διατροφικών προτύπων δημητριακών.
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Η κατανάλωση δημητριακών (και ψωμιού) στο σύνολο του
πληθυσμού
Η καθημερινή διατροφή του νεοέλληνα καταναλωτή γίνεται, κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος που αναφέρεται η παρούσα έρευνα (1950-2005), όλο και περισσότερο
λιπαρή και πιο πλούσια σε θερμίδες, πρωτεΐνες, και σάκχαρα (Sotiropoulos, 2010a, p. 123).
Αναλυτικότερα, στο παραδοσιακό ελληνικό «μεσογειακό» διατροφικό πρότυπο της δεκαετίας
του ΄50 η υπεροχή των φυτικής (ψωμί, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο, κρασί) έναντι
των ζωικής προέλευσης τροφίμων ήταν συντριπτική. Η κατάσταση αυτή άλλαξε κατά τη
δεκαετία ΄80 υπέρ των ζωικής προέλευσης τροφίμων για να επανέλθει αργότερα (προς τα
τέλη της δεκαετίας ΄90: εποχή των νέων «βιομηχανικών - διεθνοποιημένων προτύπων») με
υπεροχή εκ νέου των φυτικών προϊόντων. Ενδεικτικά: Το 1950 οι δαπάνες για «άρτο και
λοιπά δημητριακά» ανέρχονταν στο 22,6% του συνόλου των δαπανών για τρόφιμα και
περίπου μια πεντηκονταετία μετά οι αντίστοιχες δαπάνες είχαν περιοριστεί στο 6,8%
(Σωτηρόπουλος, 2002, σελ. 463). Τα δημητριακά και τα φρουτολαχανικά (οι δυο
μεγαλύτερες κατηγορίες φυτικών προϊόντων) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1950–΄60
απορροφούσαν συνολικά το ½ των διατροφικών δαπανών, ποσοστό που έκτοτε μειώνεται στο
1
/3 λόγω της μείωσης των δημητριακών.
Βάσει των στοιχείων ΕΟΠ φαίνεται ότι η δομή των διατροφικών προτύπων είναι τελείως
διαφορετική ανά χρονική περίοδο μεταπολεμικά. Στις δεκαετίες 1950 έως 1970 έχει τη γενική
μορφή του σχήματος 1.α. και το 2005 τη μορφή του σχήματος 1.β. Αναλυτικότερα: Στις
δεκαετίες 1950-1970 οι διατροφικές κατηγορίες που κυριαρχούν είναι αυτές των
δημητριακών, οσπρίων, λαχανικών, φρούτων και «ελαίων-λιπών». Κατά το 2005 όλες οι
σημαντικές, για τις δεκαετίες ΄50-΄60, κατηγορίες υποχωρούν (δημητριακά, όσπρια,
λαχανικά, φρούτα, έλαια) υπέρ αυτής των εξόδων εκτός οικίας κ.ά. βιομηχανικών ειδών
όπως τα μη οινοπνευματώδη ποτά.
Σχήμα 1.α. (ΕΟΠ 1957/58) και 1.β. (ΕΟΠ 2004/05). Δομή των διατροφικών προτύπων στην
Ελλάδα (1957 - 2005).
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όπου:
1. Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά κλπ., 2. Κρέας, 3. Ψάρια, 4. Έλαια και λίπη, 5. Γαλακτοκομικά προϊόντα
και αυγά, 6. Όσπρια, πατάτες, και λαχανικά, 7. Φρούτα νωπά, ξηρά, και συντηρημένα, ξηροί καρποί,
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8. Ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, 9. Άλλα τρόφιμα, 10. Έξοδα εκτός οικίας, 11. Μη
οινοπνευματώδη ποτά (και παγωτά στην ΕΟΠ 1957/58).
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58 και 2004/05.

Ο Louis Malassis (1986, σελ. 45) με στοιχεία 1975/77 καταγράφει 9 τυπικά και βασικά
διατροφικά πρότυπα σε διεθνές επίπεδο: Το άγγλο-σαξονικό, το κεντρο-ευρωπαϊκό, το
σκανδιναβικό, το μεσογειακό, το ανατολικο-ευρωπαϊκό, το ιαπωνικό, το παραδοσιακό
αγροτικό δημητριακών, το παραδοσιακό αγροτικό λαχανικών (πατάτες κ.ά.), και το
παραδοσιακό μικτό (δημητριακά, γάλα, κρέας) των νομαδικών πληθυσμών-κτηνοτρόφων
(πίν. 1).
Πίνακας 1. Τυπικά προϊόντα χαρακτηριστικών διατροφικών προτύπων.
Άγγλο-Σαξονικό Κέντρο-Ευρωπαϊκό Σκανδιναβικό Ιαπωνικό
Μεσογειακό
Κρέας
Κρέας
Λιπαρά
Ψάρια
Δημητριακά
Γάλα
Γάλα
Γάλα
Δημητριακά Όσπρια
ΦρουτοΛίπη
Λίπη*
Ψάρια
λαχανικά
Ζάχαρη
Ζάχαρη*
Ελαιόλαδο
*(λιγότερες ποσότητες από το Αγγλο-Σαξονικό).
**(δημητριακά, γάλα, κρέας).

Παραδοσιακά
Α) Δημητριακών
Β) Λαχανικών
Γ) Νομαδικών
πληθυσμών**

Πηγή: (L.Malassis, 1986, σελ. 45).
Φαίνεται, συνεπώς, από τη σύγκριση της δομής των διατροφικών προτύπων σε διεθνές
επίπεδο, ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ μεσογειακών προτύπων και αγγλοσαξονικών καθώς και ευρωπαϊκών. Αυτές οι διαφορές τείνουν να εκλείψουν κατά την
τελευταία εικοσαετία (βλ. σχήμα 1.β) γιατί η ελληνική διατροφή βιομηχανοποιείται με
ταχύτατους ρυθμούς και προσεγγίζει τα αγγλο-σαξονικά και κεντρο-ευρωπαϊκά πρότυπα.
Πίνακας 2. Δομή προτύπου κατανάλωσης δημητριακών 1957-2005 (σε ποσοστά %).
ΕΟΠ:
Ψωμί
Αλεύρι
Ρύζι
Βιομηχανικά δημητριακά
Σίτος, αραβόσιτος κ.ά. είδη
Σύνολο δημητριακών

΄57/58 ΄63/64 1974 ΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
67,0
31,3 55,3
55,1
49,9
55,6
50,5
50,7
6,4
24,1
8,7
8,2
5,2
3,9
4,1
3,9
7,5
11,1 13,2
7,9
8,1
6,5
6,3
6,0
18,9
17,5 20,4
23,1
31,1
31,2
39,1
39,4
16,0
2,1
5,6
5,7
2,8
100
100 100
100
100
100
100
100

Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05.

Η κατηγορία «αλεύρι, ψωμί, δημητριακά» είναι ενδεικτικό παράδειγμα στη
βιομηχανοποίηση των διατροφικών προτύπων της σύγχρονης Ελλάδας (βλ. πίν. 2). Τα
ποσοστά των παραδοσιακών προϊόντων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ
ταυτόχρονα των βιομηχανικών αυξάνονται. Το ψωμί έχει σταθεροποιηθεί στο ½ του συνόλου
κατανάλωσης της κατηγορίας, ενώ τα βιομηχανικά δημητριακά, υποκαθιστώντας τα αγροτικά
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είδη της κατηγορίας τείνουν να καλύψουν το υπόλοιπο ½. Στην αρχή αυτής της περιόδου τα
βιομηχανικά δημητριακά απορροφούσαν δαπάνες κατώτερες του 1/5. Αυτό ισχύει και για την
αυτοκατανάλωση όπου από 15,2% το 1963/64 δεν υπερβαίνει το 2% στο τέλος της περιόδου
(δημητριακά /σύνολο αυτοκατανάλωσης) και όπου το ψωμί από 90,7% έχει περιοριστεί στο
47,5% και τα βιομηχανικά κ.ά. δημητριακά από 5,1% ανέρχονται στο 38,1% του συνόλου της
κατηγορίας (Σωτηρόπουλος, 2004, σελ. 409).
Η συμβολική (για τη μεσογειακή διατροφή) κατηγορία, έτσι, των δημητριακών
βιομηχανοποιείται με αργούς ρυθμούς στις πρώτες δύο δεκαετίες (ζυμαρικά, μπισκότα,
παξιμάδια κ.ά.), χάνοντας επίσης με αργούς ρυθμούς τα αγροτικά - αγροτοβιομηχανικά και
παραδοσιακά της χαρακτηριστικά (αλεύρι, ψωμί, ρύζι κ.ά. δημητριακά όπως σίτος,
καλαμπόκι). Το σημαντικότερο (από άποψη ποσοστών) είδος αυτής της κατηγορίας, το ψωμί,
μειώνει ραγδαία τα ποσοστά του μετά τη δεκαετία ΄50 (15,6% το 1957/58, 8,6% το 1981/82,
10,0% το 1993/94, 8,6% το 2004/05) και έως τη δεκαετία ΄80, για να σταθεροποιηθεί σε
χαμηλά επίπεδα έκτοτε. Το ψωμί επηρεάζει καθοριστικά τη συμπεριφορά ολόκληρης της
κατηγορίας των δημητριακών. Μετά τη δεκαετία ΄80 οι ρυθμοί βιομηχανοποίησης
εντείνονται με νέο-βιομηχανικά χαρακτηριστικά (κορν-φλέικς, γαριδάκια, κρακεράκια,
κρέπες, τάρτες, ποπ-κορν, κουάκερ, ομογενοποιημένες παιδικές τροφές, προϊόντα διαίτης
κ.ά.). Αυτά τα προϊόντα έχουν «δυτική» προέλευση και ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα στη
διατροφή.
Τα πρότυπα αυτά έχουν και κοινωνικές αλλά και βιο-ιατρικές αναφορές. Με την
επικράτηση του προτύπου εξωτερικής εμφάνισης που προκρίνει το λεπτό αντί του ευτραφούς
σώματος (το ευτραφές σώμα, για παράδειγμα, υπήρξε σύμβολο ευμάρειας σε προγενέστερες
εποχές στη Δ. Ευρώπη) που παραπέμπει σε νέες αξίες και τρόπους ζωής (π.χ. η εμφάνιση στις
παραλίες το καλοκαίρι μετά την ανάπτυξη του τουρισμού) τα δημητριακά που περιέχουν
ζάχαρη και τα ζυμαρικά μειώνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των διατροφικών δαπανών.
Αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο στην εποχή της «ζαχαροφοβίας» και της «λιποφοβίας»
(μετά τη δεκαετία ΄60, βλ. Malassis, 1986, σελ. 56-57, 72, 225, 294 και Fischler, 1990, σελ.
272 και 297) αλλά και ιατρικών παραινέσεων, απαιτήσεων ορισμένων επαγγελμάτων,
κυριαρχία της εικόνας στην ψηφιακή εποχή κ.ά.

Η κατανάλωση δημητριακών (και ψωμιού) στις διαφορετικές
κατηγορίες πληθυσμού.
Μεταξύ των διαφορετικών (οικονομικών, επαγγελματικών, δημογραφικών, αστικώναγροτικών κ.ά.) στρωμάτων του πληθυσμού παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη
διατροφική κατανάλωση διαχρονικά (: αρχές με τέλη αυτής της πεντηκονταετίας ή ενδιάμεσα
χρονικά διαστήματα) αλλά και κατά την ίδια χρονική στιγμή. Παρατηρούνται καινοτομικές «ηγετικές» συμπεριφορές, παραδοσιακές, ενδιάμεσες – «μέσου Έλληνα», ιδιαιτερότητες
κ.ο.κ.
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Πίνακας 3.1. Κατανάλωση δημητριακών ανά πληθυσμιακή κατηγορία (1957-2005), σε
ποσοστά %.
ΕΟΠ:
1957/58
1963/64 1974
1981/82 1987/88 1993/94 1998/99
2004/05
Ανώτερες
επαγγελματικές
10,4
10,5
6,0
6,3
7,0
8,2
6,7
7,1
1
τάξεις α΄.
Ανώτερες επ.
12,6
12,9
7,6
7,2
6,9
7,9
7,2
7,0
τάξεις β΄. 2
Κατώτερες
επαγγελματικές
16,1
17,7
9,2
8,4
8,6
9,7
8,4
8,4
τάξεις α΄. 3
Κατώτερες επ.
18,6
9,7
8,8
8,7
10,5
9,6
9,1
τάξεις β΄. 4
18,0
Κατώτερες επ.
14,4
18,6
9,8
9,0
9,2
10,5
9,1
9,0
τάξεις γ΄. 5
Ολιγομελή
12,3
14,9
9,1
7,2
8,2
8,9
7,6
8,2
νοικοκυριά. 6
Πολυπληθή
21,2
19,2
10,9
10,2
10,9
12,8
11,2
10,3
νοικοκυριά. 7
«Ζευγάρι με 2
15,6
17,9
8,2
8,8
10,1
9,1
9,6
παιδιά»
«Ζευγάρι με 3
20,8
27,7
9,3
10,2
11,9
11,1
10,4
παιδιά»
Μεγαλύτερες
15,7
11,4
9,5
10,5
12,2
10,7
10,8
ηλικίες. 8
Μικρότερες
15,3
7,1
7,2
6,9
6,8
6,7
5,5
ηλικίες. 9
Ανώτερες
οικονομικές
9,8
19,5
5,4
6,3
6,6
8,4
5,9
6,5
10
τάξεις
Κατώτερες
οικονομικές
21,9
19,6
23,7
15,5
14,6
17,5
16,3
14,3
11
τάξεις
Αστικές
15,6
14,4(12)
8,5
8,0
8,3
9,3
8,1
8,0
περιοχές
Αγροτικές
18,8(13)
18,0
13,0
9,9
9,9
11,9
10,4
10,7
περιοχές
1
Διευθυντές κ.ά., 2 Εργοδότες κ.ά., 3 Μισθωτοί ή ημερομίσθιοι, 4 Τεχνίτες ή εργάτες, χειριστές
μεταφορικών μέσων, 5 Μη εργαζόμενοι ή ζητούντες εργασία για πρώτη φορά, 6 1 μέλος, 7 «8 μέλη &
άνω» στις ΕΟΠ 1957/58 & 1963/64 και «6 μέλη & άνω» σε όλες τις μεταγενέστερες ΕΟΠ, 8 75 ετών
& άνω, 9 Μέχρι 24 ετών, 10Ανώτερες και (11) κατώτερες οικονομικές τάξεις ανά ΕΟΠ ως εξής (πίν.
3.2.):
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Πίνακας 3.2. Δαπάνες κατανάλωσης στις ανώτερες και στις κατώτερες οικονομικές τάξεις.
ΕΟΠ:
1957/58
1963/64 1974
1981/82 1987/88 1993/94 1998/99
2004/05
Ανώτερες
1.600 δρχ
1.600
30.000
100.000 300.000 400.000 1.000.001 3.501 €
οικον. τάξεις 10 & άνω
& άνω
& άνω
& άνω
& άνω
& άνω
& άνω
& άνω
Κατώτερες
Μέχρι 249 Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
11
οικον. τάξεις
δρχ.
74
999
9.999
39.999
99.999
100.000
750€
Σημ.: Η ΕΟΠ 1957/58 διεξήχθη στα αστικά και μόνον νοικοκυριά, η ΕΟΠ 1963/64 στα αγροτικά,
ενώ όλες οι υπόλοιπες στο σύνολο των περιοχών της χώρας. 12: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των
μικρότερων αστικών περιοχών (10.000-30.000 κάτοικοι στην ΕΟΠ 1957/58) και (13) των μεγαλύτερων
αγροτικών περιοχών (5.000-9.999 κάτοικοι στην ΕΟΠ 1963/64).
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05.

Η υπεροχή, για παράδειγμα, των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων (: «αγορές άνω των
1.600 δρχ το μήνα») (πιν. 3.1) στα νέα (κατά την παραδοσιακή δεκαετία ’50) προϊόντα
κρέατος, αλλά και στα έξοδα εκτός οικίας, είναι σημαντική, έναντι των κατώτερων
εισοδηματικών τάξεων (: «αγορές μέχρι 249 δρχ το μήνα») (Sotiropoulos, 2010a, p. 124). Οι
διαφορές αυτές στη δομή των προτύπων γίνονται ριζικές κατά την τελευταία δεκαετία και
μόνον κρέας και γαλακτοκομικά διατηρούν ποσοστά περί το 10%, με τις υπόλοιπες
κατηγορίες να συρρικνώνονται σε πολύ μικρά ποσοστά. Τα δημητριακά που προσέγγιζαν το
10% κατά τη δεκαετία ’50, δεν απορροφούν παρά το ½ περίπου αυτών των ποσοστών στο
τέλος της περιόδου στις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις (: «αγορές άνω των 3.501€ το μήνα»).
Αντίθετα, τα διατροφικά πρότυπα των κατώτερων εισοδηματικών τάξεων (: «αγορές μέχρι
750€ το μήνα») ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί στο τέλος αυτής της πεντηκονταετίας, από
αυτά της δεκαετίας ΄50 ενώ δαπάνες όπως ψωμί-δημητριακά, κρέας, γαλακτοκομικά,
κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα (άνω του 16%). Η διατροφική κατανάλωση των
ανώτερων εισοδηματικών τάξεων θα μπορούσε, έτσι, να χαρακτηριστεί «βιομηχανικήδιεθνοποιημένη», ενώ η διατροφή των κατώτερων οικονομικών στρωμάτων του πληθυσμού
ουδέποτε απομακρύνθηκε από τα αγροτικά και παραδοσιακά της χαρακτηριστικά
(Sotiropoulos, 2010a, p. 124).
Ενδεικτική σχετικά είναι η δομή (πίν. 4.1.α) των καταναλώσεων δημητριακών, όπου τα
αγροτικά προϊόντα μειώνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο της κατανάλωσης των
ανώτερων αλλά και των κατώτερων οικονομικών στρωμάτων του πληθυσμού και τα
βιομηχανικά αντίθετα την αυξάνουν. Τα αλεύρι και ρύζι μειώνουν τα ποσοστά τους σε όλες
τις εισοδηματικές κατηγορίες, το ψωμί (παραδοσιακό μεσογειακό προϊόν) μειώνει, επίσης, τα
ποσοστά του και ειδικά στις ανώτερες οικονομικές ομάδες του πληθυσμού. Τα νεοβιομηχανικά, τέλος, προϊόντα (φρυγανιές, μπισκότα, κ.ο.κ.) αυξάνουν πολύ σημαντικά τα
ποσοστά τους υπερδιπλασιάζοντάς τα στις ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες.
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Πίνακας 4.1.α. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών στις κατώτερες και ανώτερες
οικονομικές τάξεις, (ΕΟΠ ΄57/58 & ΄04/05, σε ποσοστά %).
Κατώτερες οικονομικές
Ανώτερες οικονομικές
τάξεις
τάξεις
ΕΟΠ΄57/58 ΕΟΠ΄04/05
ΕΟΠ΄57/58 ΕΟΠ΄04/05
Ψωμί
66,1
57,6
63,5
42,9
Αλεύρι
10,8
4,1
5,9
3,5
Βιομηχ. δημητριακά
15,2
31,6
23,2
47,1
Ρύζι
7,9
6,7
7,4
6,5
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58 και 2004/05.

Πίνακας 4.1.β. Δομή της κατανάλωσης ψωμιού στην ΕΟΠ 1957/58, (σε ποσοστά %).
Κατώτερες
Ανώτερες
οικονομικές τάξεις οικονομικές τάξεις
Άρτος (μέλας) και αρτίδια
57,5
10,0
Άρτος (λευκός) και αρτίδια
42,5
90,0
Σύνολο
100,0
100,0
Σημ: Στην ΕΟΠ 1974 και έκτοτε η καταγραφή των διαφόρων τύπων ψωμιού
καταργείται.
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58.

Σε αντίθεση με τα διαφορετικά οικονομικά στρώματα του πληθυσμού όπου οι διαφορές
εξακολουθούν να υφίστανται ή και εντείνονται συν τω χρόνω, στα επαγγελματικά στρώματα
(πίν. 4.2) οι διαφορές ήσαν σημαντικές κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες έως και τη
δεκαετία ΄70, οπότε και αρχίζουν να αμβλύνονται, με ποσοτικές όμως διαφοροποιήσεις
μεταξύ τους και χρονική υστέρηση τα κατώτερα σε σχέση προς τα ανώτερα επαγγελματικά
στρώματα. Η χρονική υστέρηση συνίσταται στο γεγονός ότι οι «νέες» διατροφικές
συμπεριφορές υιοθετούνται πρώτα από τα ανώτερα επαγγελματικά στρώματα του πληθυσμού
(διευθυντές, εργοδότες κ.ά.) και ακολουθούν σταδιακά (μετά την ΕΟΠ 1974, βλ.
Σωτηρόπουλος, 2002) τα κατώτερα επαγγελματικά στρώματα (εργάτες, άνεργοι κ.ά.). Οι
ποσοτικές διαφοροποιήσεις συνίστανται στο ότι οι ανώτερες επαγγελματικές τάξεις
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συγκριτικά με τις κατώτερες επαγγελματικές τάξεις σ’
αυτά τα (νέα) διατροφικά προϊόντα, ενώ στο σύνολο της κατηγορίας των δημητριακών οι
ανώτερες επαγγελματικές ομάδες παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά συγκριτικά με τις
κατώτερες (πίν. 3.1).
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Πίνακας 4.2. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών στις κατώτερες και ανώτερες
επαγγελματικές τάξεις, (ΕΟΠ ΄63/64 & ΄04/05, σε ποσοστά %).

ΕΟΠ:

Ανώτερες
κοινωνικοεπαγγελματικές
τάξεις
ΕργοΕργοδότες
δότες

Κατώτερες
κοινωνικοεπαγγελματικές
τάξεις
Μη ερ- Ανεργαζόμ. γοι

Ανώτερες
επαγγελματικές
τάξεις

Κατώτερες
επαγγελματικές
τάξεις

Διευθυντές

Διευθυντές

Εργάτες

Τεχνίτες/
εργάτες

΄63/64

΄63/64

΄63/64

΄04/05

΄63/64

΄04/05

΄04/05

΄04/05

Ψωμί
34,5
45,9
35,5
52,4
55,5
47,6
39,2
Αλεύρι
24,2
3,5
23,8
4,7
13,8
3,5
13,1
Βιομηχανικά
21,7
44,9
19,9
36,3
15,6
43,0
15,6
δημητριακά
Ρύζι
9,7
5,7
11,5
6,6
15,1
5,9
8,1
Λοιπά
10,0
9,3
24,1
δημητριακά*
Σημ.: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΟΠ 1963/64 γιατί τα στοιχεία της ΕΟΠ 1957/58 δεν
είναι, γι’ αυτές τις τάξεις του πληθυσμού, αναλυτικά κατά προϊόν
*(σίτος, αραβόσιτος κλπ.)
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1963/64 και 2004/05.

54,0
3,3
37,2
5,5

Παρόμοιες είναι οι διαπιστώσεις και στη μελέτη βάσει γεωγραφικών κριτηρίων (πίν. 4.3
και 4.4). Οι διαφορές των συμπεριφορών κατά τις δεκαετίες ΄50 και ΄60 ήσαν «δομικές»
μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα διατροφικά
πρότυπα των πολυπληθέστερων και αυτά των μικρότερων χωριών στην ΕΟΠ 1963/64
(Σωτηρόπουλος, 2006, σελ. 468). Στην πρώτη περίπτωση απεικονίζεται ένα τυπικό
διατροφικό πρότυπο των ανώτερων κοινωνικο-οικονομικών και επαγγελματικών τάξεων του
πληθυσμού, και στη δεύτερη περίπτωση ένα πρότυπο που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά
στα δημητριακά (49,4%). Παρόμοιο πρότυπο (δημητριακών) συναντάται σε ορισμένες
περιοχές του Γ΄ Κόσμου και της Ν. Μεσογείου (π.χ.: Μαρόκο) (Malassis, 1986, σελ. 45).
Πίνακας 4.3. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών στις αστικές και αγροτικές περιοχές
(ΕΟΠ ΄57/58 & ΄04/05, σε ποσοστά %).
Αστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές
ΕΟΠ:
΄57/58 ΄81/82 ΄04/05 ΄63/64** ΄81/82 ΄04/05
Ψωμί
67,0
58,7
47,6
31,3
4,6
59,2
Αλεύρι
6,4
4,3
3,4
24,1
71,5
5,6
Βιομηχ. Δημητριακά
18,9
30,2
42,9
17,5
17,0
29,2
Ρύζι
7,5
6,8
6,1
11,1
6,9
6,0
Σημ.: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΟΠ 1963/64 γιατί η ΕΟΠ 1957/58 διεξήχθη
αποκλειστικά και μόνον στα αστικά νοικοκυριά και η ΕΟΠ 1963/64 στα αγροτικά.
*(σίτος, αραβόσιτος κλπ.=16%)
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1963/64, 1981/82, 2004/05.
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Πίνακας 4.4. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Κρήτη και
Θεσσαλία (ΕΟΠ ΄57/58, ΄81/82 & ΄04/05, σε ποσοστά %).
Αθήνα
ΕΟΠ:

΄57/58

Θεσ/νίκη
΄81/82

΄04/05

΄57/58

΄81/82

Κρήτη*

Θεσσαλία*

΄04/05

΄81/82

΄04/05

΄81/82

΄04/05

Ψωμί
68,6
57,6
45,6
75,5
66,4
48,5
Αλεύρι
3,0
3,2
3,1
3,8
3,0
3,7
Βιομηχ.
δημητριακά
20,8
32,7
45,2
13,6
24,4
41,2
Ρύζι
7,4
6,6
6,1
7,2
6,2
6,6
*Για Κρήτη και Θεσσαλία δεν υπάρχουν προγενέστερα στοιχεία.
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1981/82 και 2004/05.

48,0
9,5

40,9
5,2

51,5
9,3

58,4
3,9

31,6
10,9

48,5
5,4

29,4
9,8

31,8
5,9

Στην ΕΟΠ 1974 (Σωτηρόπουλος, 2006) οι διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών
διατροφικών προτύπων έχουν ήδη σημαντικά αμβλυνθεί ώστε από ποιοτική, τουλάχιστον,
άποψη να μην αναγνωρίζονται ουσιαστικά διαφορές. Διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν,
ωστόσο, στον τρόπο που εξελίσσονται σε μακροπρόθεσμη βάση οι επί μέρους διατροφικές
συμπεριφορές. Στην κατανάλωση ψωμιού-δημητριακών, για παράδειγμα, οι αγροτικές
περιοχές, ενώ παρουσιάζουν τελικά μείωση στο τέλος της πεντηκονταετίας, αυτό γίνεται μετά
από διακυμάνσεις πιο έντονες απ’ αυτές του αστικού χώρου, ενώ τα ποσοστά είναι πάντοτε
μεγαλύτερα των αστικών (πιν. 3.1).
Ενδεικτική σχετικά είναι η συμπεριφορά των βιομηχανικών δημητριακών (πιν. 4.3). Τα
παραδοσιακά βιομηχανικά προϊόντα (όπως το ψωμί) μειώνουν τα μερίδιά τους στα αστικά
νοικοκυριά, ενώ αντίθετα τα αυξάνουν στα αγροτικά νοικοκυριά. Τα νεο-βιομηχανικά, όμως,
αυξάνουν και στις δυο κατηγορίες νοικοκυριών τα ποσοστά τους αλλά με εντελώς
διαφορετικούς ρυθμούς: ταχύτερους στα αστικά νοικοκυριά, και πολύ αργότερους στα
αγροτικά νοικοκυριά. Φαίνεται δηλαδή πως αυτά (τα νεο-βιομηχανικά δημητριακά)
υποκαθιστούν ουσιαστικά το αλεύρι και το ψωμί στα αστικά νοικοκυριά, ενώ στα αγροτικά
νοικοκυριά τα νεο-βιομηχανικά δημητριακά και το ψωμί υποκαθιστούν το αλεύρι. Η
διαφορά, πάντως, είναι σημαντική στα ποσοστά (42,9%-29,2%) στην ΕΟΠ 2004/05.
Παρατηρούνται, δηλαδή, ιδιαιτερότητες και ειδικές αποκλίσεις στη σύγκλιση των προτύπων,
πολύ περισσότερο που η σχετική αφετηρία τις δεκαετίες ‘50-‘60 (18,9%-17,5%) δεν εμφάνιζε
μεγάλες διαφορές ποσοστών.
Η ανάλυση βάσει δημογραφικών κριτηρίων (πίν. 3.1 και 4.5-4.6) αναδεικνύει
εναργέστερα αυτές τις διαφορές, και πιστοποιεί τη διαχρονικότητά τους: Η δομή της
διατροφικής κατανάλωσης των πολυπληθών νοικοκυριών (: «8 μέλη & άνω» στις ΕΟΠ 1957/58
& 1963/64 και «6 μέλη & άνω» σε όλες τις μεταγενέστερες ΕΟΠ) και πολύ περισσότερο των
μεγάλων ηλικιών (: «75 ετών και άνω») ελάχιστα άλλαξε κατά την τελευταία
πεντηκονταετία, αν και απομακρύνθηκε με αργούς ρυθμούς από τα αγροτικά και φυτικά της
χαρακτηριστικά. Αντίθετα, τα ολιγομελή νοικοκυριά (: «1 μέλος») και πιο πολύ οι νεότερες
ηλικίες (: «μέχρι 24 ετών») συγκαταλέγονται, μαζί με τις ευπορότερες τάξεις, στους leaders
των βιομηχανικών-διεθνοποιημένων συμπεριφορών και προηγούνται όλων των άλλων
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κατηγοριών πληθυσμού στις αλλαγές των διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα. Αν και με
κοινή περίπου αφετηρία οι μικρότερες ηλικίες παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά (μετά τις
ανώτερες οικονομικά τάξεις) κατανάλωσης δημητριακών στο τέλος αυτής της
πεντηκονταετίας (σε αντίθεση με τις μεγάλες ηλικίες) και υψηλό βαθμό βιομηχανοποίησης
της διατροφικής κατανάλωσης δημητριακών. Στα νοικοκυριά μεγάλης ηλικίας παρατηρείται,
τέλος, μέτριος βαθμός βιομηχανοποίησης στην κατανάλωση δημητριακών.
Πίνακας 4.5. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών στα ολιγομελή (1 μέλος) και στα
πολυμελή νοικοκυριά («8 μέλη & άνω» στις ΕΟΠ 1957/58 & 1963/64 και «6 μέλη
& άνω» σε όλες τις μεταγενέστερες ΕΟΠ), (ΕΟΠ ΄57/58, ΄81/82 & ΄04/05, σε
ποσοστά %).
Ολιγομελή νοικοκυριά
Πολυμελή νοικοκυριά
ΕΟΠ:
΄57/58 ΄81/82 ΄04/05 ΄57/58 ΄81/82 ΄04/05
Ψωμί
61,2
50,6
46,6
64,3
49,8
55,6
Αλεύρι
1,7
5,5
3,5
6,8
14,1
5,4
Βιομηχανικά δημητριακά
28,1
34,1
42,2
22,8
27,8
34,0
Ρύζι
8,4
9,7
7,7
6,3
8,3
5,0
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1981/82, 2004/05.

Πίνακας 4.6. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών βάσει ηλικιών, (ΕΟΠ ΄63/64, ΄81/82 &
΄04/05, σε ποσοστά %).
Μεγάλης ηλικίας (: «75
Μικρής ηλικίας (: «μέχρι
ετών και άνω») αρχηγός
24 ετών») αρχηγός
του νοικοκυριού
του νοικοκυριού
΄63/64 ΄81/82 ΄04/05
΄63/64 ΄81/82 ΄04/05
41,4
55,9
51,4
24,8
54,1
43,3
25,4
7,5
4,5
27,0
1,5
1,0

ΕΟΠ:
Ψωμί
Αλεύρι
Βιομηχανικά
δημητριακά
20,1
24,7
37,7
16,5
39,6
50,8
Ρύζι
12,6
11,8
6,4
8,4
4,9
4,9
Λοιπά
δημητριακά
0,5
23,4
Σημ.: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΟΠ 1963/64 γιατί τα στοιχεία της ΕΟΠ 1957/58
δεν είναι, γι’ αυτές τις τάξεις του πληθυσμού, αναλυτικά κατά προϊόν
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1963/64, 1981/82 και 2004/05.

Εάν, πάντως, χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και μεγάλες ηλικίες δεν αλλάζουν στον
ίδιο βαθμό με τις άλλες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες του πληθυσμού διατροφική
συμπεριφορά, ανάλογα φαίνεται να ισχύουν και για τη διατροφική κατανάλωση στις
διαφορετικές εποχές του χρόνου (πίν. 4.7): Η άμβλυνση της εποχικότητας αφορά ιδίως τα
βιομηχανικά δημητριακά μετά την ΕΟΠ 1974 (Σωτηρόπουλος, 2002) και εντείνεται μετά τη
δεκαετία ’80 βιομηχανοποιώντας τα διατροφικά πρότυπα σε όλες τις εποχές του χρόνου, με
το ψωμί να παραμένει σε υψηλά σχετικά ποσοστά.
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Πίνακας 4.7. Δομή των καταναλώσεων δημητριακών ανά εποχή του έτους, (ΕΟΠ ΄63/64,
΄81/82 & ΄04/05, σε ποσοστά %).
Καλοκαίρι
΄63/64

΄81/82

Φθινόπωρο
΄04/05

΄63/64

΄81/82

Χειμώνας
΄04/05

΄63/64

΄81/82

Άνοιξη
΄04/05

΄63/64 ΄81/82 ΄04/05
ΕΟΠ:
Ψωμί
41,8
51,2
52,9
29,3
58,0
52,7
21,8
55,1
47,3
31,8
55,3
50,5
Αλεύρι
18,1
9,4
3,5
33,3
6,7
3,4
22,1
8,2
4,3
23,9
5,7
5,0
Βιομηχ.
δημητρ.
15,0
31,9
37,6
19,9
27,0
37,5
19,0
28,8
42,5
16,4
30,5
39,9
Ρύζι
11,1
7,6
6,0
11,9
8,3
6,4
10,2
7,9
5,9
11,2
8,5
4,6
Λοιπά
δημητρ.
14,1
5,6
26,9
16,6
Σημ.: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΟΠ 1963/64 γιατί τα στοιχεία της ΕΟΠ 1957/58
δεν είναι, γι’ αυτές τις τάξεις του πληθυσμού, αναλυτικά κατά προϊόν
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1963/64, 1981/82 και 2004/05.

Ειδικά, τέλος, για το συμβολικό είδος της κατηγορίας, το ψωμί, έχει μεγάλη αξία το
διατροφικό περιβάλλον της κατανάλωσης. Το περιβάλλον αυτό δεν είναι θετικό, από
βιολογική άποψη, στο τέλος αυτής της πεντηκονταετίας, σε κατανάλωση θερμίδων, λίπους,
σακχάρων και πρωτεϊνών, αφού είναι ήδη κορεσμένο σχετικά, αλλά και η φύση της εργασίας
και κοινωνικών σχέσεων δεν έχουν αυτού του είδους τις ανάγκες. Η εργασία δεν είναι πλέον
χειρωνακτική στο βαθμό που ήταν στη δεκαετία ΄50, γιατί το ποσοστό αγροτών και εργατών
έχει μειωθεί δραστικά, αλλά και οι τεχνολογικές συνθήκες στους αντίστοιχους χώρους είναι
εντελώς διαφορετικές: Αυτοματισμοί, κλιματισμός, εργονομία, κ.ά. τεχνολογικές βελτιώσεις,
και ειδικά ο «πολιτισμός του γραφείου», δεν απαιτούν πλέον το «χορταστικό» με βάση το
ψωμί και φθηνό ταυτόχρονα γεύμα ή κολατσιό, αλλά περισσότερες βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία που γενικά ενισχύουν τις λειτουργίες μνήμης κ.ά. πνευματικές λειτουργίες του
ανθρώπινου οργανισμού.
Οι συνθήκες μεταφορών, επικοινωνιών, κατοικίας δεν είναι ενεργοβόρες, και
διευκολύνουν στην αύξηση των διατροφικών επιλογών, στη διάσπαση της διατροφικής
μονοτονίας και στο συνδυασμό της με άλλες δραστηριότητες (εργασία, διασκέδαση κ.ά.).
«Αποϊεροποιείται» έτσι και διασπάται το κλασικό γεύμα-δείπνο (που έχει βάση το ψωμί) της
παραδοσιακής «πατριαρχικής» οικογένειας με μικρότερες και συχνότερες διατροφικές λήψεις
(σνάκς, τσίπς, τοστ, σάντουτς, τυρόπιτες, σουβλάκια, έως και «γρήγορο φαγητό» π.χ.
χάμπουργκερ στα φαστ φουντς) και ανακατανέμεται ο διατροφικός χρόνος.

Στατιστική ανάλυση
Χρησιμοποιήσαμε τις εξής 2 τεχνικές για να αποδείξουμε τη διαφορά ποσοστού
κατανάλωσης από χρόνο σε χρόνο των διαφόρων ειδών τροφών από τον ελληνικό πληθυσμό.
Η πρώτη στατιστική τεχνική που χρησιμοποιήσαμε είναι η ανάλυση διασποράς κατά 2
παράγοντες ΑΝOVA 2 WAYS. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: ότι το στατιστικό F ως προς
τον παράγοντα τροφή είναι 41,95 με βαθμούς ελευθερίας 4 και 25. Η τιμή p είναι μικρότερη
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του 0,001, άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του ποσοστού της τροφής από χρόνο
σε χρόνο.
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Source
Model
ΠΑΡΑΤΡΟΦ
ΠΑΡΒΧΡΟΝ
Error
Total

Type III Sum
of Squares
a

28959,592
11485,562
19,542
1711,088
30670,680

df

Mean Square
12
4
7
25
37

2413,299
2871,391
2,792
68,444

F
35,260
41,953
0,041

Sig.
0,000
0,000
1,000

a. R Squared = 0,944 (Adjusted R Squared = 0,917).

Για να βρούμε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική μείωση του ποσοστού ψωμιού από
χρόνο σε χρόνο και στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού των βιομηχανικών
δημητριακών από χρόνο σε χρόνο εκτελέσαμε τις εξής γραμμικές παλινδρομήσεις. α)
εξαρτημένη μεταβλητή = ποσοστό ψωμιού και ανεξάρτητη μεταβλητή = χρόνος. β)
εξαρτημένη μεταβλητή = ποσοστό βιομηχανικών δημητριακών και ανεξάρτητη = χρόνος. Το
μοντέλο είναι ψ = α+βt+ε (όπου ε=τυχαίο σφάλμα). Μετά την ανάλυση βρήκαμε ότι στη μεν
περίπτωση του ψωμιού ο εκτιμητής του συντελεστή β είναι διάφορος του μηδενός και ο
έλεγχος είναι στατιστικά σημαντικός, p<0,01. Στην περίπτωση των βιομηχανικών
δημητριακών βρήκαμε ότι ο συντελεστής β είναι διάφορος του μηδενός και θετικός. Ο
έλεγχος είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,005. Άρα επιβεβαιώνονται
πλήρως οι ισχυρισμοί της θεωρίας ότι κατά την παρέλευση των χρόνων η κατανάλωση του
ψωμιού μειώνεται και των βιομηχανικών δημητριακών αυξάνεται.

Συμπεράσματα
Με τη χρησιμοποίηση της συνάρτησης χαρακτηρισμού των προτύπων μπορεί να
προσδιοριστεί και είναι μετρήσιμη η κατεύθυνση και τα χαρακτηριστικά των διατροφικών
προτύπων. Στην περίπτωση των προτύπων δημητριακών στην Ελλάδα μεταπολεμικά (19502005) παρατηρείται αλλαγή χαρακτηριστικών, βιομηχανοποίηση και διεθνοποίηση.
Ανατρέπονται προαιώνια παραδοσιακά πρότυπα που χαρακτηρίζονταν «αρτοφαγικά», η
κατανάλωση δημητριακών (και ιδίως του παραδοσιακού ψωμιού) μειώνεται δραστικά και
αυξάνεται η κατανάλωση βιομηχανικών και διεθνούς-«δυτικής» προέλευσης προϊόντων.
Οι κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες που συντελούν σ’ αυτές τις αλλαγές είναι οι
ανώτερες οικονομικές και επαγγελματικές τάξεις του πληθυσμού, οι νεότερες ηλικίες, τα
αστικά νοικοκυριά και ιδίως οι περιοχές Αθήνας-Θεσσαλονίκης και τα νοικοκυριά με λίγα
μέλη. Αντίθετα οι μεγάλες ηλικίες, τα κατώτερα επαγγελματικά στρώματα του πληθυσμού,
τα αγροτικά νοικοκυριά και κυρίως τα κατώτερα οικονομικά στρώματα έχουν σχετικά
παραδοσιακές συμπεριφορές και βιομηχανοποιούν-διεθνοποιούν με πιο αργούς ρυθμούς τις
καταναλωτικές τους προτιμήσεις.
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια τα λειτουργικά τρόφιμα έχουν μπει δυναμικά στην αγορά καθώς
αυξάνεται συνεχώς η αποδοχή τους. Επειδή ακριβώς τα λειτουργικά τρόφιμα έχουν μεγάλη
δυναμική είναι κρίσιμο από την πλευρά της βιομηχανίας τροφίμων να μελετήσει κανείς την
προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν παραπάνω για τρόφιμα με τέτοιες ιδιότητες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εκμαιεύσει την προθυμία πληρωμής των
καταναλωτών για λειτουργικά τρόφιμα και ειδικότερα προϊόντων γιαούρτης. Σαν μέθοδος
εκμαίευσης της προθυμίας πληρωμής επιλέχθηκε η μέθοδος της ενδεχόμενης αποτίμησης
(Contingent Valuation) με την χρήση της κάρτας πληρωμών εκθετικής μορφής.
Τα στοιχεία για την παρούσα εργασία αντλήθηκαν από μια πρωτογενή έρευνα που
διεξήχθη στην πόλη των Αθηνών με προσωπικές συνεντεύξεις καταναλωτών σε καταστήματα
λιανικής πώλησης τροφίμων. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 347 πλήρως συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης δείχνουν ότι οι
καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 0,19€ παραπάνω από την τιμή
του συμβατικού προϊόντος. Επίσης τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η πληροφόρηση
των καταναλωτών σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες των λειτουργικών τροφίμων
επηρεάζει θετικά τον καταναλωτή στην αγορά λειτουργικών τροφίμων ο οποίος είναι
διατεθειμένος να πληρώσει κατά μέσο όρο 0,22€ παραπάνω από την τιμή του συμβατικού
προϊόντος.
Λέξεις-κλειδιά: λειτουργικά τρόφιμα, γιαούρτι, μέθοδος ενδεχόμενης αποτίμησης, προθυμία
πληρωμής, κάρτα πληρωμών.
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Abstract
In the past few years, functional foods have entered dynamically in the food market and their
acceptance is constantly growing. Due to the fact that functional foods have great potential in
the food industry, it is crucial to investigate consumers’ willingness to pay for food with such
properties. The purpose of this study is to elicit willingness to pay (WTP) values for
functional foods and more specifically for functional yogurt. Contingent Valuation was
chosen as the elicitation method using exponential payment card.
Data for this study were collected from a primary research which took part in the region
of Athens with personal interviews with consumers in retail food stores. Totally, 347 fully
completely questionnaires were collected. The results of the econometric analysis indicate
that consumers are willing to pay for functional foods a premium of 0.19 € from the price of
conventional products. Also, the empirical results show that when given the information about
the beneficial effects of functional foods, they are willing to pay a premium of 0.21€ from the
price of conventional products.
Keywords: functional foods, yogurt, contingent valuation, willingness to pay, payment card.

Εισαγωγή
Τις προηγούμενες δεκαετίες οι μελέτες σχετικά με τη διατροφή του ανθρώπου είχαν σαν
αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά για την
κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός ατόμου. Σήμερα, στις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες, η
παραγωγή τροφίμων έχει περάσει σε άλλο επίπεδο ξεπερνώντας το στόχο που είχε τεθεί στο
παρελθόν. Η παραγωγή τροφίμων έχει σαν σκοπό όχι μόνο τη διασφάλιση της μέγιστης
ευεξίας και υγείας αλλά και τις πρόληψης του κινδύνου για ασθένειες στον άνθρωπο. Τα
τρόφιμα αυτά ονομάζονται λειτουργικά τρόφιμα και χαρακτηρίζονται από την επαρκή
διατροφική αξία τους αλλά και την ευεργετική τους δράση σε μία ή περισσότερες λειτουργίες
του οργανισμού με στόχο είτε τη βελτίωση της υγείας του είτε την ελάττωση κινδύνου
ασθενειών (πρόληψη) (Diplock et al., 1999). Διευκρινιστικά πρέπει να ειπωθεί πως τα
λειτουργικά τρόφιμα δεν έχουν τη μορφή χαπιού και δεν έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, ενώ
δρουν λειτουργικά όταν καταναλώνονται σε φυσιολογικές ποσότητες και αποτελούν μέρος
μια κανονικής και ισορροπημένης διατροφής. Μερικά από τα συστατικά που υπάρχουν στα
λειτουργικά τρόφιμα είναι οι βιταμίνες (A, B, C, D, E), τα μέταλλα (Ca, Mn, Fe), τα ω-3
λιπαρά οξέα, τα προβιοτικά, τα πρεβιοτικά, οι φυτικές ίνες, οι φυτικές στερόλες και στανόλες
καθώς και τα φλαβονοειδή. Έχει αποδειχθεί ότι τα λειτουργικά τρόφιμα επιδρούν ευεργετικά
στο καρδιαγγειακό σύστημα με την μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, στο
ανοσοποιητικό σύστημα με την ενίσχυση της φυσικής ανοσίας καθώς και τη δράση τους ως
αντιοξειδωτικά, στο πεπτικό σύστημα με την ενίσχυση της μη παθογόνας μικροχλωρίδας του
παχέος εντέρου καθώς και στα οστά/σκελετό (Bellisle et al., 1998, Diplock et al., 1998,
Hornstra et al., 1998, Holm, 2003, Koletzko et al., 1998, Salminen et al., 1998, Saris et al.,
1998).
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Η αγορά των λειτουργικών τροφίμων παρουσιάζει μια διαρκής αυξητική τάση και
σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα
με
την
εταιρεία
ερευνών
αγοράς
BCC
Research
(http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_food), εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά των
λειτουργικών τροφίμων θα φτάσει τα 176.7 δις το 2013 με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7.4%. Οι
ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ιαπωνία αποτελούν σήμερα τις μεγαλύτερες αγορές λειτουργικών
τροφίμων (Bech-Larsen et al., 2007). Πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη οι τέσσερις μεγάλες
αγορές είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία όπου τα γαλακτοκομικά
προϊόντα καταλαμβάνουν την πρώτη θέση με 46% και ακολουθούν τα δημητριακά με 28%.
Αντίθετα στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, την πρώτη θέση έχουν τα ποτά/χυμοί, και ακολουθούν
τα δημητριακά στις ΗΠΑ και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής στην Ιαπωνία (Holm, 2003).
Όσον αφορά την Ελλάδα, η κατανάλωση λειτουργικών τροφίμων ακολούθησε μια
ανοδική πορεία μέχρι το 2008 κυρίως για τα προϊόντα γάλα και γιαούρτι. Ο όγκος των
πωλήσεων στο γάλα το 2009 μειώθηκε κατά 6,6%, στις μαργαρίνες κατά 2%, στα προϊόντα
ψωμιού κατά 3,1%, ενώ στα λειτουργικά γιαούρτια δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση λόγω
του υψηλού ανταγωνισμού (www.kathimerini.gr, «Μείωση πωλήσεων εμφανίζει η αγορά των
λειτουργικών τροφίμων», Μανιφάβα Δ., 03/10/2009). Τέλος, τα λειτουργικά τρόφιμα τα
οποία βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι κυρίως προϊόντα γάλακτος, γιαούρτια,
μαργαρίνες και προϊόντα ψωμιού.
Αρκετές είναι οι μελέτες που αφορούν την προθυμία πληρωμής για λειτουργικά τρόφιμα
μεταξύ άλλων αυτές των Markosyan et al. (2009), Barreiro-Hurle et al. (2008), Halbrendt et al.
(1995), Arnoult et al. (2007), Krystallis et al. (2003) και Teratanavat and Hooker (2006).
Παρόλο αυτά, στην Ελλάδα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που αφορούν την προθυμία
πληρωμής για λειτουργικά τρόφιμα. Έτσι, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκμαίευση
της προθυμίας πληρωμής για λειτουργικά τρόφιμα και συγκεκριμένα για ένα προϊόν που ήδη
υπάρχει στην αγορά τροφίμων και για ένα προϊόν που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην
αγορά (γιαούρτι με προβιοτικά- γιαούρτι με ω-3 λιπαρά οξέα και προβιοτικά).

Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι εκτίμησης της προθυμίας πληρωμής είναι: η μέθοδος της
Ενδεχόμενης Αποτίμησης (Contingent Valuation-CV), η μέθοδος της Συνενωμένης
Ανάλυσης (Conjoint Analysis-CA) και οι Πειραματικές Δημοπρασίες (Experimental
Auctions-EA).
Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Δεδομένου των
διαθέσιμων μέσων για τη διεξαγωγή της έρευνας προτιμήθηκε η μέθοδος της Ενδεχόμενης
Αποτίμησης, όπου ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει την προθυμία του να πληρώσει
(Willingness To Pay-WTP) για ένα υποθετικό προϊόν. Αν και η συγκεκριμένη μέθοδος
παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι η ευκολία εφαρμογής της και η δυνατότητα
δημιουργίας υποθετικού σεναρίου για οποιαδήποτε αγορά/προϊόν έχει και ένα σημαντικό
μειονέκτημα, αυτό της υποθετικής μεροληψίας (hypothetical bias) (Lusk and Hudson, 2004).
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Η υποθετική μεροληψία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι καταναλωτές με τη μέθοδο της
ενδεχόμενης αποτίμησης έρχονται αντιμέτωποι με ένα υποθετικό σενάριο αγοράς, χωρίς να
εμπλέκεται η ανταλλαγή χρημάτων, με αποτέλεσμα να τείνουν να υπερεκτιμήσουν την
πραγματική τους προθυμία για πληρωμή.
Στην εμπειρική έρευνα η κατανομή της προθυμίας πληρωμής προσεγγίστηκε
χρησιμοποιώντας τεχνικές περικομμένων διαστημάτων (Interval Censoring Techniques),
(Cameron and Huppert, 1989) με τη μέθοδο της κάρτας πληρωμών. Στην συγκεκριμένη
μέθοδο, ο καταναλωτής ερωτάται αν είναι πρόθυμος ή όχι, να πληρώσει κάποιο επιπλέον
ποσό για την αγορά του λειτουργικού τροφίμου, σε σχέση με το αντίστοιχο συμβατικό
τρόφιμο, και στη συνέχεια καλείται να επιλέξει το επιπλέον αυτό ποσό το οποίο είναι
πρόθυμος να πληρώσει. Η επιλογή του επιπλέον ποσού γίνεται με τη βοήθεια της κάρτας
πληρωμών (payment card), η οποία στη συγκεκριμένη έρευνα περιέχει δώδεκα κελιά.
Οι Rowe and Schulze (1996), χρησιμοποίησαν την κάρτα πληρωμών με εκθετική
κλίμακα και δίνουν δυο επιχειρήματα υπέρ της εκθετικής κάρτας πληρωμών. Το πρώτο
επιχείρημα είναι ότι η ακρίβεια με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν τιμές
είναι αναλογική της αξίας του αγαθού και επομένως, η εκθετική κλίμακα είναι συνεπής με
την υπόθεση ότι το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται με την αξία. Το δεύτερο επιχείρημα είναι η
έννοια των «μόλις-παρατηρήσιμων» διαφορών («just -noticeable» differences). Η έννοια
αυτή προέρχεται από τη ψυχολογία. Ειδικότερα, οι ψυχολόγοι που πειραματίζονταν με τη
φωτεινότητα πηγών φωτός ορίζουν τη διαφορά μεταξύ δυο πηγών φωτός ως «μόλιςπαρατηρήσιμη» εάν είναι δυνατό να διαπιστωθεί το 75% των φορών από ένα άτομο. Αν είναι
μια σειρά πηγών αύξουσας φωτεινότητας, και κάθε πηγή είναι μόλις παρατηρήσιμα
φωτεινότερη από την προηγούμενη της, τότε η σχέση μεταξύ των πηγών δίνεται από το νόμο
του Weber:

Bn  Bn1  k  Bn1

(1)

Και η ακολουθία των πηγών περιγράφεται από τη συνάρτηση:

Bn  B1  1 k 

n1

(2)

Στο κελί 1 τίθεται η τιμή 0 λεπτά. Οι τιμές στα κελιά 2 έως 11 υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τη παραπάνω συνάρτηση, όπου το B1 ισούται με 1 και το k προσδιορίζεται
από την κλίμακα που επιλέγεται για την κάρτα πληρωμών. Η τιμή του k επιλέχθηκε έτσι ώστε
το (1 + k)10 να ισούται με τη μεγαλύτερη τιμή στην κάρτα πληρωμών. Επειδή η συνάρτηση (2)
υπολογίζει το αριστερό μόνο όριο του διαστήματος σε κάθε κατηγορία, το δεξί όριο του
διαστήματος τέθηκε ως ένα λεπτό λιγότερο από το αριστερό άκρο της επόμενης κατηγορίας.
Το κελί 12 περιλαμβάνει την ανώτατη τιμή που μπορεί να δώσει ο καταναλωτής για να
αποκτήσει το λειτουργικό γιαούρτι που επιθυμεί. Η κάρτα πληρωμών, ήταν τυπωμένη σε Α4
λευκό χαρτί, σε διαστάσεις 10(cm)x15(cm) (Πίνακας 1). Ο καταναλωτής ρωτήθηκε αν είναι
πρόθυμος (και πόσο) ή όχι να πληρώσει κάποιο επιπλέον ποσό για την αγορά ενός
«Λειτουργικού γιαουρτιού» είτε υποθετικού είτε ενός που ήδη υπάρχει στην αγορά σε σχέση
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με ένα αντίστοιχο συμβατικό γιαούρτι. Στην συνέχεια καλείται να επιλέξει αυτό το επιπλέον
ποσό σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις με την βοήθεια της κάρτας πληρωμών που του
δίνεται (κάθε καταναλωτής ερωτάται μόνο για το ένα από τα δύο λειτουργικά γιαούρτια και
όχι και για τα δύο).
Πίνακας 1. Εκθετική κάρτα πληρωμών.
1
2
3
4
5
6

ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
0€
9- 12 λεπτά
7
1 λεπτό
13- 18 λεπτά
8
2 λεπτά
19- 28 λεπτά
9
3 λεπτά
29- 42 λεπτά
10
4- 5 λεπτά
43- 63 λεπτά
11
6- 8 λεπτά
Πάνω από 63 λεπτά
12

Επιπλέον έμφαση δόθηκε στο είδος της πληροφόρησης που παρέχεται στους
καταναλωτές σχετικά με τις ιδιότητες των λειτουργικών τροφίμων. Κατά συνέπεια το
πειραματικό σχέδιο των χειρισμών είναι 2x2 δηλαδή 2 προϊόντα (υποθετικό και υπάρχον) x 2
είδη πληροφόρησης (με ή χωρίς πληροφόρηση), το οποίο συνεπάγεται 4 διαφορετικά
ερωτηματολόγια.
Για την ανάλυση των δεδομένων της προθυμίας πληρωμής εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα
παλινδρόμησης διαστημάτων (Interval Regression) που λαμβάνει υπόψη του την
περικομμένη φύση των ακραίων κατηγοριών και το γεγονός ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα
είναι σε μορφή διαστημάτων.
Στο υπόδειγμα της ομαδοποιημένης παλινδρόμησης ακολουθούμε μια παρόμοια
προσέγγιση με αυτή του ordered probit/logit. Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια λανθάνουσα
μεταβλητή yi* , η οποία όταν ξεπεράσει κάποιο όριο μετατρέπεται σε πράξη. Η λανθάνουσα
μεταβλητή yi* εξαρτάται από διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες:
y*   ' x   ,   ~ N (0,  2 )
y j

ά

 j 1  y*  A j ,

(3)
j  1,  , J ,

A0   ,

Aj  

όπου x είναι ένα διάνυσμα προσδιοριστικών παραγόντων, το β΄ είναι ένα διάνυσμα
συντελεστών και τα Aj είναι συγκεκριμένα όρια. Επιπρόσθετα, υπάρχει πληροφορία για όλη
την κλίμακα του y* και μπορούμε να εκτιμήσουμε τη διακύμανση σ.
Στο διάνυσμα των παραγόντων x περιλαμβάνονται ψευδομεταβλητές που δείχνουν: α)
την διαφορά στην προθυμία πληρωμής μεταξύ του υποθετικού-νέου προϊόντος (λειτουργικό
γιαούρτι που περιέχει ω-3 λιπαρά και ωφέλιμες μικροβιακές καλλιέργειες προβιοτικά) και
ενός που ήδη βρίσκεται στην αγορά (γιαούρτι με προβιοτικά) β) την διαφορά στην προθυμία
πληρωμής λόγω της πληροφόρησης.
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Συλλογή Δεδομένων/ Ανάλυση Ερωτηματολογίου
Για τη συλλογή των στοιχείων διενεργήθηκε πρωτογενή έρευνα με τη συμπλήρωση
δομημένων ερωτηματολογίων κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2009 με
διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων σε χώρους λιανικής πώλησης τροφίμων. Το
ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα μετρήθηκε το προφίλ
των καταναλωτών όσον αφορά τη φυσική τους κατάσταση, την ενημέρωση τους γύρω από τα
τρόφιμα αλλά και τα χαρακτηριστικά που λαμβάνουν υπόψη κατά την αγορά των τροφίμων.
Στο δεύτερο τμήμα έγινε μια προσπάθεια μέτρησης της γνώσης των καταναλωτών για τα
λειτουργικά τρόφιμα αλλά και τους λόγους αγοράς τους. Στο τρίτο τμήμα του
ερωτηματολογίου μετρήθηκε η προθυμία πληρωμής για τα λειτουργικά τρόφιμα, ενώ στο
τέταρτο και τελευταίο τμήμα έγινε καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
ερωτηθέντων.
Προκειμένου να μειώσουμε το πρόβλημα της υποθετικής μεροληψίας που υπάρχει σε
έρευνες ενδεχόμενης αποτίμησης χρησιμοποιήσαμε μια μικρή εισαγωγική παράγραφο πριν
την ερώτηση της προθυμίας πληρωμής, γνωστή ως «επεξηγητικός πρόλογος» (Cheap Talk)
(Lusk, 2003). Η παράγραφος αυτή υπενθυμίζει στους καταναλωτές τον εισοδηματικό τους
περιορισμό καθώς και το γεγονός ότι σε υποθετικές έρευνες οι άνθρωποι αλλιώς δηλώνουν
ότι θα πράξουν και αλλιώς πράττουν, ζητώντας τους να είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται.
Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν έφτασαν τα 360, όμως 13 από αυτά διαγράφηκαν
από το δείγμα καθώς οι ερωτώμενοι για προσωπικούς λόγους δεν ήθελαν να απαντήσουν σε
κάποιες από τις ερωτήσεις ή διέκοψαν τη συνέντευξη στη μέση.

Εμπειρικά Αποτελέσματα για την Προθυμία Πληρωμής (Willingness
to Pay) για Λειτουργικά Τρόφιμα
Η εξειδικευμένη μορφή της συνάρτησης (3) που εκτιμήθηκε είναι:
   0  1 1   2  2   3  3   ..  k k
(4)
WTP=β0+β1*shopper+β2*hsize+β3*gender1+β4*age1+β5*kidsnew+β6*educB+β7*educCD+
β8*incomeA+β9*incomeB+β10*incomeC+β1*1sport1+β12*sport2+β13*sport3+β14*new+β15*i
nfA+β16*gnwsi2+β17*gnwsi3
Η εξίσωση (4) περιλαμβάνει οικονομικές- δημογραφικές μεταβλητές που περιγράφονται
στον πίνακα 2. Στον ίδιο πίνακα δίνονται κάποια στοιχεία περιγραφικής συστατικής για τις
μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο διάνυσμα x.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως για τις ανάγκες της έρευνας έγινε μια
προσπάθεια εκμαίευσης της γνώσης των καταναλωτών σχετικά με τα λειτουργικά τρόφιμα
πέραν τις της δήλωσης τους αν γνωρίζουν ή όχι τι είναι λειτουργικά τρόφιμα. Σύμφωνα με
την εργασία των Saaksjarvi et al (2009), μια σειρά από ερωτήσεις γενικής γνώσης για τα
λειτουργικά τρόφιμα διατυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια με γνωστές εκ των προτέρων τις
σωστές απαντήσεις. Με βάση τις απαντήσεις που έδιναν οι καταναλωτές, κατασκευάστηκε
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ένας «δείκτη γνώσης» με διαβάθμιση από το 0 έως το 2 δηλαδή πλήρη άγνοια του όρου και
των ιδιοτήτων των λειτουργικών τροφίμων έως την πολύ καλή γνώση αυτών.
Πίνακας 2. Περιγραφή μεταβλητών.
Περιγραφή

Μέσος
Όρος

Τυπ.
Απόκλιση

WTP

Μέση προθυμία πληρωμής

20.170

14.33

Hsize

Αριθμός ατόμων νοικοκυριού

3.060

1.300

Age

Ηλικία ερωτώμενου

40.90

12.37

Περιγραφή
Shopper
Sport1
Sport2
Sport3
Sport4*
gnwsi1*
gnwsi2
gnwsi3
Gender
Kidsnew
educA*
educB
educC
incomeA
incomeB
incomeC
incomeD*
new
infA

Εάν ο ερωτώμενος είναι ο κύριος αγοραστής των τροφίμων του
νοικοκυριού
Εάν ο ερωτώμενος αθλείται κάθε μέρα/ σχεδόν κάθε μέρα
Εάν ο ερωτώμενος αθλείται 3-4 φορές την εβδομάδα
Εάν ο ερωτώμενος αθλείται 1-2 φορές την εβδομάδα
Εάν ο ερωτώμενος αθλείται ελάχιστα/ καθόλου
Καμία γνώση για τα λειτουργικά τρόφιμα
Μέτρια γνώση για τα λειτουργικά τρόφιμα
Πολύ καλή γνώση για τα λειτουργικά τρόφιμα
Φύλο ερωτώμενου
Αν υπάρχει ανήλικο τέκνο στην οικογένεια
Επίπεδο εκπαίδευσης του ερωτώμενου Πρωτοβάθμια και Μέση
εκπαίδευση
Απόφοιτος ΙΕΚ
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταπτυχιακές σπουδές
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού είναι πολύ καλή
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού είναι καλή
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού είναι πάνω από το μέτριο
& μέτρια
Η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού είναι κάτω από το μέτριο,
κακή & πολύ κακή
Νέο προϊόν
Πληροφόρηση πριν την προθυμία πληρωμής

Ποσοστό %
92%
28,2%
19,5%
20,1%
31,9%
31,4%
31,4%
37,2%
58% γυναίκες
42% άνδρες
28%
31%
10,37%
58,2%
9,2%
34,8%
51,5%
4,3%
51,5%
51%

* Ο αστερίσκος υποδηλώνει τις μεταβλητές που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την οικονομετρική εκτίμηση για να
αποφευχθεί το πρόβλημα της τέλειας πολυσυγγραμικότητας

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της εξίσωσης (4) τα
οποία έγιναν στο STATA, v10. Παρατηρείται ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την
προθυμία πληρωμής για λειτουργικά τρόφιμα είναι το μέγεθος του νοικοκυριού (hsize), το
φύλο (gender1) και η ηλικία (age1) του ερωτώμενου, η οικονομική κατάσταση του
νοικοκυριού (incomeA,incomeB) καθώς και η φυσική δραστηριότητα (sport3) που ακολουθεί
ο ερωτώμενος. Οι παραπάνω μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0.05.
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Αναλυτικότερα, το μέγεθος του νοικοκυριού έχει αρνητική επίδραση στην προθυμία
πληρωμής κάτι που είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι εφόσον το εισόδημα διατηρείται
σταθερό, περισσότερα μέλη σε ένα νοικοκυριό αντιστοιχούν σε μικρότερο κατά κεφαλήν
εισόδημα. Οι άνδρες καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περίπου 0,1€ παραπάνω
για να αποκτήσουν το γιαούρτι με λειτουργικά συστατικά σε σύγκριση με τις γυναίκες.
Επίσης, η ηλικία των καταναλωτών έχει αρνητική επίδραση στην προθυμία πληρωμής.
Πίνακας 3. Εμπειρικά αποτελέσματα.
Μεταβλητές
shopper
Hsize
gender1
age1
Kidsnew
ΕducB
ΕducC
incomeA
incomeB
incomeC
Sport1
Sport2
Sport3
infA
New
gnwsi2
gnwsi3
consant

Coefficient
-14.61
-5.32
8.08
-0.33
4.19
1.56
-2.74
34.04
20.37
15.95
2.14
-4.75
-10.49
5.10
-0.44
-2.38
6.75
40.03

Std. Error
7.52
1.504
3.78
0.163
4.37
6.93
4.31
10.88
9.46
9.19
4.54
5.27
5.35
3.55
3.53
4.61
4.47
14.37

P > │z│
0.052
0.000*
0.033*
0.042*
0.338
0.821
0.524
0.002*
0.031*
0.083
0.637
0.368
0.050*
0.151
0.899
0.605
0.131
0.005

*Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο α=0.05.

Το εισόδημα είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στην προθυμία πληρωμής και
συγκεκριμένα οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν πολύ
καλή (incomeA) ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 0,34€ παραπάνω σε σχέση με αυτούς που
δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν κάτω από το μέτριο έως πολύ κακή.
Επιπλέον, οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν καλή
(incomeB) ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 0,20€ παραπάνω σε σχέση με αυτούς που
δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν κάτω από το μέτριο έως πολύ κακή. Το
αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο αφού οι καταναλωτές με πολύ καλή και καλή οικονομική
κατάσταση διαθέτουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων συγκριτικά με τους
καταναλωτές με κάτω του μετρίου έως πολύ κακή οικονομική κατάσταση.
Η φυσική δραστηριότητα που ακολουθεί ο ερωτώμενος επηρεάζει αρνητικά την
προθυμία πληρωμής. Αναλυτικότερα, οι ερωτώμενοι που αθλούνται 1-2 φορές την εβδομάδα
ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 0,10€ λιγότερο για το γιαούρτι με λειτουργικά συστατικά,
σε σύγκριση με αυτούς που αθλούνται ελάχιστα ή καθόλου. Ως ερμηνεία αυτού του
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αποτελέσματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι η συχνή άσκηση σε συνδυασμό με κάποιο
πρόγραμμα ειδικής διατροφής, οδηγούν σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και καθιστούν
αδιάφορο τον καταναλωτή για την αγορά λειτουργικών τροφίμων.
Οι υπόλοιπες μεταβλητές που περιελήφθησαν στην εξίσωση της προθυμίας πληρωμής,
δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση.
Από την εκτίμηση των συντελεστών της εξίσωσης της προθυμίας πληρωμής, μπορούμε
να υπολογίσουμε την μέση προθυμία πληρωμής για γιαούρτι με λειτουργικά συστατικά
(πίνακας 4).
Πίνακας 4. Μέση Προθυμία Πληρωμής.
Μέσος όρος

Τυπική Απόκλιση

WTP

19.32

12.40

WTP(με πληροφόρηση)

21.50

12.25

WTP(χωρίς πληροφόρηση)

17.07

12.20

WTP(νέο προϊόν)

20.04

12.33

WTP(παλιό προϊόν)

18.53

12.48

Συνεπώς, οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 0,19€
παραπάνω για το γιαούρτι με λειτουργικά συστατικά σε σύγκριση με ένα συμβατικό γιαούρτι.
Όταν δινόταν στους καταναλωτές πληροφόρηση για τα λειτουργικά τρόφιμα το ποσοστό
αυτό έφτανε στα 0,22€ (24%), ενώ όταν δεν τους δινόταν η πληροφόρηση το ποσοστό αυτό
μειωνόταν στα 0,17€ (19%). Επιπροσθέτως, όταν πρόκειται για το νέο λειτουργικό τρόφιμο,
η μέση προβλεπόμενη προθυμία πληρωμής ήταν 0,20€ (22,26%) παραπάνω σε σχέση με το
συμβατικό, ενώ όταν πρόκειται για λειτουργικό τρόφιμο που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά το
ποσό που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ήταν περίπου 0,19€ (20,6%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας 5,όπου αναφέρεται το ποσοστό των ατόμων με
προβλεπόμενη αρνητική προθυμία πληρωμής για λειτουργικό τρόφιμο. Συγκεκριμένα, το
19,3% των καταναλωτών δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για το λειτουργικό τρόφιμο,
ενώ παρατηρείται ότι όταν δεν δινόταν πληροφόρηση το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 6% ενώ
5,5% ήταν οι καταναλωτές που δέχτηκαν πληροφόρηση.
Πίνακας 5. Ποσοστό δείγματος με αρνητική προθυμία πληρωμής.
Παρατηρήσεις

Ποσοστό

Όλο το δείγμα

49

19,3%

Δείγμα καταναλωτών με πληροφόρηση

14

5,50%

Δείγμα καταναλωτών χωρίς πληροφόρηση

15

5,90%

Δείγμα καταναλωτών που εκτέθηκαν στο νέο προϊόν

11

4,35%

Δείγμα καταναλωτών που εκτέθηκαν στο παλιό προϊόν

9

3,55%
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Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσουμε την αποτίμηση των καταναλωτών
για λειτουργικά τρόφιμα και συγκεκριμένα για γιαούρτι, χρησιμοποιώντας πρωτογενή
δεδομένα από έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή των Αθηνών. Προκειμένου να δοκιμάσουμε
διάφορα μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη μέθοδο αποτίμησης των αγαθών
χρησιμοποιήσαμε ένα 2x2 σχεδιασμό χειρισμών στο ερωτηματολόγιο. Στους χειρισμούς
αυτούς μεταβάλλαμε την πληροφόρηση σχετικά με τα λειτουργικά τρόφιμα (με ή χωρίς
πληροφόρηση) και το προϊόν προς αποτίμηση (καινούριο προϊόν ή ήδη κυκλοφορούν προϊόν).
Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα, οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να
πληρώσουν περίπου 0,19€ (21,5%) για τα λειτουργικά τρόφιμα παραπάνω από το αντίστοιχο
συμβατικό. Παρόλ’ αυτά η παροχή πληροφόρησης σχετικά το τι είναι τα λειτουργικά τρόφιμα
δεν είχε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση στην προθυμία πληρωμής των καταναλωτών.
Επίσης, η προθυμία πληρωμής είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες σε σχέση με τις
γυναίκες. Στο ίδιο πνεύμα, νοικοκυριά με μεγαλύτερο εισόδημα εμφανίζονται να έχουν μια
μεγαλύτερη προθυμία πληρωμή σε σχέση με τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα κάτι
που κρίνεται φυσιολογικό μιας και οι τιμές των λειτουργικών τροφίμων είναι πιο υψηλές από
αυτές των αντίστοιχων συμβατικών.
Η αρνητική επίδραση της ηλικίας καθώς και της φυσικής άσκησης στην προθυμία
πληρωμής οφείλεται κυρίως: για μεν την περίπτωση της ηλικίας του ότι οι καταναλωτές δεν
πιστεύουν ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα λειτουργικά και τα συμβατικά
τρόφιμα καθώς και στην επιφυλακτικότητα των ηλικιωμένων να δοκιμάζουν νέα προϊόντα.
Για δε την περίπτωση της φυσικής κατάστασης, η συχνή άσκηση σε συνδυασμό με κάποιο
πρόγραμμα ειδικής διατροφής, οδηγούν σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και καθιστούν τον
καταναλωτή αδιάφορο για την αγορά λειτουργικών τροφίμων.
Τέλος, σύμφωνα με τον δείκτη γνώσης που κατασκευάστηκε, οι καταναλωτές έχουν
μερική γνώση τόσο για τον όρο όσο και τις ιδιότητες των λειτουργικών τροφίμων. Συνεπώς,
στην αύξηση της ζήτησης λειτουργικών τροφίμων θα συμβάλει σημαντικά η πλήρης, συνεχής
και στοχευμένη ενημέρωση ομάδων καταναλωτών (γυναίκες, νοικοκυριά με ανήλικα τέκνα,
άτομα που αθλούνται) από τις βιομηχανίες παρασκευής λειτουργικών τροφίμων για το τι
είναι λειτουργικά τρόφιμα και ποιες οι ευεργετικές τους ιδιότητες.
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Περίληψη
Η αγοραστική συμπεριφορά για την αγορά τροφίμων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Ως
συνέπεια αυτού και η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς
βιολογικών τροφίμων εμπεριέχει δυσκολίες, καθώς η πρόθεση και η αγορά εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν και να εξεταστούν.
Η εργασία αυτή επιδιώκει να διερευνήσει την επίδραση της καταναλωτικής πεποίθησης
(consumer belief) για το οικονομικό περιβάλλον, η οποία προσεγγίστηκε μέσω της
«καταναλωτικής απαισιοδοξίας», στις στάσεις ως «αντίρροπη» δύναμη προς τα
«αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα» για τη διαμόρφωση της πρόθεσης των καταναλωτών για
την αγορά βιολογικών φρούτων και λαχανικών.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τη βιβλιογραφία, εντοπίστηκαν οι παράγοντες που μέσω των
στάσεων των καταναλωτών επηρεάζουν θετικά την πρόθεση αγοράς και σχετίζονται με τα
αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα των βιολογικών τροφίμων. Παράλληλα, μελετήθηκε ο
ρόλος της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας», ως προς την αγοραστική συμπεριφορά και
διαμορφώθηκε ένα σχετικό θεωρητικό υπόδειγμα με παραμέτρους που επηρεάζουν την
πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων.
Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου στην Αθήνα. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας στην
οποία συμμετείχαν 350 καταναλωτές πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της «δημιουργίας
μοντέλων με τη χρήση δομικών εξισώσεων» (SEM).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πρόθεση αγοράς βιολογικών φρούτων και
λαχανικών επηρεάζεται άμεσα από τις στάσεις των καταναλωτών γι’ αυτά, οι οποίες με τη
σειρά τους συνδέονται –όπως ήταν αναμενόμενο- θετικά με τις απόψεις τους για τα
πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών, αλλά αρνητικά σε σχέση με το επίπεδο
«καταναλωτικής απαισιοδοξίας» τους.
Η σημασία της έρευνας αυτής συνδέεται με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην
αγορά και κατανάλωση βιολογικών φρούτων και λαχανικών.
Λέξεις-κλειδιά: Συμπεριφορά καταναλωτή, βιολογικά προϊόντα, καταναλωτική απαισιοδοξία,
SEM.

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

The Role of Consumer Pessimism in the Intention to Buy Organic
Fruits and Vegetables
I. E. Chaniotakis1, C. Lymperopoulos2 and M. Soureli3
1

General Manager, Credit Cards Division, ATEbank, 28 Lefkosias str., 156 69 Papagou,
Greece, E-mail: ichaniotakis@ate.gr
2
Adjunct Professor, Business School, University of the Aegean, 8 Michalon str, Chios,
Greece, E-mail: klimper@aegean.gr
3
Deputy Marketing Manager, ATEbank, 25 Panepistimiou str., Athens, Greece,
E-mail: msoureli@ate.gr

Abstract
The food purchasing behaviour is a complex process, thus examining the factors that affect
consumers’ intention of purchasing organic food is a difficult task, as both intention and
actual purchase depend on several parameters, which are not easy to identify and further
analyse.
This study aims at examining the effect of consumer belief for the economic
environment, which was measured with “consumers’ pessimism”, on consumer attitudes, as
an opposite force to the “perceived benefits” in formulating consumers’ intention of
purchasing organic fruits and vegetables.
In this frame, the factors, which through consumers’ attitudes positively affect purchase
intention, were identified, using current literature as a basis. These factors refer to the
perceived benefits of organic food. In addition, the role of “consumers’ pessimism” was
examined in relation to purchase behaviour, and a relative research model comprising of
parameters which affect organic food purchasing intention was developed.
The field research was carried out by means of personal interviews and the usage of a
structure questionnaire, in Athens. The analysis of the research data, where 350 consumers
participated, was performed with the method of “structural equation modeling” (SEM).
According to the research results, the intention of purchasing organic food and vegetables
is influenced directly by consumers’ attitudes towards them, which in turn are related – as
expected – positively to their perceptions about the benefits of these products, but negatively
to the level of “consumers’ pessimism”.
The importance of this study refers to the influence of the economic crisis on the
purchase and consumption of organic fruits and vegetables.
Keywords: Consumer behaviour, organic products, consumer pessimism, SEM.
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Εισαγωγή
Στην Ευρώπη, τα τελευταία έτη, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα στις αγορές των
κρατών μελών, έχει εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη (Official Journal of the European Union,
2007: Αναφορά σε: de Magistris and Gracia, 2008). Αλλά και παγκοσμίως, η ζήτηση των
καταναλωτών για βιολογικά τρόφιμα έχει αυξηθεί σημαντικά (Ozcelik and Ucar, 2008).
Μάλιστα, η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον (Tsakiridou et
al., 2008). Παράλληλα, έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον των ερευνητών για την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων το οποίο και
εκδηλώνεται με την πραγματοποίηση σχετικών ερευνών (Tarkiainen and Sundqvist, 2005).
Στην πλειοψηφία των υφιστάμενων μελετών, τα ευρήματα διαπιστώνουν ότι οι
καταναλωτές έχουν θετικές στάσεις και ενδιαφέρονται για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί
με μεθόδους βιολογικής γεωργίας (Tarkiainen and Sundqvist, 2005). Ωστόσο, η αναλογία των
καταναλωτών που αγοράζει βιολογικά τρόφιμα σε τακτή βάση είναι σχετικά χαμηλή (Roddy
et al., 1996), στοιχείο που υποδεικνύει ότι οι θετικές στάσεις απέναντι στα βιολογικά
τρόφιμα, δεν οδηγούν απαραίτητα στην αγορά και κατανάλωσή τους (Tarkiainen and
Sundqvist, 2005).
Οι καταναλωτές αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα γιατί θεωρούνται πιο υγιεινά,
περισσότερο θρεπτικά και ασφαλή, χωρίς χρήση χημικών, φιλικότερα στο περιβάλλον, και
γευστικότερα από τα συνηθισμένα τρόφιμα. Αντίθετα, οι λόγοι που αποτρέπουν τους
καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά τρόφιμα αφορούν στο ότι είναι πολύ ακριβά,
περιορισμένης επιλογής και διαθεσιμότητας, αλλά και μη ικανοποιητικής ποιότητας. Οι
καταναλωτές μπορεί επίσης να είναι ικανοποιημένοι με τα υφιστάμενα προϊόντα που
αγοράζουν, και να μην εμπιστεύονται τα βιολογικά τρόφιμα (Essoussi and Zahaf, 2008).
Για τους παραπάνω λόγους, μελετήθηκαν διαχρονικά τόσο η στάση και οι προτιμήσεις
των καταναλωτών ως προς τα βιολογικά τρόφιμα και τα χαρακτηριστικά τους όσο και η
προθυμία πληρωμής και οι παράγοντες που την επηρεάζουν (de Magistris and Gracia, 2008).
Οι μελέτες αυτές, ωστόσο, διαφέρουν ως προς την έμφαση που δίνουν μεταξύ των
κοινωνικο-οικονομικών μεταβλητών και των προϊοντικών χαρακτηριστικών των βιολογικών
τροφίμων, όπως η γεύση, η φρεσκάδα, η ποιότητα και η ασφάλεια (Onyango et al., 2007) σε
σχέση με την επίδραση των παραγόντων αυτών στην αγοραστική συμπεριφορά. Επιπλέον,
καμία έρευνα δεν έχει συνδέσει την πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων με την
καταναλωτική πεποίθηση (consumer belief) για το οικονομικό περιβάλλον, η οποία αποτελεί
σήμερα παράμετρο επιρροής της ζήτησης, εξαιτίας κυρίως της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Για παράδειγμα, η χρήση της έννοιας της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας», η οποία
χρησιμοποιήθηκε από τους Lymperopoulos et al. (2010) για την κατανόηση της επιρροής
αυτής στη ζήτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την
αντίστοιχη των βιολογικών τροφίμων.
Για το λόγο αυτό, η εργασία αυτή έρχεται να καλύψει το ερευνητικό αυτό κενό που
υπάρχει, διερευνώντας την επίδραση της καταναλωτικής πεποίθησης για το οικονομικό
περιβάλλον μέσω της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας» στις στάσεις, ως «αντίρροπης»
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δύναμης προς τα «αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα» για τη διαμόρφωση της πρόθεσης των
καταναλωτών για την αγορά βιολογικών φρούτων και λαχανικών. Η επιλογή της
συγκεκριμένης κατηγορίας τροφίμων σχετίζεται με το γεγονός ότι οι περισσότεροι
καταναλωτές συνδέουν τα βιολογικά προϊόντα με τα φρούτα και τα λαχανικά (Tsakiridou et
al., 2008), ενώ για πολλούς οι δύο αυτές κατηγορίες τροφίμων αποτελούν την πρώτη και
μοναδική εμπειρία αγοράς βιολογικών τροφίμων (Padel and Foster, 2005).

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα και αγοραστική συμπεριφορά
Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται ένα μεγάλο πλήθος ερευνών που σχετίζονται με την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τα βιολογικά τρόφιμα. Επιπλέον,
όπως προκύπτει, ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι ερευνητές
αφορά στα οφέλη - πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής ότι αποκτά μέσω της
κατανάλωσης των προϊόντων αυτών, καθώς και στη συσχέτιση των αντιλαμβανόμενων
πλεονεκτημάτων με την πρόθεση αγοράς (π.χ. Squires et al., 2001, Zanoli and Naspetti, 2002,
Fotopoulos et al., 2003, Tarkiainen and Sundqvist, 2005, Chen, 2007, Ozcelik and Ucar,
2008, Padel and Foster, 2005, Tsakiridou et al., 2008, de Magistris and Gracia, 2008 κ.α.).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Chen (2007) ανέλυσε την πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων
καταναλωτών στην Ταϊβάν και έδειξε η ποιότητα, η οποία αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές για τα βιολογικά
τρόφιμα, έχει θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων. Σε ανάλογες
μελέτες που έγιναν στην Ελλάδα, τα θέματα ποιότητας, τα οποία συνδέονται με τον τρόπο
παραγωγής των βιολογικών τροφίμων, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν
τις στάσεις των καταναλωτών ως προς αυτά (Fotopoulos et al., 2003).
Εκτός από την ποιότητα, ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα των βιολογικών τροφίμων
που επηρεάζει την αγορά τους είναι η διάσταση της γεύσης. Οι καταναλωτές θεωρούν τα
βιολογικά τρόφιμα πιο γευστικά από τα συμβατικά (Ozcelik and Ucar, 2008), και η
βελτιωμένη γεύση στα βιολογικά τρόφιμα είναι μία διάσταση που επηρεάζει θετικά την
κατανάλωσή τους (Squires et al., 2001).
H φυσική κατάσταση είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα των βιολογικών τροφίμων που
συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των καταναλωτών απέναντι σε αυτά (Padel
and Foster, 2005). Αν και δεν υπάρχει κάποιος ακριβής ορισμός ή πρότυπο σχετικά με τα
“φυσικά τρόφιμα”, ο όρος «βιολογικά» προέρχεται από την ελληνική λέξη «βίος» που
σημαίνει ζωή ή τρόπος ζωής και υποδηλώνει τη σχέση των τροφίμων αυτών με τη φύση και
τη ζωή (Essoussi and Zahaf, 2008).
Στα πλεονεκτήματα των βιολογικών τροφίμων που επιδρούν θετικά στην αγοραστική
συμπεριφορά περιλαμβάνεται και η ασφάλεια, καθώς οι καταναλωτές που ανησυχούν για την
υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και είναι θετικοί στα φιλικά προς το περιβάλλον
συστήματα παραγωγής είναι περισσότερο πρόθυμοι να αγοράσουν βιολογικά τρόφιμα (de
Magistris and Gracia, 2008). Η ασφάλεια στα τρόφιμα επηρεάζει την αγοραστική
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συμπεριφορά (Laroche et al., 2001) όσο η ανησυχία για τα υπολείμματα χημικών στα
συνηθισμένα τρόφιμα, τα εντομοκτόνα, και οι διατροφικές ανησυχίες παραμένουν
σημαντικές για τους καταναλωτές (Squires et al., 2001).
Η ανησυχία για την υγεία εμφανίζει τον πιο σημαντικό λόγο αγοράς και κατανάλωσης
βιολογικών τροφίμων (Padel and Foster, 2005, Tsakiridou et al., 2008). Οι Torjusen et al.
(2001) βρήκαν ότι οι στάσεις ως προς την υγιεινή διάσταση των βιολογικών τροφίμων
εξηγούν την επιλογή των βιολογικών τροφίμων. Πολλές μελέτες, εξάλλου, έχουν δείξει ότι
ένα από τα πιο συχνά κίνητρα αγοράς βιολογικών τροφίμων είναι η αντίληψη ότι τα
βιολογικά τρόφιμα είναι υγιεινά (Tarkiainen and Sundqvist, 2005), ενώ κάποιοι ερευνητές
έχουν καταλήξει ότι ο πιο σημαντικός λόγος αγοράς και κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων
φαίνεται να είναι η ανησυχία ως προς την υγιεινή (Essoussi and Zahaf, 2008, Ozcelik and
Ucar, 2008, de Magistris and Gracia, 2008).
Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό των βιολογικών τροφίμων που επιδρά στην
αγοραστική συμπεριφορά αφορά στη συσκευασία-εμφάνιση. Οι Zanoli and Naspetti (2002)
αναφέρθηκαν στη σημασία της συσκευασίας των βιολογικών τροφίμων, ενώ οι Lockie et al.
(2004: Αναφορά στους Padel and Foster, 2005) έδειξαν ότι η εμφάνιση των βιολογικών
τροφίμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή από τους καταναλωτές.
Καταναλωτική πεποίθηση για το οικονομικό περιβάλλον και αγοραστική συμπεριφορά
Πέρα από τις έρευνες που αφορούν στα αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα των
βιολογικών τροφίμων, υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν άλλους παράγοντες που επιδρούν
στην αγοραστική συμπεριφορά, οι οποίοι σχετίζονται με τα κοινωνικο-οικονομικά
χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι οι βασικοί
λόγοι για τη χαμηλή κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι το επίπεδο εισοδήματος, η
λάθος ή ελλιπής γνώση, οι πολύ υψηλές τιμές βιολογικών προϊόντων και η έλλειψη υποδομής
μάρκετινγκ και πελατειακής συνείδησης (Ozcelik and Ucar, 2008).
Επιπλέον, η ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα φαίνεται ότι σχετίζεται θετικά με το εισόδημα
καθώς τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος είναι πιο πιθανό να σχηματίσουν θετικές στάσεις
και να αγοράσουν περισσότερα βιολογικά τρόφιμα (Magnusson et al., 2001). Ωστόσο, το
εισόδημα εμφανίζεται να επιδρά κυρίως στην ποσότητα των αγοραζόμενων βιολογικών
τροφίμων και όχι στη γενικότερη προθυμία αγοράς. Το υψηλότερο εισόδημα δεν σημαίνει
απαραίτητα και μεγαλύτερη πιθανότητα αγοράς βιολογικών τροφίμων. Μάλιστα, κάποια
τμήματα αγοράς χαμηλού εισοδήματος φαίνεται να ανήκουν στους περισσότερο
αφοσιωμένους αγοραστές των προϊόντων αυτών (Fotopoulos and Krystallis, 2002).
Παράλληλα με τους ανωτέρω παράγοντες διαμόρφωσης θετικών στάσεων απέναντι στα
βιολογικά τρόφιμα, κρίνεται σκόπιμη και η εξέταση της καταναλωτικής πεποίθησης
(consumer belief) σχετικά με την αισιοδοξία-απαισιοδοξία του καταναλωτή για το
οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται και η επίδραση που αυτή ασκεί στην
αγοραστική συμπεριφορά
Ως προς τις μελέτες που έχουν γίνει σε σχέση με την καταναλωτική πεποίθηση για το
οικονομικό περιβάλλον, οι Karlsson et al. (2004) υποστήριξαν ότι η οικονομική κατάσταση,
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όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές, επηρεάζει τον τρόπο που αξιολογούν τα
προϊόντα, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της αντιλαμβανόμενης οικονομικής κατάστασης στον
επηρεασμό των τάσεων κατανάλωσης.
Οι Chaniotakis et al. (2009), επιδιώκοντας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της
καταναλωτικής πεποίθησης για το οικονομικό περιβάλλον, κατέληξαν ότι οι αντιλήψεις των
καταναλωτών για τη γενικότερη οικονομική συγκυρία επηρεάζουν άμεσα τα
αντιλαμβανόμενα οφέλη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και, μέσω αυτών, την πρόθεση
αγοράς τους.
Επιπλέον, οι Lymperopoulos et al. (2010) χρησιμοποιώντας την έννοια της
«καταναλωτικής απαισιοδοξίας» ως μιας αρνητικής καταναλωτικής πεποίθησης, και
προτείνοντας μια κλίμακα μέτρησής της, επιβεβαίωσαν ότι οι πεποιθήσεις των καταναλωτών
για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση επηρεάζουν άμεσα την αγοραστική συμπεριφορά
τους σε σχέση με τα απορρυπαντικά ιδιωτικής ετικέτας.
Με βάση την ανωτέρω αναδρομή στη βιβλιογραφία, δεν έχει εντοπιστεί εμπειρική
έρευνα που να εξετάζει ταυτόχρονα την επίδραση των αντιλαμβανόμενων πλεονεκτημάτων
και της καταναλωτικής πεποίθησης για το οικονομικό περιβάλλον στη διαμόρφωση των στάσεων
που οδηγούν στην πρόθεση αγοράς.
Στάση – Πρόθεση - Συμπεριφορά
Οι περισσότεροι από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν σχετικά με την αγοραστική
συμπεριφορά, επιδρούν στη στάση των καταναλωτών ως προς τα βιολογικά τρόφιμα, η οποία
με τη σειρά της επιδρά στην πρόθεση αγοράς.. Η στάση, ως προς τη συμπεριφορά,
αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένα άτομο αξιολογεί θετικά ή αρνητικά την υπό εξέταση
συμπεριφορά (Ajzen, 1991). Σύμφωνα με τον Ajzen (1991), όσο πιο θετική είναι η στάση ως
προς τη συμπεριφορά, τόσο πιο δυνατή η πρόθεση του ατόμου να επιδείξει την υπό εξέταση
συμπεριφορά (Tarkiainen and Sundqvist, 2005).
Ειδικά για τα βιολογικά προϊόντα, οι Fotopoulos and Krystallis (2003) βρήκαν επίσης ότι
η θετική στάση γι’ αυτά αυξάνει την προθυμία αγοράς και τους κάνει περισσότερο
πρόθυμους να πληρώσουν υψηλότερες τιμές.
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στη σχέση μεταξύ της πρόθεσης
αγοράς και της πραγματικής συμπεριφοράς. Κάποιες από τις μελέτες έχουν αναλύσει,
ιδιαίτερα, την πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων, καθώς όπως ο Ajzen (1991) απέδειξε
στην θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς, η πρόθεση αποτελεί τον καλύτερο
δείκτη συμπεριφοράς (de Magistris and Gracia, 2008).
Η πρόθεση είναι η γνωσιακή αναπαράσταση της ετοιμότητας του ατόμου να
συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θεωρείται ως το άμεσο προηγούμενο της
συμπεριφοράς. Οι Fishbein and Manfredo (1975) υποστήριξαν ότι η ανάλυση των
παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση για επίδειξη συμπεριφοράς τείνει να είναι συχνά
πανομοιότυπη με την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτή
καθαυτή (de Magistris and Gracia, 2008). Για το λόγο αυτό πολλοί ερευνητές, μελέτησαν την
πρόθεση αγοράς βιολογικών τροφίμων, και όχι την αγορά (de Magistris and Gracia, 2008).
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Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
προκύπτει ότι, μεταξύ στους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς βιολογικών
τροφίμων, περιλαμβάνονται:

τα πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής ότι θα έχει από τα
προϊόντα αυτά, με κυρίαρχα στοιχεία τη γεύση, την ποιότητα, την ασφάλεια, την υγεία

η καταναλωτική πεποίθηση σχετικά με την αισιοδοξία-απαισιοδοξία του
καταναλωτή για το οικονομικό περιβάλλον, η οποία αποτελεί ένα υποκειμενικό παράγοντα

οι στάσεις του καταναλωτή ως προς τα βιολογικά τρόφιμα.
Συνδυάζοντας τα ανωτέρω ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή αρνητική
οικονομική συγκυρία, προκύπτει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσον η
αγοραστική πρόθεση για τα βιολογικά τρόφιμα, θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις μεταβλητές
που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν να επηρεάζουν γενικά την αγορά των βιολογικών
τροφίμων σε συνδυασμό με την μεταβλητή της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας», η οποία
εκφράζει την καταναλωτική πεποίθηση για το οικονομικό περιβάλλον.

Μεθοδολογία
Η μελέτη αυτή, θεωρώντας ότι το σημαντικότερο καταναλωτικό κίνητρο για την αγορά
βιολογικών φρούτων και λαχανικών είναι τα «αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματά» τους,
επιδιώκει να προσδιορίσει το συμπληρωματικό ρόλο της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας»
στη συγκεκριμένη αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.
Ειδικότερα, η έρευνα αυτή επιδιώκει :

Να προσδιορίσει τις μεταβλητές που συνθέτουν τα «αντιλαμβανόμενα
πλεονεκτήματα» των βιολογικών φρούτων και λαχανικών

Να αναπτύξει ένα θεωρητικό υπόδειγμα για την πρόθεση αγοράς βιολογικών
φρούτων και λαχανικών, το οποίο να περιλαμβάνει τόσο τα «αντιλαμβανόμενα
πλεονεκτήματα» τους, όσο και την «καταναλωτική απαισιοδοξία»

Να εξετάσει την προσαρμογή του υποδείγματος -μέσω των ποσοτικών
μεθόδων- σε στοιχεία από δείγμα καταναλωτών στην Ελλάδα, για να προβλέψει την πρόθεση
αγοράς βιολογικών φρούτων και λαχανικών.
Το θεωρητικό υπόδειγμα σχεδιάστηκε με τη χρήση της μεθόδου δημιουργίας μοντέλων
με τη χρήση δομικών εξισώσεων (Structural Equation Modeling-SEM) και αποφασίστηκε η
χρήση της τεχνικής της «ανάπτυξης μοντέλου», σύμφωνα με την οποία οι κατάλληλες
συσχετίσεις προκύπτουν μέσω των προτάσεων των «πινάκων προσαρμογής» στο ανεξάρτητο
υπόδειγμα.
Σημειώνεται ότι, η επιλογή του κλάδου των φρούτων και των λαχανικών ως αντικείμενο
της συγκεκριμένης μελέτης συνδέεται με το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν
συνδέσει την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων κυρίως με τα συγκεκριμένα προϊόντα
(Tsakiridou et al., 2008).
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Κλίμακες μέτρησης
Οι κλίμακες μέτρησης σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της
βιβλιογραφικής αναδρομής.
Στο πλαίσιο αυτό, πριν απ’ όλα, τα «αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα», μετρήθηκαν ως
λανθάνουσα μεταβλητή μέσω έξι δεικτών: της «ποιότητας» (Π1), της «γεύσης» (Π2), της
«επίδρασης στην υγεία» (Π3), της «φυσικής κατάστασης» (Π4), της «ασφάλειας» (Π5) και
της «συσκευασίας-εμφάνισης» (Π6). Όλοι οι ανωτέρω δείκτες προσεγγίστηκαν στη λογική
της συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ βιολογικών και συμβατικών φρούτων και λαχανικών.
Η «καταναλωτική απαισιοδοξία» μετρήθηκε σύμφωνα με την κλίμακα που προτείνεται
από τους Lymperopoulos et al. (2010) ως «αρνητική» λανθάνουσα μεταβλητή, μέσω του
«αντιλαμβανόμενου επιπέδου τιμών των προϊόντων (ακρίβεια)» (ΚΑ1), της
«αντιλαμβανόμενης ικανότητας του ελληνικού νοικοκυριού να ανταπεξέλθει στις
οικονομικές του υποχρεώσεις σήμερα» (ΚΑ2) και της «αντιλαμβανόμενης μελλοντικής
οικονομικής κατάστασης του ελληνικού νοικοκυριού» (ΚΑ3).
Παράλληλα, για τη μέτρηση των «στάσεων» και της «πρόθεσης αγοράς» του καταναλωτή
σχετικά με τα βιολογικά λαχανικά και τα φρούτα, ακολουθήθηκε η τεχνική των Ajzen and
Fishbein (1980), σύμφωνα με την οποία και οι δύο έννοιες αντιμετωπίζονται ως μετρήσιμες
μεταβλητές.
Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, όλες οι μεταβλητές μετρήθηκαν με τη χρήση
5βάθμιων κλιμάκων Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 5=συμφωνώ απόλυτα).
Έρευνα πεδίου
Η έρευνα πεδίου διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου κατοικεί
περισσότερο από το 50% του ελληνικού πληθυσμού μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου
2009. Ο πληθυσμός στόχος ήταν άνδρες και γυναίκες, ενήλικοι, καταναλωτές λαχανικών και
φρούτων, οι οποίοι συμμετείχαν στις αγορές αυτών των προϊόντων για την οικογένειά τους. Η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στην
έξοδο καταστημάτων αλυσίδων λιανεμπορίου. Το δείγμα των ερωτώμενων αφορούσε
ενήλικες, κατοίκους 5 διαφορετικών περιοχών της Αθήνας. Η στρωματοποίηση των περιοχών
πραγματοποιήθηκε με στόχο την επιλογή συνοικιών με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά
χαρακτηριστικά (Κηφισιά, Πειραιάς, Περιστέρι, Χολαργός και Κέντρο). Στη συνέχεια, για
λόγους που σχετίζονται με το κόστος υλοποίησης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία
ευκολίας. Τελικά παρελήφθησαν 350 έγκυρα ερωτηματολόγια. Αυτός ο αριθμός θεωρείται
επαρκής για την εκτέλεση της ανάλυσης στοιχείων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «δημιουργίας
μοντέλων με τη χρήση δομικών εξισώσεων» (SEM) (Hair et.al., 1998).
Ανάλυση στοιχείων
Η έρευνα αυτή, όπως προκύπτει και από τους στόχους της, έχει διερευνητικό χαρακτήρα
(exploratory). Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η μέθοδος ανάπτυξης μοντέλων με τη χρήση
δομικών εξισώσεων.
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Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας των
κλιμάκων. Όπως προέκυψε και οι δύο κλίμακες μέτρησης των λανθανουσών μεταβλητών
ήταν αξιόπιστες (Alpha Cronbach (Π)=0,8989, Alpha Cronbach(ΚΑ)=0,8294).
Στη συνέχεια, για την αξιολόγηση της προσαρμογής του υποδείγματος,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση SEM με τη χρήση του λογισμικού “Amos 16.0”. Η SEM, η
οποία είναι μέθοδος πολυμεταβλητής ανάλυσης, επιλέχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης αυτής,
γιατί παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ τόσο των μετρήσιμων όσο και
των λανθανουσών μεταβλητών (Hoyle, 1995).
Χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάπτυξης μοντέλων, όπως προαναφέρθηκε,
προστέθηκαν στο ανεξάρτητο μοντέλο, οι σχέσεις που προτάθηκαν από τους δείκτες
προσαρμογής. Έτσι, προέκυψε το τελικό υπόδειγμα που αποτυπώνεται στο διάγραμμα που
ακολουθεί.
Σχήμα 1. Το τελικό υπόδειγμα.

ΚΑ1
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ2
,78

ΚΑ3
ΚΑ3

,94

,67

Καταναλωτική
Καταναλωτική
Απαισιοδοξία
Απαισιοδοξία
- ,20

Στάσεις
Στάσεις
,56

,64

Πρόθεση
Πρόθεση
Αγοράς
Αγοράς

Αντιλαμβανόμενα
Αντιλαμβανόμενα
Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
,69
,69

Π1
Π1

,88

Π2
Π2

,87

Π3
Π3

,81

Π4
Π4

,71

Π5
Π5

Π6
Π6

Όλες οι σχέσεις που αποτυπώνονται στο τελικό υπόδειγμα (Σχήμα 1) είναι στατιστικά
σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης
προσαρμογής, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί, επιβεβαιώνουν ότι το
υπόδειγμα αυτό θεωρείται αποδεκτό.
Σύμφωνα με το τελικό υπόδειγμα, η «πρόθεση αγοράς» βιολογικών λαχανικών και
φρούτων επηρεάζεται θετικά από τις «στάσεις» των καταναλωτών γι’ αυτά, οι οποίες με τη
σειρά τους επηρεάζονται θετικά από τα «αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα» τους και
αρνητικά από την «καταναλωτική απαισιοδοξία».
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Πίνακας 1. Δείκτες προσαρμογής του υποδείγματος.
ΔΕΙΚΤΕΣ
χ2
p.
df.
2
ratio χ /df
GFI (Goodness of Fit)
AGFI (Adjusted Goodness
of Fit)
TLI (Tucker Lewis Index)
IFI (Incremental Fit Index)
CFI (Comparative Fit Index)
RMSEA

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
107,585
0,000
43
2,502
0,949
0,922
0,959
0,968
0,968
0,066

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

< 5,00
> 0,90
> 0,90
> 0,90
> 0,90
> 0,90
< 0,080

Ειδικότερα, η θετική «στάση» απέναντι στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά επηρεάζεται
θετικά από τις αντιλήψεις των καταναλωτών ότι τα προϊόντα αυτά υπερτερούν σε σχέση με
τα συμβατικά στην ποιότητα, στη γεύση, στη θετική επίδραση στην υγεία, στη φυσική
κατάσταση τους, στην ασφάλεια, ενώ η συσκευασία τους και η εμφάνισή τους είναι εξίσου
καλή. Παράλληλα όμως, η στάση των καταναλωτών επηρεάζεται αρνητικά από αντιλήψεις
σχετικά με το υψηλό επίπεδο τιμών των προϊόντων γενικά καθώς και της ικανότητας του
ελληνικού νοικοκυριού να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις σήμερα και στο
μέλλον.

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Η εργασία αυτή επεδίωξε να διερευνήσει το ρόλο της «καταναλωτικής απαισιοδοξίας»
στις στάσεις των καταναλωτών ως «αντίρροπης» δύναμης προς τα «αντιλαμβανόμενα
πλεονεκτήματα» για τη διαμόρφωση της πρόθεσης τους για την αγορά βιολογικών φρούτων
και λαχανικών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι, η «ψυχολογική» αυτή μεταβλητή
επηρεάζει τις στάσεις των καταναλωτών, αποτρέποντας τους έμμεσα να διαμορφώσουν
πρόθεση αγοράς.
Σε σχέση με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, όπου επανειλημμένα έχει εντοπιστεί και
καταγραφεί ως σημαντική αρνητική μεταβλητή η «υψηλή τιμή» των βιολογικών τροφίμων, η
συγκεκριμένη έρευνα προτείνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μεταβλητές που
συνδέονται με την «καταναλωτική διάθεση». Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία
σε περιόδους οικονομικής κρίσης, κατά τις οποίες η «καταναλωτική απαισιοδοξία»
κορυφώνεται. Ειδικότερα, σε τέτοιες χρονικές περιόδους, ως συνέπεια των αποτελεσμάτων
αυτών αναμένεται ο περιορισμός της κατανάλωσης βιολογικών φρούτων και λαχανικών.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιδίωξη της Πολιτείας για στρατηγική στροφή της ελληνικής
γεωργικής παραγωγής στην «ομπρέλα της πράσινης ανάπτυξης» θα πρέπει να συνεκτιμήσει
τις μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά και να επιδιώξει, παράλληλα με την αύξηση
της παραγωγής, να ισχυροποιήσει τα στοιχεία που αποδυναμώνουν την αρνητική επίδραση
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της καταναλωτικής απαισιοδοξίας. Η έντονη προβολή των «πλεονεκτημάτων» των
βιολογικών τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη χρήση των στοιχείων
του μίγματος επικοινωνίας μάρκετινγκ.
Το μήνυμα της ολοκληρωμένης αυτής επικοινωνίας, είναι σκόπιμο να στηρίζεται στην
ανωτερότητα των βιολογικών φρούτων και λαχανικών, σε σχέση με τα συμβατικά, στην
ποιότητα, στη γεύση, στη θετική επίδραση τους στην υγεία, στη φυσική κατάσταση τους,
στην ασφάλεια, καθώς και στην ποιοτική συσκευασία και εμφάνισή τους. Συνεπώς,
παράλληλα με την προώθηση στους παραγωγούς των πρακτικών καλλιέργειας με τις
μεθόδους βιολογικής γεωργίας, είναι απαραίτητο οι αρμόδιοι φορείς να εξασφαλίσουν και τις
κατάλληλες προϋποθέσεις προβολής τους στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Ανάλογα μηνύματα επικοινωνίας μάρκετινγκ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και οι
λιανοπωλητές, οι οποίοι δυνητικά θα έχουν ενδιαφέρον προώθησης των συγκεκριμένων
προϊόντων, λόγω των αυξημένων περιθωρίων κέρδους που μπορούν να τους παρέχουν.
Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των αλυσίδων λιανικής πώλησης θα πρέπει να
επιδιώξουν να επηρεάσουν τους καταναλωτές κυρίως μέσω της παροχής αναλυτικών
πληροφοριών για τα οφέλη που θα έχουν από την κατανάλωση των βιολογικών τροφίμων.
Τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο και με δεδομένο ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε πριν
την περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά νοικοκυριά αντιλήφθηκαν τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επανάληψή της, με στόχο να
επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του υποδείγματος και σε αυτές τις ακραίες συνθήκες.
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Περίληψη
Η υπερβόσκηση, κυρίως από αιγοπρόβατα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
υποβάθμισης του εδάφους; στη Μεσόγειο και μπορεί να οδηγήσει σε ερημοποίηση. Πέρα από
τα αντικειμενικά δεδομένα της βοσκητικής πίεσης και της βοσκοϊκανότητας, ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην υπερβολική φόρτιση των βοσκοτόπων παίζουν οι απόψεις των άμεσα
(κτηνοτρόφοι) και έμμεσα (συνεταιρισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, τυροκόμοι, κτλ)
εμπλεκόμενων που αντανακλούν στις πρακτικές τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι
απόψεις των εμπλεκομένων στη Δυτική Λέσβο που έχουν διερευνηθεί έπειτα από προσωπικές
συνεντεύξεις. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα
υπερβόσκησης ή υποβάθμισης και ακόμη και όταν παραδέχονται την ύπαρξή του, πιστεύουν
ότι τα οικονομικά προβλήματα των κτηνοτρόφων και της περιοχής γενικότερα είναι πολύ
σημαντικότερα από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Λέξεις-κλειδιά: υπερβόσκηση, εμπλεκόμενοι, Δυτική Λέσβος, ερημοποίηση.

“There is no Overgrazing or Desertification of Fields, But
Depopulation of the Villages”: Analysis of the Views of
Stakeholders for Overgrazing and Desertification
on Western Lesvos
T. Kizos and H. Vakoufaris
Department of Geography, University of the Aegean, University Hill, 81100, Mytilini,
Greece, E-mail: akizos@aegean.gr

Abstract
Overgrazing in the Mediterranean, by sheep mostly, leads to soil degradation and can result to
desertification. Beyond the objective data of grazing capacity and grazing density, the views
and practices of the direct (farmers) and indirect stakeholders are also very important, as they
seem to represent and reflect their practices. In this paper, the views of stakeholders in
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Western Lesvos are presented, obtained with the use of personal interviews with them.
Findings indicate that stakeholders do not consider overgrazing an actual problem in the area
and place the economic problems of sheep farmers of the area higher than soil degradation.
Keywords: overgrazing, stakeholders, Western Lesvos, desertification.

Εισαγωγή
Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής και η υποβάθμιση του
εδάφους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές στην Ελλάδα
Η επικράτηση του εντατικού μοντέλου ανάπτυξης στον γεωργικό τομέα της ΕΕ δεν ήταν
ομοιόμορφη χωρικά και χρονικά: υιοθετήθηκε από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους σε ένα διάστημα 30-40 χρόνων, ενώ οι χωρικές
διαφοροποιήσεις είναι πολύ σημαντικές ακόμη και μέσα στο εσωτερικό των διαφορετικών
Κρατών. Παρόλα αυτά, επικράτησε τελικά ως το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης της αγροτικής
παραγωγής, ιδιαίτερα για περιοχές όπου η εκμηχάνιση που προϋποθέτει ήταν εφικτή
(πεδιάδες και περιοχές με ομαλό ανάγλυφο) ή/και όπου έγιναν έργα υποδομής (άρδευση,
στράγγιση, μεταφορές, κτλ.). Το μοντέλο αυτό δεν μπόρεσε να υιοθετηθεί από περιοχές με
φυσικά μειονεκτήματα (μεγάλο υψόμετρο, μεγάλη κλίση εδαφών, περιορισμένοι υδατικοί
πόροι και ως συνέπεια αυτών μειωμένη παραγωγικότητα και αδυναμία εκμηχάνισης των
καλλιεργειών μεταξύ άλλων) με αποτέλεσμα τη σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών/
εκτατικών καλλιεργητικών συστημάτων που τις χαρακτήριζαν και την πληθυσμιακή
αποψίλωση. Στη θέση αυτών των συστημάτων, είτε ενισχύθηκε μια τάση εγκατάλειψης των
γεωργικών γαιών, είτε αντικαταστάθηκαν από άλλα με πολύ εντατικές πρακτικές, όπως πχ. η
υπέρογκη αύξηση του αριθμού των ζώων, και κατά συνέπεια η υπερβόσκηση, σε περιοχές της
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Σκοτίας (Caraveli, 2000).
Προσπαθώντας να περιορίσει αυτό το φαινόμενο η ΕΕ εισήγαγε ως μέτρο πολιτικής το
μέτρο των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών (ΛΕΠ) ήδη από το 1975. Κύριος στόχος του
μέτρου ήταν η διατήρηση του πληθυσμού στις ΛΕΠ μέσω της χορήγησης εξισωτικών
αποζημιώσεων στους γεωργούς αυτών των μειονεκτικών περιοχών ως αντιστάθμιση για τις
δυσμενείς φυσικές ή/και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Σήμερα,
αναγνωρίζονται δύο κατηγορίες ΛΕΠ (Καν. 1698/2005): ορεινές περιοχές, που είναι εκείνες
που χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης
και από σημαντική αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης της λόγω της ύπαρξης δυσχερών
κλιματικών συνθηκών εξαιτίας του υψομέτρου, της παρουσίας απότομων κλίσεων, που
καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού
εξοπλισμού, ή το συνδυασμό τους, μαζί με τις περιοχές βόρεια του 62ου παράλληλου που
εξομοιώνονται με τις ορεινές περιοχές. Οι υπόλοιπες μειονεκτικές περιοχές είναι αυτές που
απειλούνται με εγκατάλειψη των χρήσεων γης εξαιτίας της ύπαρξης γαιών χαμηλής
παραγωγικότητας που είναι κυρίως κατάλληλες για εκτατική κτηνοτροφία, της χαμηλής
παραγωγικότητας του φυσικού περιβάλλοντος και μικρό ή συρρικνούμενο πληθυσμό, που
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εξαρτάται πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα, η επιταχυνόμενη μείωση της οποίας
θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της περιοχής και τη συνεχιζόμενη κατοίκησή της.
Στην Ελλάδα, στις ΛΕΠ βρίσκονται το 61,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της
χώρας και το 69,5% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (2000). Αν και η εξάρτηση από
τον αγροτικό τομέα μειώνεται (την περίοδο 1990-2000 η μείωση του αριθμού των κατά κύριο
επάγγελμα γεωργών στις ΛΕΠ ήταν 21,4% έναντι 11,5% για τη χώρα, Βακουφάρης, 2007), οι
οικονομικές δραστηριότητες σε αυτές είναι ακόμη έντονα εξαρτημένες από τον αγροτικό
τομέα καθώς σε αυτές βρίσκεται το 55,9% του συνολικού γεωργικού πληθυσμού (2000) και
το 24,3% του συνολικού ενεργού πληθυσμού. Η μείωση φαίνεται επίσης από τη μείωση του
αριθμού των εκμεταλλεύσεων των ΛΕΠ που παίρνει την εξισωτική αποζημίωση κάθε χρόνο
(108.389 εκμεταλλεύσεις το 2002, περίπου το 25% των εκμεταλλεύσεων στις ΛΕΠ, IEEP
2006), αν και το ποσό της μέσης αποζημίωσης ανά εκμετάλλευση έχει αυξηθεί από 616€ το
1994 στα 1066€ το 2004 (http://www.minagric.gr/greek/EPAA/EKSISWTIKH/
EKSISOTIKH.htm), γεγονός που μάλλον συνδέεται με τη γενικότερη μείωση των
εκμεταλλεύσεων, αλλά και με το γεγονός ότι αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων
αρχηγών που δεν δικαιούνται πλέον εξισωτικής αποζημίωσης. Το ποσό αυτό συνεισφέρει
περίπου στο 10% κατά μέσο όρο στο γεωργικό εισόδημα των εκμεταλλεύσεων (5,1% στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 14,1% στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, CJC Consulting,
2003). Όσον αφορά στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων σε ΛΕΠ,
αξιοσημείωτη είναι η μείωση της σημασίας των αροτραίων καλλιεργειών, ενώ επίσης
περιβαλλοντικά αξιόλογες μόνιμες καλλιέργειες όπως οι ελαιώνες και τα αμπέλια
χαρακτηρίζονται από ήπια ή πλήρη εγκατάλειψη (Caraveli, 2000).
Σε αυτή την εργασία θα εξεταστεί μια περίπτωση εντατικοποίησης σε μια ΛΕΠ που
χαρακτηρίζεται από περιορισμένους φυσικούς πόρους, τη Δυτική Λέσβο και αφορά εκτροφή
προβάτων και είναι ιδιαίτερα σημαντική και ίσως ακριβώς η μειονεξία αυτή να αποτελεί έναν
από τους λόγους της εντατικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυναμική της αύξησης
των προβάτων και οι γενικότερες μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα της περιοχής
και οι απόψεις των εμπλεκομένων για την ύπαρξη του προβλήματος, το μέγεθος, τις αιτίες
του και του τι μπορεί να γίνει.

Ερευνητική μέθοδος
Η υπό μελέτη περιοχή είναι η Δυτική Λέσβος (Δήμοι Ερεσού-Αντίσσης και Καλλονής,
Εικόνα 1), περιοχή που είναι ΛΕΠ (όπως και όλη η Λέσβος) και έχει αναγνωριστεί ως
ιδιαίτερα ευπαθής σε διαβρωτικά φαινόμενα (Kosmas et al., 2000). Περιορισμένες
βροχοπτώσεις, εδάφη πετρώδη, ρηχά και διαβρωμένα καθώς και απότομες κλίσεις των
εδαφών συμβάλλουν στην περιορισμένη φυτική κάλυψη με αποτέλεσμα ένα γυμνό και ξερό
τοπίο (Μπεόπουλος, 2008). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ανοιχτές συνεντεύξεις – συζητήσεις
με ανθρώπους κλειδιά της περιοχής (Δημάρχους, εκπροσώπους συνεταιρισμών, τυροκόμους,
εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών) μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2009 με τη χρήση
οδηγού συνέντευξης. Ο οδηγός αυτός παρείχε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και
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ερωτήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με τη γνώση των ερωτώμενων για τις
πρακτικές διαχείρισης των βοσκοτόπων, το ρόλο των εμπλεκόμενων (με έμφαση στους
συνεταιρισμούς, τους τυροκόμους και την τοπική αυτοδιοίκηση), τη δυνατότητα εφαρμογής
εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης, αλλά και τις απόψεις τους σχετικά με την
υπερβόσκηση, την υποβάθμιση του εδάφους και την ερημοποίηση. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν
στατιστικά δεδομένα της ΕΣΥΕ των απογραφών του 1950, 1961, 1971, 1991 και 2001. Οι
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2009 και οι εμπλεκόμενοι
περιλαμβάνουν: τοπική αυτοδιοίκηση (οι δήμαρχοι δύο δήμων, που έχουν την ευθύνη του να
μοιράσουν τα κοινοτικά βοσκοτόπια και άρα είναι ιδιαίτερα ενεργοί παίκτες), τοπικοί
τυροκόμοι που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της αλυσίδας διακίνησης (3
συνεντεύξεις, 2 με ιδιωτικές μονάδες μια εκ των οποίων διακινεί περίπου το 45% της
συνολικής ποσότητας πρόβειου γάλακτος στο νησί και 1 με τους υπεύθυνους ενός εκ των δύο
συνεταιριστικών τυροκομείων του νησιού), συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων (μια συνέντευξη με
το μοναδικό συνεταιρισμό στην περιοχή που διατηρεί και τυροκομείο), το τοπικό κτηνιατρείο
(1 συνέντευξη), τη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης (1 συνέντευξη), μια τοπική ΜΚΟ ενεργή
σε περιβαλλοντική διαχείριση, και 1 με μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Δυτική Λέσβος
Η Λέσβος είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό περίπου 90000,
40% από τους οποίους ζουν στη Μυτιλήνη. Είναι ένα λοφώδες νησί και οι σημαντικότερες
χρήσεις γης είναι ελαιώνες σε αναβαθμίδες στο Ανατολικό και Κεντρικό μέρος του νησιού
και οι βοσκότοποι (κυρίως για πρόβατα) στο Κεντρικό και Δυτικό τμήμα του νησιού. Η
περιοχή που εξετάζεται σε αυτή την εργασία είναι η Δυτική Λέσβος, με 2 Δήμους (Καλλονής
και Ερεσσού – Αντίσσης) και 13 συνολικά οικισμούς. Γεωμορφολογικά και κλιματικά
απαντώνται διαφορές στο εσωτερικό της περιοχής με χαμηλότερο μέσο ετήσιο ύψος
βροχόπτωσης και υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες στη λοφώδη δυτική περιοχή του Δήμου
Ερεσσού – Άντισσας, όπου κυριαρχούν τα φρύγανα (κυρίως η αστοιβή, Sarcopoterium
spinosum) και υψηλότερη μέση βροχόπτωση και περισσότερα δέντρα (βελανιδιές, πεύκα,
κάποιοι ελαιώνες και Μεσογειακή μακία) προς τα ανατολικά και βόρεια, με υψηλότερους
λόφους, αλλά το ίδιο έντονο ανάγλυφο (Εικόνα 1). Τα εδάφη είναι παρόμοια και προέρχονται
από πρόσφατα ηφαιστειακά υλικά, γενικά ρηχά και όχι ιδιαίτερα γόνιμα (Pe-Piper and Piper
2002, Zouros, 2005).
Σύμφωνα με τα δεδομένα της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας του 2000, η
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) καταλαμβάνει περίπου το 61% του συνόλου της
έκτασης της περιοχής με κυριαρχία των βοσκότοπων, σημαντική παρουσία ελαιώνων και
περιορισμένες αροτραίες καλλιέργειες. Οι αλλαγές τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντικές:
στη δεκαετία του 1970 οι αροτραίες καλλιέργειες αποτελούσαν την πλειοψηφία της ΧΓΓ,
κυρίως καπνά και σιτηρά σε μικτά συστήματα στον υποόροφο εκτάσεων με καλλιεργούμενες
βελανιδιές (Quercus macrolepis, Quercus pubescens). Όμως, μια σειρά ευρύτερες
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές κατέστησαν την ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή
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μη-ελκυστική οικονομικά και κοινωνικά και σε συνδυασμό με το άνοιγμα των αγορών στα
φθηνότερα προϊόντα περισσότερο εύφορων και ευνοημένων περιοχών, οδήγησαν στην
περιθωριοποίηση της αγροτικής παραγωγής και σε γενικευμένη αγροτική έξοδο. Η έξοδος
αυτή συνδυάστηκε με μια μεγάλης έκτασης μεταβολή στις χρήσεις γης (μετατροπή της
αροτραίας γης σε βοσκότοπους) και με την εντατικοποίηση της εκτροφής προβάτων.
Εικόνα 1. Η περιοχή μελέτης στη Λέσβο.

Όσον αφορά στην πληθυσμιακή συρρίκνωση, η συνολική μείωση του πληθυσμού στο
νησί μεταξύ 1951 και 1981 φτάνει στο 35% (Kizos and Koulouri, 2006). Για το σύνολο του
νησιού, η μείωση σταθεροποιήθηκε στη δεκαετία του 1980 και έπειτα καταγράφηκαν μικροί
ρυθμοί αύξησης, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας παρόμοιου μεγέθους.
Όμως στην περιοχή μελέτης η μείωση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, τόσο ποσοτικά (όλες
σχεδόν οι κοινότητες συνεχίζουν να χάνουν πληθυσμό), όσο και ποιοτικά, καθώς οι απώλειες
αφορούν το δυναμικότερο κομμάτι του πληθυσμού (νέοι και υψηλής μόρφωσης), με μικρές
εξαιρέσεις κάποιων οικισμών με τουριστική ανάπτυξη και του κέντρου της Καλλονής που
εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Η συνεχιζόμενη αυτή κοινωνική περιθωριοποίηση
οφείλεται στην έλλειψη απασχολήσεων σε δουλειές εκτός της αγροτικής παραγωγής και
κυρίως της μη επιθυμητής από νέους προβατοτροφίας και της υψηλής απομόνωσης από τη
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Μυτιλήνη, αν και τα τελευταία χρόνια η εγκατάσταση μεταναστών έχει προσφέρει εργατικό
δυναμικό για απασχόληση στην προβατοτροφία στην περιοχή.
Ακόμη και σήμερα η αγροτική παραγωγή αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα
για τους περισσότερους οικισμούς, όπου περισσότεροι από τους μισούς απασχολούμενους
είναι αγρότες (όλα τα στοιχεία από τις Απογραφές πληθυσμού του 2001 και Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας του 2000). Ταυτόχρονα, το ποσοστό του μη-ενεργού πληθυσμού είναι πολύ
υψηλό σε όλους τους οικισμούς (> 60% του συνολικού πληθυσμού), γεγονός που δείχνει το
μέγεθος της γήρανσης του πληθυσμού. Οι αγρότες είναι και αυτοί ηλικιωμένοι. Σε κάποιους
οικισμούς περισσότεροι από τους μισούς είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών (π.χ. στη Βατούσα
54,3%, στην Πτερούντα 53,6%, στην Ανεμώτια 50%, ενώ και το ποσοστό των μη-ενεργών σε
αυτές είναι πολύ υψηλό με ποσοστά 68,2%, 72,8%, 69,2%, 64,5% αντίστοιχα). Μόνο σε 3
οικισμούς οι αγρότες είναι νέοι (Χύδηρα, Άγρα και Μέσοτοπος όπου μόλις το 13,8%, 18,1%,
και 18,2% του συνόλου είναι άνω των 65 ετών). Φαίνεται έτσι να υπάρχουν τρεις
διαφορετικές κατηγορίες αγροτών: οι «επαγγελματίες» που είναι συνήθως νεότεροι,
κτηνοτρόφοι με μεγάλα κοπάδια και τα νοικοκυριά τους εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά
από αγροτικά εισοδήματα, οι «ημι-επαγγελματίες» που έχουν και επιπλέον εισοδήματα, αλλά
τα αγροτικά εισοδήματα αποτελούν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους και οι
«ερασιτέχνες» αγρότες που κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους από πηγές
εκτός γεωργίας ή από συντάξεις, έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις και μικρά κοπάδια ή καθόλου
ζώα.
Η αύξηση του αριθμού των προβάτων ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1960 (Πίνακας 1)
με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται την περίοδο 1971-1991 (περίπου 60%) και
ακολουθεί η περίοδος 1961-1971 (περίπου 40%) που συμπίπτει και με τη σημαντική
μεταβολή των χρήσεων γης στην περιοχή (Πίνακας 2), από τις αροτραίες καλλιέργειες στην
εκτροφή προβάτων, με μεγάλη αύξηση των βοσκότοπων (30% στην περιοχή μελέτης).
Συνολικά, ο αριθμός των προβάτων έχει τριπλασιαστεί περίπου στη Λέσβο και διπλασιαστεί
στην περιοχή μελέτης, με πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου μεγέθους του κοπαδιού που
οφείλεται και στη σημαντική μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων (-33% για τη Λέσβο
και -30% για την περιοχή μελέτης, Πίνακας 2).
Πίνακας 1. Αριθμός προβάτων και αιγών στη Λέσβο και στην περιοχή μελέτης (1950-2008),
μεταβολές αυτών και μέσο μέγεθος κοπαδιού.
Λέσβος

Έτος

Περιοχή. Μελέτης

Μέσο Μέγεθος
κοπαδιού
Περιοχή. Μελέτης

Πρόβατα

Αίγες

Πρόβατα

Αίγες

Πρόβατα

Αίγες

Περίοδος
Μεταβολής

Μεταβολές %
Λέσβος

Περιοχή. Μελέτης

Πρόβατα

Αίγες

Πρόβατα

Αίγες
-25,7

1950

93.312

26.981

49.834*

7.781*

26,9

3,1

1950-1961

26,3

-7,6

20,8

1961

117.858

24.940

60.175

5.780

26,0

2,3

1961-1971

42,2

-19,8

40,8

-6,9

1971

167.559

19.997

84.753

5.383

42,7

2,9

1971-1991

59,4

58,4

43,0

60,7

1991

267.132

31.680

121.178

8.652

80,5

6,9

1991-2001

13,3

41,1

6,5

56,9

2001

302.780

44.693

128.996

13.572

94,2

11,9

2001-2008

19,6

-22,0

20,5

-29,7

2008

362.264

34.866

155.479

9.546

120,4

1950-2008

288,2

29,2

212,0

22,7

*:εκτίμηση βάσει δεδομένων της απογραφής του 1950.
Πηγές: 1950, 1961, 1971, 1991, 2001: Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ΕΣΥΕ, 2008: Κτηνιατρείο Λέσβου.
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Η εκτροφή των αιγών φαίνεται ότι είναι συμπληρωματική σε αυτή των προβάτων. Η
μείωση αυτή της σημασίας όλων των υπόλοιπων καλλιεργειών, πλην της ελαιοκαλλιέργειας,
δείχνει την κατάρρευση του παραδοσιακού γεωργοκτηνοτροφικού συστήματος και την
αυξανόμενη σημασία της κτηνοτροφίας στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τον ερωτώμενο
από την Ερεσσό: «Παλιά είχαμε και συνεταιρισμό σύκων εδώ. Μαζεύονταν γυναίκες, τα
πλένανε, τα ζεματούσανε [τα σύκα]. Αν πας στον Δήμο έχουνε πάρει και βραβεία. Αυτά βέβαια
εξαφανιστήκανε. Το γύρισε ο κόσμος στην κτηνοτροφία. Παλιά δεν είχε ο κόσμος τόσα πολλά
πρόβατα». Η περίοδος αυτή φαίνεται να καθορίζει τη μετέπειτα πορεία εντατικοποίησης της
προβατοτροφίας στην περιοχή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία σήμερα, η επιβάρυνση των
βοσκοτόπων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προκύπτει βοσκητική πυκνότητα 1,2
ΖΜ/εκτάριο για τη Λέσβο και 0,92 ΖΜ/εκτάριο για την περιοχή μελέτης, με το όριο μέγιστης
επιβάρυνσης να έχει οριστεί σε 1 ΖΜ/εκτάριο1.
Πίνακας 2. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και εκτάσεις χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης στη
Λέσβο και στην περιοχή μελέτης (1971-2001) και μεταβολές τους.
Εκμεταλλεύσεις
1971
Ετήσιες
Δενδρώνες
Λέσβος

Αμπέλια
Βοσκότοποι*

1991

2001

Εκτάσεις (στρ.)

19711991
%

19912001
%

19712001
%

19711991
%

19912001
%

19712001
%

2.974

2.116

-59,8

-28,9

-71,4

58.413

32.998

27.146

-43,5

-17,7

14.809

15.210

-30,1

2,7

-28,2

380.964

404.146

412.848

6,1

2,2

8,4

2.673

1.180

921

-55,9

-21,9

-65,5

5.222

2.186

1.411

-58,1

-35,5

-73,0

5.966

3.723

323.796

435.694

Μ.Δ.

Μ.Δ.

-37,6

34,6

444.599

763.126

877.099

71,6

14,9

97,3

-59,5

19.319

15.323

12.095

-20,7

-21,1

-37,4

-23,3

-3,2

-25,7

48.228

50.665

51.641

5,1

1,9

7,1

-37,6

-22,1

-51,4

1.804

1.218

881

-32,5

-27,7

-51,2

197.104

256.685

264.310

321.302

1.021

880

-53,1

Δενδρώνες

3.131

2.401

2.325

936

584

455

1.716

1.380

Μ.Δ.

-53,5

-13,8

2.175

Βοσκότοποι*

2001

7.390

Ετήσιες
Αμπέλια

1991

21.178

Σύνολο

Περιοχή
Μελέτης

1971

-19,6

Σύνολο

Μ.Δ.
69.351

30,2
281,1

21,6

*: Στα δεδομένα των βοσκοτόπων του 1991 περιλαμβάνεται και η έκταση των αγραναπαύσεων.
Μ.Δ.: Μη διαθέσιμα δεδομένα.

Αποτελέσματα των συνεντεύξεων
Οι λόγοι της πολύ μεγάλης αυτής αύξησης του αριθμού προβάτων, που συνεχίζεται
ακόμη και σήμερα παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή του γάλακτος και του κρέατος,
αποδίδεται από τους ερωτώμενους ακριβώς στις δυσμενείς αυτές εξελίξεις που οδηγούν
πολλούς να διατηρούν περισσότερα ζώα από τα ‘επιλέξιμα’ για ενίσχυση: «Για να είναι
1

Στον υπολογισμό της βοσκοφόρτωσης λήφθηκαν υπ’ όψη μόνο οι εκτάσεις των βοσκότοπων και όχι άλλων
χρήσεων γης (π.χ. υποόροφος των ελαιώνων) που μπορεί να χρησιμοποιούνται για βόσκηση. Η έκταση του
συγκεκριμένου φαινομένου δεν μπορεί να εκτιμηθεί και επομένως να χρησιμεύσει ως βάση για υπολογισμούς,
αν και για ορισμένους αρχηγούς μπορεί να αποτελεί διαχειριστική πρακτική. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ακόμη και αυτός ο υπολογισμός θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενδεικτικός, καθώς οι μέσοι όροι
μπορεί να υποκρύπτουν πολύ μεγάλες διαφορές, με ιδιαίτερα υψηλές φορτίσεις για κάποιους και πολύ
χαμηλότερες για άλλους (αυτό προβάλλεται και από τις συνεντεύξεις που παρουσιάζονται εδώ).
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βιώσιμοι. Περισσότερα ζώα σημαίνει περισσότερο γάλα και άρα περισσότερα χρήματα. Δεν
τους φτάνουν τα επιλέξιμα για να ζήσουν» (Νο 6) και «Για να έχουν περισσότερο γάλα, να
μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Παρόλο που δεν συμφέρει. Αν το κοιτάξεις, πρόβατο
που δεν επιδοτείται δεν συμφέρει και να το έχεις» (Νο 5) ή «΄Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω
στα έξοδα μου με λιγότερα ζώα’ είναι η άποψη των παραγωγών. ‘Δεν βγαίνω’ σου λένε. Αν δεν
υπήρχαν οι επιδοτήσεις δεν θα υπήρχε και τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού των ζώων. Έδωσε
ώθηση να αυξηθούν τα ζώα.» (Νο 2).
Στη Λέσβο λόγω ιστορικών συνθηκών ένα μεγάλο τμήμα των βοσκοτόπων ανήκει σε
ιδιώτες. Στη Δυτική Λέσβο μόνο το 6% των βοσκοτόπων είναι κοινοτικοί. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την ενοικίαση βοσκοτόπων από το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηνοτρόφων
(ποσοστό που αγγίζει το 84%), γεγονός που τους καθιστά απρόθυμους να πραγματοποιήσουν
διαχειριστικές πρακτικές όπως η διατήρηση των αναβαθμίδων ή η μετακίνηση των ζώων σε
διαφορετικά τεμάχια βοσκοτόπων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο έδαφος
(Beopoulos et al., 2003). Το κόστος της ενοικίασης των βοσκοτόπων αγγίζει σε κάποιες
περιπτώσεις και τα 3€/ στρέμμα/ έτος ενώ για ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης του κόστους
ενοικίασης, η αποπληρωμή γίνεται με γάλα (Iosifides and Politidis, 2005): «Υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι απλά νοικιάζουν βοσκοτόπια και ζουν από αυτό. Όπως νοικιάζουν σπίτια.
Δεν έχουν καμία σχέση με τα πρόβατα» (Νο 5). Ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το πλαίσιο είναι
η διαχείριση των κοινοτικών βοσκοτόπων, καθώς αυτοί αποτελούν μια σχετικά φθηνή
‘δεξαμενή’ γης για πολλούς κτηνοτρόφους για να μισθώσουν βοσκότοπους και να μπορέσουν
να εμφανίσουν τις ανάλογες εκτάσεις ώστε να λάβουν τις ενισχύσεις για τα ζώα τους. Ο
ερωτώμενος Νο 2, που έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτή, εξηγεί τη διαδικασία
διαμοιρασμού τους:
«Άδεια βόσκησης δίνει ο κάθε Δήμος. Σε κάθε Δήμο υπάρχει και διαφορετικό
καθεστώς. Στο δικό μας Δήμο στα κοινοτικά βοσκοτόπια έχουν εισδοχή όλοι
ελεύθερα. Καταλάβατε; Το δηλώνει ‘εγώ κάνω εισδοχή 100 προβάτων’ και έχει το
δικαίωμα να μπαίνει για ένα χρόνο στο κοινοτικό βοσκότοπο»…[απαντώντας αν οι
κτηνοτρόφοι μισθώνουν συγκεκριμένες περιοχές] «Όχι δεν μπαίνουν σε
συγκεκριμένες περιοχές. Ο καθένας από χρόνια τώρα ξέρει πως σε αυτή την περιοχή
περίπου θα βόσκει ο ίδιος»…[απαντώντας στην ερώτηση τι γίνεται αν καλυφθεί η
έκταση των βοσκοτόπων και υπάρχουν και άλλοι αιτούντες] «Μειώνεται το μερίδιο
του κάθε ζώου. Δεν αφήνουμε τα ίδια ζώα, μειώνονται τα ζώα. Πολλοί από τους
παραγωγούς που γράφονται στον κοινοτικό βοσκότοπο, κάνουν λίγη ή καθόλου χρήση
του βοσκοτόπου. Είναι καθαρά διαχειριστικό το θέμα, καθαρά επιδοτήσεων. Γιατί
πρέπει να καλύψουν το συντελεστή βόσκησης για να μπορούν να πάρουν τις
επιδοτήσεις».
Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής επιβάρυνση των συγκεκριμένων βοσκοτόπων και η πολύ
μεγάλη εξάρτηση των κτηνοτρόφων από παροχή ζωοτροφών για την κάλυψη μεγάλου μέρους
των διατροφικών αναγκών των ζώων. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και διαφορετικές
απόψεις για την επάρκεια των βοσκοτόπων: «Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τους
βοσκότοπους. Υπάρχουν κοινοτικοί που δεν νοικιάζονται. Ο πληθυσμός των κτηνοτρόφων
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συρρικνώνεται» σημειώνει ένας τυροκόμος της περιοχής (Νο 7). Σε κάθε περίπτωση, η
εξάρτηση από ακριβές ζωοτροφές (περίπου 15-20% ακριβότερες σε σχέση με την ηπειρωτική
χώρα σύμφωνα με εμπόρους ζωοτροφών) είναι πολύ σημαντική για τους κτηνοτρόφους, παρά
την πολιτική επιδότησης της μεταφοράς τους στο νησί, με τον Κανονισμό για τα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους (Κανονισμός 2019/93), η οποία πολιτική σχολιάζεται πολύ αρνητικά:
«Τα χρήματα πάνε στην Ένωση και στους χονδρέμπορους» (Νο 7) και «Υπάρχουν πολλοί
μεσάζοντες στους οποίους βάζω και τους συνεταιρισμούς. Ουσιαστικά η επιδότηση δίνεται
στους εμπόρους. Αμφιβάλλω αν πηγαίνει έστω και μία δραχμή στον παραγωγό» (Νο 6). Οι
ερωτώμενοι εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι χωρίς τη συγκεκριμένη ενίσχυση οι τιμές θα
ήταν πολύ ακριβότερες.
Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης των βοσκοτόπων, σήμερα σχεδόν όλοι οι
κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν όλους τους βοσκοτόπους τους όλο το χρόνο, με πιθανές μικρές
μετακινήσεις από έναν σε κάποιον άλλο, αλλά χωρίς συγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο
ανανέωσης ή διατήρησης της βλάστησης. Ορισμένες πρακτικές περιοδικής μετακίνησης
αναφέρθηκαν (π.χ. «υπάρχει εναλλαγή βοσκοτόπων. Τα αφήνουν ‘αμάλαγα’, δεν τα πειράζουν
για να τα έχουν για το καλοκαίρι, να ξεκουραστούν και αυτοί» (Νο 5), αλλά η συνήθης
πρακτική είναι η συνεχής βόσκηση, σε συνδυασμό με περιοδικό κάψιμο της βλάστησης για
να ‘καθαριστούν’ οι βοσκότοποι από την αστιβή η οποία κυριαρχεί εξαιτίας της
υπερβόσκησης (δεν τρώγεται από τα πρόβατα), μια πρακτική που είναι ιδιαίτερα
καταστροφική στην περιοχή, καθώς οι καμένες περιοχές δεν προστατεύονται από τη
βόσκηση, με αποτέλεσμα την απώλεια της κάλυψης του εδάφους και την επιτάχυνση της
διάβρωσης. Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να βάζουν φωτιές προς το τέλος του φθινοπώρου με τη
συγκατάβαση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κώδικα
Ορθών Γεωργικών Πρακτικών, για να λάβουν τις επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν τη φωτιά ως διαχειριστική πρακτική. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους
ερωτώμενους μας είναι διστακτικοί να παραδεχθούν ότι αυτές αποτελούν γενικευμένη
πρακτική: «Οι φωτιές διώχνουν την αστιβή, όχι για πολύ χρονικό διάστημα. Σε 1-2 χρόνια πάλι
το ίδιο πράγμα είναι…Εκεί που καψαλιάζεις, εκεί πάνε και τρώνε τα πρόβατα. Εγώ πιστεύω ότι
βοηθάει [στη διαχείριση του βοσκότοπου]. Υπάρχουν βοσκοτόπια που δεν μπορείς να
περπατήσεις από την αστιβή και τα ζώα δεν μπορούν να βοσκήσουν εκεί. Με το να την κάψεις
‘ανοίγεις’ κάποια στρέμματα για βόσκηση. Βέβαια είναι προσωρινό αυτό, δεν κρατάει» (Νο 5).
Εναλλακτικές πρακτικές διαχείρισης στο παρελθόν περιλάμβαναν: (α) εκτατική
καλλιέργεια με σιτηρά ή ψυχανθή και είτε κατανάλωση τους από τα ζώα στον αγρό, ή
συλλογή τους για ζωοτροφή, (β) περιοδικές μετακινήσεις σε περιοχές στο ανατολικό τμήμα
του νησιού και βόσκηση στον υποόροφο των ελαιώνων, (γ) εναλλαγή των βοσκοτόπων.
Σήμερα, καμιά από τις πρακτικές αυτές δεν εφαρμόζεται από τους κτηνοτρόφους και φαίνεται
ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εφαρμογή κάποιων από αυτές: «Όχι [δεν υπάρχει κοινό
έδαφος για διαφορετική διαχείριση των βοσκοτόπων]. Ο καθένας κοιτάζει να πάρει όσο πιο
πολλά βοσκοτόπια και να πετάξει τον άλλο στο γκρεμό, στη θάλασσα. Είναι περιορισμένος ο
αριθμός των βοσκοτόπων» (Νο 3). Οι ερωτώμενοι είναι ιδιαίτερα αρνητικοί στις
συγκεκριμένες αναφορές για πιλοτική ή γενικευμένη εφαρμογή τέτοιων πρακτικών:
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«Διαχείριση εκ περιτροπής θα μπορούσε να γίνει μόνο στα ιδιόκτητα βοσκοτόπια, όχι στα
κοινοτικά» (Νο 6) ή «Όχι [δεν γίνεται εναλλαγή βοσκοτόπων]. Είναι ‘μόνιμοι’ [οι
κτηνοτρόφοι]. Δεν έχουμε κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Είναι 10-15 εκτροφές. Φεύγουν
από τα ορεινά της Άγρας και κατεβαίνουν στους Λάμπου Μύλους. Στα δάχτυλα μετριούνται. 2-3
οικογένειες είναι» (Νο 3) και «Δεν ξέρω [απαντώντας στην ερώτηση για το αν συστήματα
αμειψισποράς με ταυτόχρονη βόσκηση θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τους κτηνοτρόφους].
Αυτοί που καλλιεργούν σήμερα τα βοσκοτόπια δεν τα καλλιεργούν για τα ζώα τους. Πάνε στις
έτοιμες ζωοτροφές. Ελάχιστοι είναι αυτοί που καλλιεργούν τα χωράφια που είναι στις μάντρες
επάνω στα βουνά όπως γίνονταν παλιά. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία της σποράς. Πρέπει να
πάρουν τα ζώα να πάνε να οργώσουν… Μόνο με έργα θα πειστούν» (Νο 1). Η Gibon (2005)
και οι Hadjigeorgiou et al. (2005) συζητούν παρόμοιες εναλλακτικές πρακτικές σε επίπεδο
εκμετάλλευσης και τοπίου.
Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των ζώων και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις
εισαγόμενες ζωοτροφές, αρκετοί ερωτώμενοι δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα της
υποβάθμισης των βοσκοτόπων: «Όχι δεν υπάρχει [πρόβλημα υποβάθμισης]» (Νο 1) και «Όχι
γιατί η περιοχή είναι τεράστια. Ο πληθυσμός των ζώων σε σχέση με την έκταση είναι μικρός»
(Νο 7), αν και υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που όμως δεν διαπιστώνουν γενικευμένο
πρόβλημα: «Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα. Η περιοχή είναι μικρή και τα ζώα πολλά. Αλλά δεν
υπάρχουν τεράστια προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους. Μόνο σε κάποια σημεία που τα ζώα
μένουν όλο το χρόνο» (Νο 6). Η αιτιολόγηση μπορεί να φτάσει ακόμη και σε λεκτικές
ακροβασίες: «Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πιο πολύ πρόβλημα από την βοσκοϊκανότητα. Η έκταση
των βοσκότοπων είναι ικανή να θρέψει τον πληθυσμό των ζώων, απλά η βοσκοϊκανότητα τους
είναι μικρή και αυτό φαίνεται σαν υποβάθμιση» (Νο 2). Η στάση αυτή πιθανότατα σχετίζεται
με το γεγονός ότι μπορεί να θεωρούν ότι η αναγνώριση του προβλήματος θα οδηγήσει σε
περιορισμό ή σταμάτημα των ενισχύσεων στα ζώα. Έπειτα από αρκετή συζήτηση υπάρχει
παραδοχή ότι υφίσταται πρόβλημα «Ναι [η εξάρτηση από τις ζωοτροφές δείχνει ότι υπάρχει
υπερβόσκηση] μπορώ να το πω αυτό, έτσι όπως το θέτεις. Πριν από 20 χρόνια τα πρόβατα
βόσκανε σε εκτάσεις μεγάλες και το πρόβατο ήταν ‘αδύνατο’ δεν είχε απόδοση. Το αρμέγανε 3
μήνες 4. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για να έχεις παραπάνω γάλα θα χρειαστείς και
παραπάνω ζωοτροφές» (Νο 1). Παρόλα αυτά, ως πρόβλημα αναγνωρίζεται η απερήμωση, η
εγκατάλειψη της περιοχής και της κτηνοτροφίας και όχι η διαχείριση του περιβάλλοντος:
«αυτό που λέτε για την ερημοποίηση εμείς δεν το ασπαζόμαστε, ούτε πιστεύουμε πως θα γίνει
ερημοποίηση καίγοντας τις αστιβές. Ίσα-ίσα που ερημοποίηση θα γίνει με το αντίθετο. Γιατί
κάποια στιγμή άμα φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι από εδώ, αναγκαστούνε δηλαδή…» (Νο 1).
Η εγκατάλειψη αυτή οφείλεται στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κτηνοτρόφοι με τις τιμές των προϊόντων και την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών. Όσον
αφορά στις τιμές του γάλακτος (που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τυροκόμηση), οι
κτηνοτρόφοι είναι απόλυτα εξαρτημένοι από μικρό αριθμό τυροκομείων που καθορίζουν τις
τιμές, ενώ τα συνεταιριστικά τυροκομεία είναι μόνο 2 (από τα 22) και αυτά μεσαίου
μεγέθους. Η ταυτόχρονη αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, φαίνεται ότι τους οδηγεί στην
αύξηση του μεγέθους των κοπαδιών τους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο ενός συνεταιριστικού
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τυροκομείου (Νο 5): «Είναι μία δύσκολη διαδικασία γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε
εμπόρους με περισσότερο γάλα, που ρίχνουν και τις τιμές. Προσπαθούμε μέσα από την ποιότητα
να ανταπεξέλθουμε… Τώρα παίζουνε οι έμποροι μόνοι τους. Συνεννοούνται και παίρνουν το
γάλα». Το αποτέλεσμα είναι η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των κτηνοτρόφων
σύμφωνα με τους ίδιους και τους συνεταιρισμούς τους (50-70€/ζώο/έτος χωρίς τις
επιδοτήσεις, αλλά και χωρίς το εργατικό κόστος). Παρόμοια οικονομική ασφυξία αναφέρουν
και οι Lorent et al. (2008). Οι τυροκόμοι όμως, διαμαρτύρονται και αυτοί για επιθετικές
τακτικές των super markets: «με την τιμή των 0,88€/ κιλό που δίνουμε στους κτηνοτρόφους, θα
έλεγα πως τα περιθώρια κέρδους μας είναι 7-8% επί των τιμών πώλησης» όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά ένας τυροκόμος μεσαίου μεγέθους (Νο 7) και «Το εμπόριο έχει περάσει στα
super markets. Ρίχνουν πολύ τις τιμές και έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους…. Δεν μπορούμε
να μην δώσουμε στα super markets γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πουλήσουμε. Οι τιμές
που μας δίνουν είναι μικρές… Ξέρουν ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να δώσουμε τις
ποσότητες που πρέπει να δώσουμε και το εκμεταλλεύονται, έχουν γίνει καρτέλ» σύμφωνα με
εκπρόσωπο συνεταιριστικού τυροκομείου (Νο 5). Όλοι, ακόμη και οι εκπρόσωποι
συνεταιρισμών, αναγνωρίζουν την αποτυχία του συνεταιριστικού κινήματος να
λειτουργήσουν τυροκομεία ή να διαχειριστούν το γάλα για υψηλότερες τιμές.
Σχετικά με τις διαφορετικές πολιτικές, επισημαίνεται η αντίφαση μεταξύ της πολιτικής
της ενιαίας ενίσχυσης (που συνδέει την ενίσχυση με τις εκτάσεις βοσκοτόπων επιχειρώντας
να θέσει όρια στη βοσκητική πίεση) και της εξισωτικής αποζημίωσης (που χρηματοδοτεί ανά
κεφαλή επιλέξιμου ζώου, με όριο όμως βοσκοφόρτωσης): «Βοηθάει [η ενιαία ενίσχυση]
καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των ζώων. Υπάρχει ήδη μία μικρή μείωση σε σχέση με παλιότερα.
Ωστόσο η εξισωτική αποζημίωση συνεχίζει και αποτελεί κίνητρο για να διατηρούν οι
κτηνοτρόφοι τον αριθμό των ζώων τους» (Νο 6). Όσον αφορά στη συνεισφορά των μέτρων
ανάπτυξης της υπαίθρου (κυρίως η ενίσχυση των νέων αγροτών, και τα ‘σχέδια βελτίωσης’
που χρηματοδοτούν μέρους του κόστους εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων), οι απόψεις
των ερωτώμενων είναι σε γενικές γραμμές θετικές: «βοηθάνε».(Νο 7), «βελτιώνουν τα
πράγματα» (Νο 6) και «αν δεν υπήρχαν τα σχέδια βελτίωσης, δεν θα γινόταν καμία επένδυση
στην κτηνοτροφία. Θα μπορούσαν ωστόσο τα διάφορα προγράμματα να είναι πιο ουσιαστικά.
Βοηθάνε όσους έχουν μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Θα έπρεπε να στηριχθούν και οι μικροί»
(Νο 4). Φαίνεται όμως ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους
περιορισμούς βοσκητικής πυκνότητας: «Αρκετοί είναι νέοι αγρότες εδώ στο χωριό μας. Νέοι
κτηνοτρόφοι είναι οι πιο πολλοί. Θέλει 50 πρόβατα και 60 στρέμματα για 10 χρόνια. Μετά αν
θέλεις αυξάνεις τα ζώα. Οι περισσότεροι ξεκινάνε με όσα λέει ο Κανονισμός γιατί δεν μπορούν
να βρουν βοσκοτόπια να νοικιάσουν» (Νο 5). Για τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, ήδη έχουν
αρχίσει να γίνονται κάποια δειλά βήματα για ορισμένα από αυτά (π.χ. βιολογική
κτηνοτροφία). Τα κίνητρα πάντως σε καμιά περίπτωση δε φαίνεται να σχετίζονται με την
προστασία των πόρων ή τη διαχείριση του περιβάλλοντος: «υπάρχει καλύτερη τιμή στο γάλα
[στη βιολογική κτηνοτροφία] αλλά … το μόνο κίνητρο είναι η επιδότηση ανά ζώο» (Νο 7) και
«η εφαρμογή των μέτρων της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι πολύ δύσκολη. Στην Καλλονή
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κανένας δεν ελέγχθηκε. Πόσοι θα παραμείνουν από αυτούς [τους βιολογικούς
καλλιεργητές/κτηνοτρόφους] μετά το τέλος των επιδοτήσεων;» (Νο 4).
Τέλος, υπάρχουν και κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις: «οι
‘μεγάλοι’ μπορούν να επενδύσουν και επενδύουν σε γη. Αγοράζουν βοσκοτόπια αλλά και
ελαιώνες» (Νο 2). Αυτοί οι κτηνοτρόφοι με τα μεγάλα κοπάδια είναι οι «επαγγελματίες» που
συνεχίζουν την εκτροφή και την εντατικοποιούν, ενώ ο αριθμός των κτηνοτρόφων με μικρές
εκτροφές μειώνεται σταθερά.

Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε μια περίπτωση εντατικοποίησης της παραγωγής σε ΛΕΠ,
η οποία μοιάζει να είναι μια επιλογή που δεν μπορεί να είναι βιώσιμη οικονομικά και
περιβαλλοντικά. Η εντατικοποίηση αυτή φαίνεται να είναι αποτέλεσμα δύο διαφορετικών
παραγόντων: Ο πρώτος έχει να κάνει με την αδυναμία των κτηνοτρόφων να εκμεταλλευτούν
την προστιθέμενη αξία των τελικών προϊόντων που προέρχονται από την πρώτη ύλη που
παράγουν, το γάλα. Η καθήλωση των τιμών του γάλακτος προκαλεί συμπίεση των
εισοδημάτων τους και είτε την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, είτε την εντατικοποίηση για
να αυξηθεί το συνολικό εισόδημα. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ίδια τη μειονεξία
της περιοχής σε πολλαπλά επίπεδα: (α) οικονομικά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν
περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης εκτός αγροτικής παραγωγής – κτηνοτροφία, (β)
κοινωνικά, καθώς υπάρχει σημαντική απομόνωση από τη Μυτιλήνη και την υπόλοιπη χώρα,
και κυριαρχεί ένα αίσθημα «αδυναμίας» απέναντι σε κέντρα αποφάσεων, ενώ παρατηρείται
και χαμηλός βαθμός τοπικής εμπλοκής σε κοινές προσπάθειες διαχείρισης της οικονομικής
κατάστασης και των αιτιών που την προκαλούν, και (γ) περιβαλλοντικά, με τους
περιορισμένους πόρους και ευκαιρίες εντατικοποίησης της παραγωγής.
Τέλος, όσον αφορά στην αντίληψη των εμπλεκομένων στη διαχείριση του περιβάλλοντος
και στα αποτελέσματά της, η άρνηση των περισσότερων να «δουν» τη σημαντική
υποβάθμιση που έχει συντελεστεί είναι άξια σχολιασμού. Φαίνεται ότι η παγίωση της
κατάστασης της αναπόφευκτης για τους εμπλεκόμενους (κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, τοπική
αυτοδιοίκηση) εντατικοποίησης της εκτροφής, δημιουργεί μια εικόνα όπου η αντιμετώπιση
των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των κτηνοτρόφων και της περιοχής
γενικότερα έχει πολύ υψηλότερη προτεραιότητα από την περιβαλλοντική διαχείριση. Αυτό
προκύπτει άμεσα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων («δεν υπάρχει ερημοποίηση αλλά
ερήμωση των χωριών»), αλλά και έμμεσα από όλη τη γενική αντίληψη τους για ‘πίεση’ των
κτηνοτρόφων από όλες τις πλευρές, με αποτέλεσμα ανησυχίες για υποβάθμιση να θεωρούνται
ως υπερβολικές ή άκαιρες και εκτός τόπου και χρόνου. Τα όρια του περιβάλλοντος σε αυτή
την αντίληψη φαίνεται να έχουν ήδη φτάσει ή να είναι πολύ κοντά, αλλά παρόλα αυτά, η
συνειδητοποίηση της κατάστασης, τουλάχιστον δημόσια, δεν υπάρχει ακόμη. Προβάλλεται
έτσι μια μειονεκτικότητα και περιθωριοποίηση της περιοχής, χωρίς όμως να αναγνωρίζεται η
συμβολή σε αυτή την περιθωριοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης από τις δικές τους
πρακτικές, στις οποίες οδηγούνται από τη διαμόρφωση ενός στρεβλού συστήματος διάθεσης
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του γάλακτος και των πρακτικών επιδότησης ως πρόσφατα. Προφανώς η δημόσια
αναγνώριση της κατάστασης δεν αρκεί για να αλλάξουν και οι πρακτικές, αλλά η άρνηση που
συναντήθηκε συμβάλλει στη διαιώνιση και αναπαραγωγή της.
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Περίληψη
Σε κάθε αγροτική περιοχή παρατηρείται ότι ένα μικρό σχετικά μέρος των γεωργών ασκεί
σημαντική επιρροή στους υπόλοιπους και συχνά η άποψη τους τυγχάνει ιδιαίτερης
ανταπόκρισης και σεβασμού. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, έγινε προσπάθεια να
διαπιστωθεί η αναγκαιότητα των γεωργών αυτών για τις κοινωνίες της υπαίθρου, να
αναγνωριστούν και να διερευνηθούν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους και ο
ρόλος τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, σε δείγμα 260
γεωργών της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκαν οι γεωργοί του
δείγματος σε τέσσερις διακριτές συστάδες, ανάλογα με το βαθμό «ηγετικότητας» τους, και
διερευνήθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά, σε κάθε συστάδα, τα οποία ευθύνονται για την
παραπάνω διάκριση. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των γεωργών
αποτελούν οι «ουραγοί γνώμης» και οι «γεωργοί που θεωρούν τον εαυτό τους ως
γνωμοηγήτορα» ενώ μικρότερο ποσοστό αποτελούν οι «γεωργοί που πιστεύουν ότι διαθέτουν
ορισμένα ηγετικά γνωρίσματα» και ελάχιστοι αποτελούν τους πραγματικούς
«γνωμοηγήτορες».
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Abstract
This article extends the employment of multivariate statistical tools into agricultural extension
issues. In particular the concept of two-step clustering methodology has been modulated, into
a dataset from a sample of 260 farmers in West Macedonia, in order to recognize the «opinion
leaders» of a typical Greek rural region, to explore the socio-economic characteristics and
their role and to determine the necessity of such groups in rural communities. Results clearly
demonstrate that the majority of farmers can be characterized as «opinion laggards» or as
«farmers who consider themselves as opinion leader» while a smaller percentage are the
«farmers who believe that they have some leadership traits» and only few of them are the real
«opinion leaders». Taking into account the great importance of «opinion leaders», as principal
drivers of change in agricultural areas, as well as that their leadership is usually informal as
they do not have any institutional role in their local communities, this study can prove
significantly valuable.
Keywords: Opinion leaders, Rural areas, Rural society, Segmentation, Survey.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, πλειάδα ερευνητών έχει
διερευνήσει διεξοδικά το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της διάχυσης της πληροφορίας και της
υιοθέτησης καινοτομιών. Πολλές έρευνες συμφωνούν ότι οι κοινωνικές επαφές, η κοινωνική
αλληλεπίδραση και η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη
διάδοση των πληροφοριών και της γνώσης καθώς και στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών
(Nair et al., 2010 Goldsmith and Desborde, 1991). Έτσι, συχνά οι άνθρωποι πριν πάρουν μια
απόφαση επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιλογή τους μέσω της «συναινετικής αποδοχής»,
από ορισμένα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή τόσο σε αυτούς όσο
και στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας στην οποία διαβιούν (Hazeldine and Miles, 2010).
Μεταξύ αυτών των συγκεκριμένων ατόμων περιλαμβάνονται και ορισμένα άτομα που
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ασκούν ένα άνισο ποσό επιρροής στις αποφάσεις των υπολοίπων και αυτοί καλούνται
«ηγέτες γνώμης» ή «γνωμοηγήτορες» (Rogers, 1995).
Ο όρος «γνωμοηγήτορας» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Lazarsfeld (1944), κατά τη
μελέτη των προεδρικών εκλογών του 1940 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου
διαπίστωσε πως οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοι ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στην
επιλογή ψήφου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρχικά ορίστηκαν ως «γνωμοηγήτορες» τα άτομα
που έχουν την ικανότητα να ασκούν επιρροή πάνω σε άλλους και στο άμεσο περιβάλλον
τους, αυτός ο ορισμός έχει παραμείνει λίγο πολύ ίδιος από τότε. Πιο πρόσφατα, στην
ελληνική βιβλιογραφία, ο Σιάρδος (1997α) χαρακτήρισε τους ασκούντες την κοινωνική
εξουσία στην κοινότητα, οι οποίοι διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κοινοτική δράση ως
«ηγέτες γνώμης», «επηρεαστές», «επικυρωτές» ή «αποφασίζοντες». Είναι σημαντικό να
σημειωθεί πως οι «γνωμοηγήτορες» δεν είναι «ηγέτες» με την ευρεία έννοια της λέξης καθώς
η μορφή της ηγεσίας που ασκούν είναι συνήθως άτυπης μορφής, δεν είναι επικεφαλείς σε
κοινωνικούς οργανισμούς και δεν κατέχουν θεσμικές θέσεις στην τοπική κοινωνία (Watts and
Dodds, 2007).
Επιπλέον, ορισμένοι ερευνητές έχουν παρατηρήσει πως οι «γνωμοηγήτορες» τείνουν να
έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση από τους οπαδούς τους (Trepte and Scherer, 2010, Feder
and Savastano, 2006), είναι περισσότεροι εκτεθειμένοι σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης
(Bandura, 1986) όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και τα γραφεία
Γεωργικών Εφαρμογών, διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (Rogers, 1995, Weimann,
1994), είναι περισσότερο εξωστρεφείς (Feder and Savastano, 2006) και με μεγαλύτερη
οικονομική ευρωστία (Chatman, 1987). Οι «γνωμοηγήτορες» ασκούν ηγεσία χάρη στο
γεγονός ότι ορισμένα άτομα μέσα στην τοπική κοινωνία τους αντιμετωπίζουν «σαν άτομα
στα οποία μπορεί κανείς να βασίζεται», «σαν άτομα που μπορούν να σε συμβουλέψουν» ή
«να σε βοηθήσουν όταν έχεις ένα πρόβλημα» και «σαν άτομα που μετράει η γνώμη τους»
(Watts and Dodds, 2007).
Το 1955 οι Lazarsfeld and Katz διατύπωσαν τη θεωρία της «ροής σε δύο στάδια», μια
πολύ σημαντική θεωρία για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, σύμφωνα με την οποία τα
άτομα μιας κοινωνίας επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τη συναναστροφή τους με άλλα
άτομα απ’ ότι επηρεάζονται από τα Μ.Μ.Ε. καθώς ο κάθε «γνωμοηγήτορας» λειτουργεί ως
ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των Μ.Μ.Ε. και των υπόλοιπων ατόμων της κοινωνίας.
Στην Ελλάδα έχουν γίνει ορισμένες σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες περιγραφής και
ανάλυσης του φαινομένου της «άτυπης ηγεσίας» (Γιαννουλέας, 2010, Λούλης, 2007).
Ωστόσο, το φαινόμενο της επιρροής των «γνωμοηγητόρων» στη λήψη γεωργικών
αποφάσεων και κατ’ επέκταση στην άσκηση αγροτικής πολιτικής αναπτύχθηκε διεξοδικά
κυρίως από τους Σιάρδο (1997α) και Δαουτόπουλο κ.ά. (2002). Σε γενικές γραμμές οι
συγγραφείς συμφωνούν ότι η κατανόηση του μηχανισμού της διάδοσης των πληροφοριών και
των νέων συμπεριφορών μπορεί να καταστήσει αποδοτικότερες τις ενέργειες και τις
επενδύσεις των κυβερνήσεων και των εταιρειών που έχουν ως σκοπό την τοπική ανάπτυξη
και τη διάδοση καινοτομιών. Επιπλέον, ο ρόλος των «γνωμοηγητόρων» είναι πολύ
σημαντικός για τον καθορισμό του ποσοστού υιοθέτησης μιας γεωργικής βελτίωσης, καθώς
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και για την αποδοχή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης από το σύνολο της κοινωνίας
(Σιάρδος, 1976, Androulidakis et al., 1999, Androulidakis and Siardos, 1999).
Από την οπτική γωνία των γεωργικών εφαρμογών οι εν λόγω γεωργοί αποτελούν ένα
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο καθώς όταν αποκαλύπτονται και χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά προσφέρουν τη δυνατότητα ευρείας αποδοχής των προσφερομένων
προγραμμάτων και επομένως συμβάλουν στην επιτυχή κατάληξη αντίστοιχων προσπαθειών
(Σιάρδος, 1997α). Επιπλέον, για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μεγαλύτερη σημασία
έχει η ύπαρξη μιας διακριτής ηγετικής ομάδας αγροτών, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται οι
ίδιοι σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται από τους υπόλοιπους αξιόπιστοι και θα μπορούν
να τους συμβουλευτούν, παρά η ίδια η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής στήριξης
(Chamala and Hossain, 1996). Επομένως, η επιτυχία ενός προγράμματος αγροτικής
ανάπτυξης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική κινητοποίηση
ανθρώπινων πόρων και δε θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν οι αγροτικές κοινότητες δεν
είναι σε θέση να δημιουργήσουν πρότυπα δράσης (Keys et al., 2010).
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η τμηματοποίηση των γεωργών της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανάλογα με το βαθμό «ηγετικότητας» τους, σε διακριτές
συστάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Δευτερεύων στόχος, και αφού αναγνωριστούν οι
«γνωμοηγήτορες» και οι λοιπές κατηγορίες γεωργών, είναι να πραγματοποιηθεί έλεγχος μέσα
σε κάθε συστάδα προκειμένου να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν
την «ηγετικότητα» ή όχι και γενικά να αποκαλυφθούν οι μεταβλητές εκείνες που καθορίζουν
την παραπάνω τμηματοποίηση.

Μεθοδολογικό πλαίσιο
Για τη διερεύνηση των στόχων της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τόσο ποιοτική όσο και
ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Μάιο του έτους 2010,
σε σαράντα γεωργούς του Νομού Καστοριάς, οι οποίοι διακρίθηκαν σε τέσσερεις ομάδες
συζήτησης ή εστίασης (focus groups), κάθε μία από τις οποίες αποτελούνταν από δέκα
γεωργούς. Οι εν λόγω ομάδες συζήτησης-εστίασης συγκροτήθηκαν με τυχαίο τρόπο και
επομένως δεν έγινε καμία προσπάθεια σκόπιμης «διαφορετικότητας» κατά τη διαδικασία
επιλογής των γεωργών κάθε ομάδας.
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στηρίχθηκαν όλες στο ίδιο ερωτηματολόγιο, το
οποίο αποτελούνταν από δεκαέξι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (open type questions) ή
ερωτήσεις ελεύθερης απάντησης, δηλαδή ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτώμενος αφήνεται
ελεύθερος να διατυπώσει την απάντησή του (Δαουτόπουλος, 2002). Οι συγκεντρώσεις των
ομάδων συζήτησης-εστίασης πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια των εκάστοτε ερωτώμενων. Για
την αποτύπωση των απαντήσεων των γεωργών, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
χρησιμοποιήθηκε δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο. Στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν οι
συζητήσεις και κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των γεωργών της κάθε ομάδας. Με βάση τις
απαντήσεις των ερωτώμενων στην ποιοτική έρευνα, συντάχθηκαν οι απαντήσεις των
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ερωτήσεων κλειστού τύπου στο ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική
έρευνα.
Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα εξυπηρέτησε και έναν ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό
καθώς επιδίωξε να απαντήσει στο ερώτημα εάν η άποψη των γεωργών για το βαθμό
«ηγετικότητας» τους ταυτίζεται με την άποψη των υπολοίπων γεωργών της ομάδας. Έτσι, σε
κάθε ομάδα συζήτησης-εστίασης ζητήθηκε από τους γεωργούς να αξιολογήσουν τους
υπόλοιπους εννέα της ομάδας σε μία επταβάθμια κλίμακα, όπου: 7=γνωμοηγήτορας και
1=ουραγός γνώμης. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ίδιους τους γεωργούς να αυτόαξιολογηθούν στην ίδια κλίμακα, ως προς το ίδιο ερώτημα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο
βαθμός αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης καθώς θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να
καταγραφεί η άποψη των υπολοίπων γεωργών σε μεγαλύτερο δείγμα όπως αυτό της
ποσοτικής έρευνας ακολουθεί.
Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πλήρως δομημένου
ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε ακολούθως με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής
έρευνας, που προηγήθηκε ενώ παράλληλα βασίστηκε στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας,
αφού βεβαίως έγιναν οι αναγκαίες μετατροπές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στους
συγκεκριμένους σκοπούς της έρευνας (Javeau, 1996,· Oppenheim, 1992, Σιάρδος, 1997β).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα στους τέσσερις Νομούς της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Ιούνιο του έτους 2010. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκε
δείγμα από τον αντίστοιχο πληθυσμό με σκοπό, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα
αποτελέσματα να γενικευτούν στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας. Ως πληθυσμός
της παρούσας έρευνας ορίστηκε το σύνολο των γεωργών όλων των Δήμων της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας ενώ ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν οι καταστάσεις με
τα ονόματα των γεωργών όπως αυτές παρελήφθησαν από τις αντίστοιχες διευθύνσεις
γεωργίας της Περιφέρειας. Ως μονάδα δειγματοληψίας θεωρήθηκε ένα άτομο-γεωργός.
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε η
στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία (Δαουτόπουλος, 2002) με αναλογική κατανομή του
δείγματος μεταξύ των Νομών της Περιφέρειας (Σταθακόπουλος, 2001). Κάθε Νομός της
Περιφέρειας θεωρήθηκε, ότι αντιστοιχεί σε ένα στρώμα. Στο δεύτερο στάδιο της
δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία σε κάθε Νομό. Κύριο
χαρακτηριστικό της τυχαίας δειγματοληψίας είναι, ότι κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την
ίδια πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγμα (Παρασκευόπουλος, 1993).
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, το ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα ορίστηκε
στα 246 άτομα, για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (α=0,05) και μέσο αποδεκτό σφάλμα ±4%,
σύμφωνα με τη σχέση που αναφέρει ο Crimp (1985) σχετικά με τον καθορισμό του μεγέθους
pqZ 2
. Όπου: n είναι το μέγεθος του δείγματος,
E2
Z είναι ο συντελεστής αξιοπιστίας, E είναι το αποδεκτό περιθώριο σφάλματος, p είναι το
ποσοστό που θέλουμε να εκτιμηθεί και το q ισούται με 1-p.

του δείγματος για τυχαία δειγματοληψία: n =
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Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε τελικά το δείγμα των 260 γεωργών
καθώς προέκυψαν επιπλέον 14 έγκυρα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, το
δείγμα των 260 γεωργών αποτελείται από 107 γεωργούς της Κοζάνης, από 66 γεωργούς της
Φλώρινας, από 45 γεωργούς της Καστοριάς και από 42 γεωργούς των Γρεβενών. Ωστόσο,
αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη καθώς
αναμένεται η συμπλήρωση και άλλων ερωτηματολογίων κυρίως από τις περιοχές των
Γρεβενών και της Καστοριάς.
Όσον αφορά την ανάλυση, η εισαγωγή των δεδομένων μετά από την κωδικοποίηση και η
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο Statistical Package for Social
Sciences, ver. 17 for Windows (SPSS, 2007). Για την τμηματοποίηση των γεωργών σε
δεδομένες διακριτές ομάδες (συστάδες), ανάλογα με το βαθμό «ηγετικότητας» τους,
επιλέχθηκε η μέθοδος της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες η οποία αποτελεί επέκταση της
κλασικής ανάλυσης σε συστάδες και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές είναι
κατηγορικές ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές
(SPSS, 2007).
Η τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που
αποσκοπεί στον προσδιορισμό συστάδων ομοειδών παρατηρήσεων από ένα μεγάλο αριθμό από
αυτές, με βάση ομάδα κατηγορικών ή/και συνεχών μεταβλητών (χαρακτηριστικών), με τη
διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων ανεξαρτησίας των μεταβλητών και ελέγχων κανονικότητας της
κατανομής των συνεχών μεταβλητών και πολυωνυμικής κατανομής των κατηγορικών. Η
διβηματική ανάλυση σε συστάδες χρησιμοποιεί ως μέτρο ομοιότητας μεταξύ των συστάδων το
λογάριθμο της μέγιστης πιθανοφάνειας των αποστάσεων, η δε επιλογή του άριστου αριθμού των
συστάδων γίνεται με βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του Schwartz ή το
κριτήριο κατά Akaike (AIC). Για την αναζήτηση των κυρίαρχων προσδιοριστικών
χαρακτηριστικών κάθε συστάδας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι Kruskal-Wallis και MannWhitney σε συνδυασμό με ελέγχους χ2 σε πίνακες συχνοτήτων.
Για τη διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του
ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης, γνωστής και ως
παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση (Meulman et al., 2001,· Σιάρδος, 2005), η οποία
αποτελεί επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής της ανάλυσης γραμμικής
παλινδρόμησης και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές
(ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν
είναι γραμμικές (Σιάρδος, 2005). Η κατηγορική παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί δεδομένα
κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες,
αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών
(Kooij and Meulman, 1997).

Αποτελέσματα
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο βασικότερος ίσως στόχος της ποιοτικής έρευνας
ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος εάν η άποψη των γεωργών για το βαθμό «ηγετικότητας»
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τους ταυτίζεται με την άποψη των υπολοίπων γεωργών της ομάδας. Με την εφαρμογή
περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης διερευνήθηκε το κύριο αυτό ερώτημα καθώς ζητήθηκε
από τους γεωργούς να αξιολογήσουν τους υπόλοιπους εννέα της ομάδας σε μία επταβάθμια
κλίμακα, όπου: 7=γνωμοηγήτορας και 1=ουραγός γνώμης. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους
ίδιους τους γεωργούς να αυτό-αξιολογηθούν στην ίδια κλίμακα, ως προς το ίδιο ερώτημα,
έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης. Στις τρεις από
τις τέσσερις ομάδες συζήτησης-εστίασης παρατηρήθηκε σχεδόν απόλυτη ταύτιση των
απόψεων (απόκλιση μικρότερη του 5%) ενώ στην τέταρτη ομάδα συζήτησης-εστίασης
εντοπίσθηκε μία σχετικά μικρή απόκλιση της τάξης του 14,8%. Επομένως, τα αποτελέσματα
της ποιοτικής έρευνας καταδεικνύουν μία ικανοποιητική εγκυρότητα της διαδικασίας αυτόαξιολόγησης καθώς οι ερωτώμενοι δεν γνώριζαν τον ακριβή σκοπό της έρευνας. Έτσι,
υποθέσαμε ότι σε γενικές γραμμές ισχύει και στο σύνολο του δείγματος η παραπάνω αρχή
εγκυρότητας και συνεπώς προχωρήσαμε στη στατιστική επεξεργασία (ποσοτική ανάλυση)
των απαντήσεων της δειγματοληπτικής έρευνας με βάση την εν λόγω διαπίστωση.
Με βάση την περιγραφική στατιστική ανάλυση των 260 ερωτηματολογίων (Πίνακας 1)
προέκυψε ότι ο μέσος γεωργός του δείγματος είναι άρρεν, ηλικίας 45-55 ετών, που
δραστηριοποιείται σε αγροτική περιοχή του Νομού Κοζάνης για 18,3 έτη, καλλιεργώντας
28,1 στρέμματα, είναι έγγαμος με 2 παιδιά, απόφοιτος λυκείου, κατά κύριο επάγγελμα
γεωργός, αποκλειστικά φυτικής παραγωγής, με μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
(15.000€-20.000€), από το οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ατομικό εισόδημα γεωργικής
προέλευσης, ενώ η απόσταση της εκμετάλλευσης του από το κοντινότερο αστικό κέντρο είναι
22,6 χιλιόμετρα.
Πίνακας 1. Ταυτότητα δείγματος.
Μεταβλητές
Περιοχή (Νομός)
Περιοχή μόνιμης κατοικίας
Φύλο
Ηλικία
Οικογενειακή κατάσταση
Αριθμός μελών νοικοκυριού
Μορφωτικό επίπεδο
Κύριο επάγγελμα
Εκμετάλλευση
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
Έτη γεωργικής απασχόλησης
Αριθμός στρεμμάτων
Απόσταση από αστικό κέντρο
Ποσοστό γεωργικού εισοδήματος
Ποσοστό ατομικού εισοδήματος

Αριθμός Γεωργών
107
189
231
91
202
161
109
178
212
101
Μέση τιμή: 18,3 έτη
Μέση τιμή: 28,1 στρέμματα
Μέση τιμή: 22,6 χιλιόμετρα
Μέση Τιμή: 69,20%
Μέση τιμή: 72,81%

Κοζάνη
Αγροτική
Άρρεν
45-55 ετών
Έγγαμος/η
4
Απόφοιτος/η λυκείου
Γεωργός
Φυτικής παραγωγής
15.000€-20.000€

Ποσοστό
44,00%
72,69%
88,84%
35,00%
77,69%
61,92%
41,92%
68,46%
81,53%
38,84%

Ακολούθως, τμηματοποιήθηκε ο πληθυσμός των γεωργών του δείγματος σε διακριτές
συστάδες με βάση το βαθμό «ηγετικότητας» τους (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Μέσες τακτικές τιμές των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του βαθμού
«ηγετικότητας».
(*)

Μεταβλητές

1η
Συστάδα
(14 άτομα)

2η
Συστάδα
(86 άτομα)

3η
Συστάδα
(71 άτομα)

4η
Συστάδα
(89 άτομα)

4,11
3,89
3,10
2,08
Οι φίλοι μου και οι άλλοι γεωργοί της περιοχής ζητούν
συχνά τη συμβουλή μου για θέματα γεωργίας.
4,08
4,56
3,17
2,63
2. Συνήθως δεν επηρεάζομαι από τις γεωργικές πρακτικές
που ακολουθούν οι γεωργοί του κοινωνικού μου
περίγυρου.
4,87
4,23
3,95
2,84
3. Ποιο συχνά ζητούν τη δική μου γνώμη οι γεωργοί της
περιοχής, απ’ όσο εγώ τη δική τους.
4,12
4,67
3,71
2,88
4. Γενικά, πιστεύω ότι θεωρούμαι πηγή πληροφοριών και
ενημέρωσης για τους άλλους γεωργούς.
3,96
4,41
3,52
2,12
5. Πριν εφαρμόσω μία τεχνική ή μία νέα καλλιέργεια, δεν
συμβουλεύομαι άλλους γεωργούς.
3,51
3,96
3,08
2,44
6. Συνήθως δεν ακολουθώ τις γεωργικές πρακτικές που
ακολουθεί η πλειονότητα των γεωργών της περιοχής.
3,62
4,12
2,98
2,70
7. Πιστεύω πως οι απόψεις μου και οι ενέργειες μου
επηρεάζουν τις αποφάσεις των άλλων γεωργών
4,44
4,89
4,12
3,95
8. Στις αποφάσεις για την εκμετάλλευσή μου δεν με
επηρεάζει η γνώμη των μελών της οικογένειάς μου.
4,32
4,01
3,47
2,88
9. Οι γεωργικές πρακτικές που ακολουθώ στις
εκμεταλλεύσεις μου επηρεάζουν τους γεωργούς της
περιοχής.
4,51
4,11
3,46
2,77
10. Οι γεωργικές επιλογές που έχω κάνει μέχρι σήμερα
θεωρούνται από τους άλλους γεωργούς επιτυχημένες.
4,16
4,00
4,28
3,22
11. Έχω ικανότητες συντονισμού συλλογικών δράσεων.
4,02
3,55
4,32
2,78
12. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις γεωργικές
επιλογές μου.
4,19
3,99
4,29
3,15
13. Θεωρώ τον εαυτό μου οραματιστή.
3,81
3,14
4,17
2,47
14. Ρισκάρω εύκολα, επιζητώντας πάντα την αλλαγή και την
ανάπτυξη.
3,86
4,15
3,10
2,47
15. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες οι οποίες είναι γνωστές
στους υπόλοιπους. γεωργούς της περιοχής μου.
4,27
4,36
4,63
3,75
16. Η καλή άποψη που έχουν οι άλλοι γεωργοί-κάτοικοι της
περιοχής μου για μένα δεν είναι υπερεκτιμημένη και
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3,90
4,07
2,93
2,18
17. Πιστεύω ότι είμαι καινοτόμος γεωργός.
3,70
3,08
4,01
2,56
18. Είμαι πρόθυμος να αναλάβω ρίσκο και να μάθω από τα
λάθη και τις επιτυχίες μου.
4,22
4,29
4,67
3,15
19. Κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα όταν
επικοινωνούν μαζί μου.
4,47
4,40
4,25
3,91
20. Οι άλλοι γεωργοί-κάτοικοι της περιοχής μου με
εμπιστεύονται και με εκτιμούν.
4,12
4,39
3,72
2,83
21. Λαμβάνω αποφάσεις και τις ανακοινώνω στους
υπόλοιπους κατοίκους/ στους υπόλοιπους γεωργούς.
4,00
4,07
4,33
3,55
22. Αναζητώ συνεχώς πληροφορίες και ιδέες που θα
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσής μου.
3,80
3,89
4,19
2,69
23. Αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου, αναγνωρίζω και
ζητώ συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες μου.
3,67
4,27
4,39
3,83
24. Εκφράζω με άνεση τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις ιδέες
μου και τις υποστηρίζω με σθένος.
3,77
4,12
4,48
3,17
25. Δέχομαι και επιζητώ τη δημιουργική κριτική .
(*)
1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα

1.
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Συγκεκριμένα, ο βαθμός «ηγετικότητας» μετρήθηκε ως μία πολυθεματική μεταβλητή, με
25 δηλώσεις από την βιβλιογραφία (Chatman, 1987, Weimann, 1994, Rogers, 1995, Feder
and Hintze, 2005, Savastano, 2006), εκφρασμένες σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert
(1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ και
5=συμφωνώ απόλυτα).
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των γεωργών
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς το βαθμό «ηγετικότητας» και με την
εφαρμογή της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες, μέσω του προγράμματος SPSS v. 17.0
(SPSS, 2007) και αφού προηγουμένως ελέγχθηκαν για την κλίμακά τους μέσω της τεχνικής
της μη γραμμικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, προέκυψε η άριστη λύση των τεσσάρων
συστάδων.
Από τις 260 παρατηρήσεις οι δεκατέσσερις εντάσσονται στην πρώτη συστάδα, οι 86 στη
δεύτερη, οι 71 στην τρίτη και οι εναπομείνασες 89 στην τέταρτη συστάδα. Ως βάση για την
επιλογή των συστάδων αποτέλεσαν τρεις ευρείες ομάδες προσδιοριστικών χαρακτηριστικών
του βαθμού «ηγετικότητας»: α) συμπεριφορά-άποψη των υπόλοιπων γεωργών για το βαθμό
«ηγετικότητας» τους, β) δική τους άποψη-συμπεριφορά για το βαθμό «ηγετικότητας» τους
και γ) δικές τους γενικές στάσεις-επιθυμίες που ενδέχεται να επηρεάζουν της επιθυμία τους
να αποκτήσουν «ηγετικότητα» στο μέλλον.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 2, οι γεωργοί της πρώτης συστάδας
εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές σε πέντε προσδιοριστικά χαρακτηριστικά (μεταβλητές)
της πολυθεματικής μεταβλητής «ηγετικότητα». Αντίστοιχα οι γεωργοί της δεύτερης
συστάδας εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε εννέα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά και οι
γεωργοί της τρίτης συστάδας εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε έντεκα προσδιοριστικά
χαρακτηριστικά. Τέλος, οι γεωργοί της τέταρτης συστάδας εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές
σε όλες τις μεταβλητές της πολυθεματικής μεταβλητής «ηγετικότητα».
Πίνακας 3. Κυρίαρχα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού «ηγετικότητας».
1η Συστάδα
2η Συστάδα
3η Συστάδα
4η Συστάδα
Πιο συχνά με συμβουλεύονται άλλοι γεωργοί
Πιο συχνά συμβουλεύομαι άλλους γεωργούς
Οι γεωργικές πρακτικές που
Οι γεωργικές πρακτικές που ακολουθώ στις εκμεταλλεύσεις μου δεν
ακολουθώ επηρεάζουν τους
επηρεάζουν σημαντικά τους γεωργούς της περιοχής
γεωργούς της περιοχής
Τους τελευταίους έξι μήνες
Τους τελευταίους έξι μήνες δεν μίλησα σε κανέναν γεωργό του περιβάλλοντος
μίλησα για κάποια νέα
μου για κάποια νέα γεωργική εφαρμογή
γεωργική εφαρμογή
Δεν είμαι βέβαιος
Δεν θεωρούμαι από τους άλλους γεωργούς καλή πηγή
Θεωρούμαι από τους άλλους
πληροφοριών και συμβουλών
γεωργούς καλή πηγή
πληροφοριών
Όταν συζητάω με τους άλλους γεωργούς προσπαθώ να τους Όταν συζητάω με τους άλλους γεωργούς συνήθως
πείσω για τις απόψεις και ιδέες μου
ακούω τις απόψεις και ιδέες τους

Ακολούθως, με ελέγχους Kruskal-Wallis και Mann-Whitney αναζητήθηκαν τα κυρίαρχα
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού «ηγετικότητας» σε κάθε συστάδα, με τα οποία,
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σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση ελέγχων χ2 σε πίνακες συχνοτήτων, προσδιορίστηκε η
ταυτότητα της κάθε συστάδας (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι: α) οι γεωργοί
της πρώτης συστάδας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «γνωμοηγήτορες» (τόσο οι υπόλοιποι
γεωργοί όσο και οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ηγέτες) και αποτελούν το 5,38% των γεωργών, β)
οι γεωργοί της δεύτερης συστάδας ως «γεωργοί που θεωρούν ότι είναι γνωμοηγήτορες»
(περισσότερο οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι «γνωμοηγήτορες» παρά οι υπόλοιποι γεωργοί) και
αποτελούν το 33,08% των γεωργών, γ) οι γεωργοί της τρίτης συστάδας ως «γεωργοί που
πιστεύουν ότι διαθέτουν ηγετικά γνωρίσματα» (αν και δεν εμφανίζουν ηγετική συμπεριφορά
διαθέτουν ορισμένα ηγετικά γνωρίσματα τα οποία ενδεχομένως να τους βοηθήσουν να γίνουν
«γνωμοηγήτορες» στο μέλλον) και αποτελούν το 27,30% των γεωργών και τέλος δ) οι
γεωργοί της τέταρτης συστάδας ως «ουραγοί γνώμης» και αποτελούν το 34,23% των
γεωργών.
Το τελευταίο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης αναφέρεται στην αναζήτηση πιθανών
σχέσεων μεταξύ των δημογραφικών και λοιπών χαρακτηριστικών των γεωργών της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του βαθμού «ηγετικότητας» τους, σε κάθε μία από τις
συστάδες ξεχωριστά (Πίνακας 4). Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της κατηγορικής
παλινδρόμησης για τις τέσσερις συστάδες γεωργών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αξίζει να
επισημανθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές
αναλύσεις κατηγορικής παλινδρόμησης και επομένως θα απαιτούνταν τέσσερεις διαφορετικοί
πίνακες και αρκετά γραφήματα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κατηγορικής
ανάλυσης παλινδρόμησης περιορίζεται μόνο στην παράθεση των δεικτών σχετικής σημασίας
και αποφεύχθηκε η αναφορά στους συντελεστές παλινδρόμησης β, στα μέτρα σχετικής
σημασίας, στα γραφήματα και στις σχετικές ερμηνείες.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόμησης.
Αριθμός
συστάδας

Ν

R2

1η

14

0,639

Πτυχίο ΑΕΙ
(0,312)

45-55 ετών
(0,208)

Υψηλό
εισόδημα
(0,169)

>100 στρέμματα
(0,111)

Ερμηνεία
(80,0%)

2η

86

0,881

35-45 ετών
(0,408)

Μέσο εισόδημα
(0,301)

Κοζάνη
(0,103)

-

Ερμηνεία
(81,2%)

3η

71

0,689

25-35 ετών
(0,538)

<10 στρέμματα
(0,145)

-

Ερμηνεία
(81,9%)

4η

89

0,736

Χαμηλό εισόδημα
(0,325)

Ζωική
παραγωγή
(0,316)

-

Ερμηνεία
(82,8%)

Σχετική σημασία των μεταβλητών

Όχι κύρια
απασχόληση
(0,136)
ΦλώριναΓρεβενά
(0,187)

Εξαρτημένη πολυθεματική μεταβλητή: Βαθμός «ηγετικότητας»

Στην πρώτη συστάδα η κατηγορική παλινδρόμηση έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού
προσδιορισμού R2=0,639, που υποδηλώνει ότι το 63,9% της διακύμανσης των
μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις
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μετασχηματισμένες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση
παλινδρόμησης. Στις υπόλοιπες τρεις συστάδες, η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμές
συντελεστών πολλαπλού προσδιορισμού (0,881), (0,689) και (0,736) αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τη σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, που αναφέρονται στο
βαθμό «ηγετικότητας», στην πρώτη συστάδα παρατηρούμε ότι σχετικά υψηλές τιμές (>0,100)
σχετικής σημασίας εμφανίζουν οι μεταβλητές του μορφωτικού επιπέδου, της ηλικίας, του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και του αριθμού των στρεμμάτων. Αντίστοιχα, η σχετική
σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, που αναφέρονται στη δεύτερη συστάδα εμφανίζεται
υψηλή για τις μεταβλητές της ηλικίας, του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και της
περιοχής μόνιμης δραστηριοποίησης. Η σχετική σημασία των εν λόγω ανεξάρτητων
μεταβλητών στην τρίτη συστάδα εμφανίζεται υψηλή για τις μεταβλητές της ηλικίας, του
αριθμού των στρεμμάτων και της κύριας απασχόλησης. Τέλος, η σχετική σημασία των
ανεξάρτητων μεταβλητών στην τέταρτη συστάδα εμφανίζεται υψηλή για τις μεταβλητές του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, του είδους της εκμετάλλευσης και της περιοχής. Το
ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται αθροιστικά από τις παραπάνω
ανεξάρτητες μεταβλητές, σε κάθε συστάδα, εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 4.
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι «γνωμοηγήτορες» γεωργοί είναι σχετικά υψηλού
μορφωτικού επιπέδου, υψηλού εισοδήματος, ηλικίας 45-55 ετών και καλλιεργούν σχετικά
μεγάλο αριθμό στρεμμάτων. Ακολούθως, οι γεωργοί της δεύτερης συστάδας είναι μικρότερης
ηλικίας, χαμηλότερου εισοδήματος και δραστηριοποιούνται κυρίως στο Νομό Κοζάνης.
Αντίστοιχα, οι γεωργοί της τρίτης συστάδας είναι περιστασιακοί γεωργοί (δευτερεύουσα
απασχόληση), που καλλιεργούν μικρό σχετικά αριθμό στρεμμάτων και είναι νεαρής ηλικίας.
Τέλος, οι γεωργοί της τρίτης συστάδας είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κτηνοτρόφοι,
χαμηλού εισοδήματος και δραστηριοποιούνται στους Νομούς Φλώρινας και Γρεβενών.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, τον προσδιορισμό
του βαθμού «ηγετικότητας» των γεωργών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δυσκολία
του θέματος έγκειται κυρίως στην υποκειμενικότητα της διαδικασία αξιολόγησης της
εγκυρότητας εκτίμησης του βαθμού «ηγετικότητας» των γεωργών. Επιπλέον, μεταξύ των
περιορισμών της παρούσας έρευνας περιλαμβάνονται η απουσία γεωργών από τους Νομούς
Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών στη συγκρότηση των ομάδων συζήτησης-εστίασης και η
μη αναλογική κατανομή του δείγματος ως προς μία σειρά από χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος
εκμεταλλεύσεων, κλάδοι παραγωγής και δημογραφικά δεδομένα. Ωστόσο, ο μέσος γεωργός
της έρευνας δε διαφέρει σημαντικά από το μέσο γεωργό της Περιφέρειας και επομένως
μπορεί να θεωρηθεί ότι προσεγγίστηκε ικανοποιητικά ο πιθανοτικός χαρακτήρας της
δειγματοληπτικής διαδικασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ως τμήμα μιας έρευνας που
βρίσκεται σε εξέλιξη προσφέρει ορισμένες πρώτες παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα της
πρέπει να αντιμετωπισθούν με σχετική επιφύλαξη. Άλλωστε, το χρησιμοποιούμενο δείγμα
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είναι αρκετά ικανοποιητικό και τα αποτελέσματα μπορούν να αναχθούν ικανοποιητικά στο
σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία με τη διεθνή
βιβλιογραφία ενώ η σημαντικότερη συνεισφορά της έγκειται στην τμηματοποίηση των
γεωργών με βάση το βαθμό «ηγετικότητας» τους. Άλλωστε, η τμηματοποίηση των γεωργών
σε συστάδες προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής περισσότερο εξατομικευμένων πολιτικών
προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συστάδας όπως αυτά προέκυψαν από
την κατηγορική παλινδρόμηση. Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι ευκολότερη η
εφαρμογή εξατομικευμένων πολιτικών και όχι γενικευμένων, η παρούσα εργασία προσφέρει
έναν οδηγό ταυτοποίησης των «γνωμοηγητόρων» οι οποίοι δυνητικά μπορεί να
χρησιμοποιηθούν ως «ενδιάμεσοι» αγροτικής πολιτικής και ως «εργαλεία» επηρεασμού των
υπόλοιπων γεωργών και κυρίως των «ουραγών γνώμης». Ας μην ξεχνάμε ότι οι εν λόγω
γεωργοί όταν αποκαλύπτονται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά προσφέρουν τη
δυνατότητα ευρείας αποδοχής των προσφερομένων προγραμμάτων και επομένως συμβάλουν
στην επιτυχή κατάληξη αντίστοιχων προσπαθειών.
Επιπλέον, για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μεγαλύτερη σημασία έχει η
ύπαρξη μιας διακριτής ηγετικής ομάδας αγροτών, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται οι ίδιοι σε
τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται από τους υπόλοιπους αξιόπιστοι και θα μπορούν να τους
συμβουλευτούν, παρά η ίδια η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής στήριξης. Επομένως, η
επιτυχία ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την
αποτελεσματική κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δε θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα
εάν οι αγροτικές κοινότητες δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν πρότυπα ενεργής δράσης.
Μεθοδολογικά, ο συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας επιτρέπει την εκτίμηση
της «ηγετικότητας» των γεωργών προσφέροντας ταυτόχρονα μία ασφαλιστική δικλείδα
αξιολόγησης της διαδικασίας εκτίμησης. Παράλληλα, η συνδυαστική εφαρμογή της
διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες και της κατηγορικής παλινδρόμησης επιτρέπει τόσο την
τμηματοποίηση των γεωργών όσο και την αποκάλυψη των παραμέτρων που διαμορφώνουν
την εν λόγω τμηματοποίηση.
Ωστόσο, από την οπτική γωνία των γεωργικών εφαρμογών, διαπιστώνεται η ανάγκη
περεταίρω διερεύνησης του βαθμού «ηγετικότητας» των γεωργών καθώς προκύπτει από τα
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας η ύπαρξη μίας σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ
των συστάδων και η υπερεκτίμηση των ηγετικών τους ικανοτήτων από μία ομάδα γεωργών.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλει η διεξαγωγή μίας περισσότερο
εκτεταμένης ποιοτικής έρευνας σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και η συγκρότηση πολυπληθέστερων ομάδων συζήτησης-εστίασης.
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Περίληψη
Επιδίωξη της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες συμβολής, νέων και
εναλλακτικών, ιδίως, μορφών οικονομικής δικτύωσης που στοχεύουν στον
αναπροσανατολισμό της παραγωγής και κατανάλωσης, με βάση την ικανοποίηση
πραγματικών αναγκών («οικονομία των αναγκών» και όχι των αγορών), την ορθολογική
αξιοποίηση τοπικών πηγών και φυσικών πόρων, όπως και την αναβάθμιση της ποιότητας ή
ασφάλειας των τροφίμων.
Ειδικότερα εξετάζονται περιπτώσεις θεσμικών καινοτομιών και κοινωνικών
πειραματισμών που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες χώρες και που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν εκδοχές ενός εναλλακτικού (τρίτου) τομέα, ο οποίος θα εμπνέεται από την
πλούσια παράδοση της κοινωνικής/αλληλέγγυας οικονομίας.
Υποστηρίζεται πως οι νέες αυτές δικτυακές μορφές ανταλλαγών δημιουργούν, στο
αγροτροφικό, ιδίως, πεδίο, νέες (τοπικές) αγορές απευθείας διάθεσης τροφής με σχεδόν
μηδενικό «κόστος συναλλαγής» και ένα συνεργατικό μοντέλο. Βασική θέση της εργασίας
είναι πως η θετική έκβαση τέτοιων εγχειρημάτων μπορεί να δημιουργήσει βάσιμες
προσδοκίες για τη συγκρότηση εναλλακτικών θεσμών που εγγράφονται στην προοπτική μιας
νέας «οικονομίας των αναγκών», η οποία δημιουργείται από τους πολίτες για τους πολίτες
(επανενσωμάτωση της οικονομίας στην κοινωνία).
Λέξεις-κλειδιά: Θεσμική καινοτομία, κοινωνικός πειραματισμός, κοινωνική/αλληλέγγυα
οικονομία, κοινωνική/οικονομική δικτύωση, οικονομία των αναγκών, ασφάλεια τροφίμων.
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Abstract
The principal aim of this essay is to investigate the potential contribution of new-but mainly
alternative-forms of economic networks, towards the reorientation of “productionconsumption” procedure which will be based upon the satisfaction of real needs (“economy of
needs” as opposed to the “economy of markets), the rational exploitation of local sources and
natural resources, as well as the improvement of food quality and safety.
In particular, cases of institutional innovations and social experiments taking place in
several countries are examined, as they may be conceived as versions of an alternative (third)
sector which is inspired by the enriched tradition of social economy.
Finally, it is alleged that these new forms of network exchange can establish a new
economic model, that of co-operation, and a new (local) market where food is directly
provided for consumption at a minimal cost. The main position of this essay is that the
positive outcome of such experiments can raise our expectations for the establishment of
alternative institutions which will give birth to a new “economy of needs” created by the
people and for the people.
Keywords: Institutional innovation, social experimentation, social economy, social/economic
network, economy of needs, food safety.

Εισαγωγή
Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, χαρακτηρίσθηκε από τέσσερις μεγάλους
μετασχηματισμούς, οι οποίοι και άλλαξαν τους κοινωνικούς συσχετισμούς δύναμης: ι.
οικονομική παγκοσμιοποίηση και ανάδυση ενός παγκόσμιου χρηματιστικού καπιταλισμού, ιι.
σταδιακή οικονομική απορύθμιση σε αρκετά αναπτυγμένα κράτη, με συνέπεια οικονομική
και κοινωνική επισφάλεια και αβεβαιότητα, ιιι. κατάρρευση των κρατών του λεγόμενου
υπαρκτού σοσιαλισμού και, τέλος, ιv. οικολογική κρίση ως αποτέλεσμα της μεγέθυνσης και
του παραγωγισμού.
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό οι δρομολογημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις δείχνουν
να αφήνουν απέξω το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, ενώ, παράλληλα, διευρύνουν τις
δυνατότητες πλουτισμού μόνο για μικρές παγκοσμιοποιημένες ελίτ. Η καπιταλιστική
παγκοσμιοποίηση δεν ασχολείται παρά μόνο για τη δικτύωση αυτών των ελίτ, οι οποίες
μοιάζουν προστατευμένες μέσα σε «γυάλινους κώδωνες» που τις περιβάλλουν (De Soto,
2000: 227).
Προβάλλει επιτακτικά, λοιπόν, το αίτημα να υπάρξουν απαντήσεις, ως αναγκαία
αντίδραση και προσπάθεια ταυτόχρονα εξεύρεσης διεξόδου, μέσω της προσφυγής σε
εναλλακτικές μορφές οικονομικής δράσης (παραγωγής, κατανάλωσης κλπ) και σε μια άλλου
τύπου οικονομική δικτύωση (Allemand, 2005: 37-80, Antoniolli et al., 2002). Η δικτύωση
αυτή χρειάζεται να επιτρέπει σε νέες (τυπικές ή άτυπες) εκδοχές κοινωνικής ή αλληλέγγυας
οικονομίας, που εξαπλώνονται ταχύτατα σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες αλλά και φτωχές
χώρες, να συνδέονται με ήδη υφιστάμενα δίκτυα (όπως συνεταιριστικά, καταναλωτικά,
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οικολογικά, ανταλλακτικά κλπ), ώστε να συνδιαμορφώνουν καινούργια οργανωτικά
σχήματα.
Ειδικότερα στον αγροτικό τομέα η ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών μορφών οικονομικής
δικτύωσης γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Τούτο στο βαθμό που ο έλεγχος καλλιεργειών, οι
οποίες αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας διατροφής περνάει, όλο και πιο πολύ, στη
δικαιοδοσία και τον έλεγχο ολιγάριθμων γιγάντιων πολυεθνικών ομίλων (Μπεόπουλος,
2001:18-19, Μαυρόγιανης, 1995: 80-81) και του συνδεδεμένου μ’ αυτούς χρηματιστηριακού
κεφαλαίου (Νικολαϊδης, 2010: 83), ελαχιστοποιώντας τις δυνατότητες επιλογής των αγροτών
(Μπεόπουλος, στο ίδιο: 19) αλλά, παρά τα φαινόμενα, και των καταναλωτών. Ταυτόχρονα τα
εναλλακτικά αυτά δίκτυα αναδεικνύουν νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός άλλου
αγροτικού μοντέλου, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κατάλληλου ν’
αντιμετωπίσει την απειλή από την εξάπλωση της πείνας και γενικότερα την διατροφική
ανασφάλεια.
Οι εναλλακτικές μορφές οικονομικής δικτύωσης, στο πλαίσιο εναλλακτικών κινημάτων
και τάσεων γενικότερα, που δοκιμάζονται στον αγροτικό χώρο ως αντίδραση (Νικολαϊδης,
2010: 83, 92 επ.) ή ως απάντηση στρέφονται, συνακόλουθα, στην αναζήτηση νέων διεξόδων.
Εναλλακτικών, δηλαδή, διαδρόμων τόσο στην σφαίρα της παραγωγής όσο και στο πεδίο της
διανομής και κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια περιορισμού του συναλλακτικού κόστους,
αλλά και αμφισβήτησης κυρίαρχων, παγκοσμίως, τρόπων ιδιωτικής «εκ των άνω» ρύθμισης
παραγωγής και κατανάλωσης, που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οσάκις απουσιάζουν οι
δυνατότητες επαρκούς δημοκρατικού ελέγχου (Νικολαϊδης, στο ίδιο).
Στην πλειονότητά τους οι νέες ποικιλόμορφες απόπειρες - περιορισμένου είναι αλήθεια
οικονομικού βεληνεκούς και βάρους, αλλά με μεγάλη πολιτική και διατροφική απήχηση
(Νικολαϊδης, στο ίδιο: 84) - εκτείνονται ανάμεσα σε ήπιες ή ηπιότερες μορφές αμφισβήτησης
των κυρίαρχων προτύπων. Βασίζονται δε, όλο και συχνότερα, σε δίκτυα που στηρίζονται σε
φειδωλά και αυτόνομα συστήματα, τα οποία θέτουν ως στόχο την προώθηση μιας γεωργίας
«… οικονομικά βιώσιμης, κοινωνικά δίκαιης και οικολογικά υγιούς» (Μπεόπουλος,
2005:62), όπως ήταν για παράδειγμα το Δίκτυο Αειφόρου Γεωργίας (στο ίδιο σ. 62) καθώς
και σε εναλλακτικές μορφές ριζικότερης και συνολικότερης αμφισβήτησης. Οι τελευταίες, πολλές από τις οποίες εγγράφονται στην πρακτική της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας του τρίτου τομέα (Κανελλοπούλου, 2010) και του κινήματος της απευθείας (και
τοπικής) διάθεσης (και κατανάλωσης) τροφής στο πλαίσιο της «γεωργίας των αγροτών»
(Perez -Victoria, 2010) και της αγροοικολογίας (βλ. παρακ.)- περιλαμβάνουν εναλλακτικές
συλλογικές μορφές οργάνωσης των παραγωγών, οι οποίες δεν κυριαρχούνται από τη λογική
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Απεναντίας, μάλιστα, συνεκτιμούν το περιβαλλοντικό
και κοινωνικό κόστος, όπως επίσης και τις απαιτήσεις των καταναλωτών για την εφαρμογή
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στα τρόφιμα (Τόλιος, 2009: 145). Επίσης αμφισβητούν,
έμπρακτα, τα δόγματα της δεσπόζουσας νεοφιλελεύθερης οικονομικής σκέψης και του
κυρίαρχου αναπτυξιακού –μεγεθυνσιακού μοντέλου, καθώς και την πολιτική και ηθική
νομιμοποίηση μιας αγροτικής πολιτικής ετεροκαθοριζόμενης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου (ΠΟΕ) (Ziegler, 2004:133-149, Νικολαϊδης, 2010: 89). Τούτο στο βαθμό που
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θεωρούν (Τόλιος, 2009:291), ότι δεν πρέπει ο ΠΟΕ και οι πολυεθνικές να έχουν
αποφασιστικό ρόλο ούτε στη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής
τροφίμων, ούτε βέβαια, γενικότερα, σε ότι αφορά τα δημόσια αγαθά (νερό, υγεία, παιδεία,
ενέργεια κ.α).
Σε κινηματικό επίπεδο ο συντονισμός των κοινωνικών δυνάμεων που υποστηρίζουν
εναλλακτικές απαντήσεις στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες άπτονται του αγροτικού
τομέα (Perez-Vitoria, 2010), εκπορεύεται, κυρίως, από το διεθνές αγροτικό κίνημα Via
Campesina (Τόλιος, 2009: 282). Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και πρωτοβουλίες που,
όπως προαναφέρθηκε, εγγράφονται στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και στην
απευθείας διάθεση τροφής. Πρωτοβουλίες που προωθούν νέες οικονομικές δικτυώσεις
παραγωγών και καταναλωτών (και των συνεταιρισμών τους) είτε αυτές συμμερίζονται τη
λογική του εναλλακτικού ισοδίκαιου εμπορίου και της «δίκαιης τιμής» είτε αποβλέπουν σε
συνολικότερο μετασχηματισμό του μοντέλου ανάπτυξης –παραγωγής – κατανάλωσης –
ανταλλαγής.

1. Εναλλακτικές μορφές οικονομικής δικτύωσης στον αγροδιατροφικό
τομέα
Στο πλαίσιο της «νέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας», δραστηριοποιούνται,
ιδίως στη Γαλλία, ποικίλα εναλλακτικά σχήματα-πειράματα μικρο-οικονομικής τοπικής
εμβέλειας που αμφισβητούν, ως ένα βαθμό μόνο, την οικονομία της αγοράς και του
ανταγωνισμού (νέες μορφές αλληλεγγύης προς τους αποκλεισμένους, νέες σχέσεις με τη
φύση, μέσω αειφορικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, νέοι τρόποι παραγωγής και
κατανάλωσης) (Rouillé d’Orfeuil, 2002, Παπακριβόπουλος, 2003, Allemand, 2005, Gardin,
2006). Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συχνά συνενώνονται σε δίκτυα ανάλογα προς την
δραστηριότητα.
Οι νέες αυτές δικτυακές μορφές ανταλλαγών μηδενίζουν σχεδόν το κόστος συναλλαγής
με αποτέλεσμα, όπως παρατηρεί και ο Rifkin (2005: 297), η κλασσική αγορά να μην αποτελεί
βιώσιμο τρόπο (κλασσικής) επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με το
συγγραφέα (στο ίδιο: 315), οι συνθήκες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης ωθούν (ως
αντίδοτο και ανάχωμα θα λέγαμε) σ’ ένα νέο δικτυακό και συνεργατικό μοντέλο (και με
πολιτικές προεκτάσεις). Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα νέα μικρο-τοπικά
πειράματα, ακόμα κι όταν βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς, δεν κινδυνεύουν αργά ή
γρήγορα να εξαφανισθούν ή να ενσωματωθούν στο (ή να εργαλειοποιηθούν και
εμπορευματοποιηθούν από το) κυρίαρχο σύστημα της ανάπτυξης και της αγοράς, επειδή
ακριβώς συνδέονται, με πολλούς τρόπους, με το τελευταίο (Λατούς, 2008: 246).
Μερικές τέτοιες πρόσφατες εναλλακτικές οικονομικές (αλλά και κοινωνικές- ένεκα του
κοινωνικού δεσμού που δημιουργούν) εμπειρίες, παρουσιάζονται κατωτέρω:
1.1. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατ’ αρχάς αποτελεί το αποκαλούμενο «αλληλέγγυο
κολοκύθι» (courgette solidaire). Πρόκειται για μια Ένωση για τη διατήρηση της
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προαναφερθείσας γεωργίας των αγροτών (Amap) στα βορειοανατολικά του Παρισιού (Lilas),
που περιλαμβάνει ως μέλη 100 νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτά συμβάλλονται για ένα χρόνο
με ένα αγρότη βιοκαλλιεργητή, ο οποίος παραδίδει κάθε εβδομάδα στα νοικοκυριά αυτά (το
«καλάθι» με) εποχικά λαχανικά (4 κιλά ανά οικογένεια). Οι οικογένειες αυτές, βεβαίως,
δεσμεύονται να αγοράζουν την παραγωγή. Στο «κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνο» και
αλληλέγγυο αυτό δίκτυο, που προέρχεται από πρωτοβουλία των πολιτών και εγγράφεται στο
πνεύμα της «γεωργίας της εγγύτητας» (agriculture de proximité) και στο κίνημα των
τοποφάγων (locavores) («Ελευθεροτυπία», 17/12/2010) κερδισμένοι βγαίνουν και ο μικροπαραγωγός (ο οποίος δεν υφίσταται τις τυχαιότητες της αγοράς και έχει σταθερό εισόδημα)
αλλά και οι οικογένειες που αγοράζουν (εκ των προτέρων) υγιεινά προϊόντα φθηνότερα, κατά
20% περίπου, από τις συνήθεις τιμές της επίσημης αγοράς. Επί πλέον οι Ενώσεις αυτές
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στο δίκτυο από τα ίδια τα μέλη τους (στην παραγωγή, στην
διανομή με ίδια μέσα μεταφοράς, στο μικρο-τοπικό εμπορικό δίκτυο). Τέλος προστατεύεται
το περιβάλλον αλλά και δημιουργούνται και ενδυναμώνονται κοινωνικοί δεσμοί και
συντροφικότητα. Στη Γαλλία υπάρχουν περίπου 500 τέτοιες ενώσεις (AMAP) που
περιλαμβάνουν 1.000 περίπου παραγωγούς, 25.000 νοικοκυριά, (ή 70.000 καταναλωτές).
Βέβαια το δίκτυο είναι για αντικειμενικούς λόγους (έλλειψη γαιών) περιορισμένο, δεν μπορεί
δηλαδή να ανταποκριθεί στη ζήτηση και τα νέα υποψήφια μέλη μπαίνουν σε λίστα αναμονής,
(Alternatives Economiques 2008, 271:31, Lamine and Perrot, 2008). Μετά τις AMAP
εμφανίσθηκαν και άλλες πρωτοβουλίες επανατοπικοποίησης των διατροφικών ανταλλαγών,
οι οποίες είτε διεύρυναν είτε τροποποίησαν το αρχικό μοντέλο (Silence, 2009: 371). Ένα
παραπλήσιο προς τα Amap μοντέλο-δίκτυο συναντάμε και στην Ισπανία, στη Βαρκελώνη
(Xarxa de consum solidari), το οποίο συνδέει το ισοδίκαιο εμπόριο και τους παραγωγούς του
νότου με τα τοπικά δίκτυα παραγωγής, σε ένα αγώνα για μια «γεωργία των αγροτών» και μια
διατροφική κυριαρχία. Το 2009, 274 μέλη συμμετείχαν σε ομάδες καταναλωτών της xarxa, οι
οποίες από το 2004 είχαν μετατραπεί σε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, (Jolivet, 2009).
Ομοίως από το 2009, στη Θεσσαλονίκη, οι «ομοτράπεζοι» εγκαινίασαν μια σύμπραξη
καταναλωτών και παραγωγών βιολογικών προϊόντων που προσομοιάζει στα AMAP. Έπειτα
από ενάμιση χρόνο 30 οικογένειες συμμετέχουν ενεργά στην απ’ ευθείας αγορά, σε
συγκεκριμένα (τέσσερα) σημεία διανομής (αφού παραληφθούν με τα ΚΤΕΛ ή στα ίδια τα
συνεργαζόμενα
αγροκτήματα),
οπωροκηπευτικών,
ψωμιού
και
αλευριού
(omotrapezoi.blogspot.com, οικο-Καθημερινή, Νοέμβριος 2010 σ. 16).
1.2 Ας σημειωθεί ότι την ίδια ιδέα συναντάμε, από το 2005, και στην Μεγ. Βρετανία, στο
πλαίσιο του κινήματος «πόλεις σε μετάβαση» (με εκατό περίπου πόλεις -μέλη), με
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Rob Hopkins (2008) (Ζιάκα, 2009), και συγκεκριμένα στην
πόλη Stroud στο Gloucestershire. Στην πόλη αυτή έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο αγοράς ντόπιων
προϊόντων, στο πλαίσιο της «κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας», όπου κάθε κάτοικος που
εντάσσεται σε αυτό το δίκτυο-πρόγραμμα, χρηματοδοτεί έναν αγρότη, για να τον προμηθεύει
απευθείας τρόφιμα (ibid.). Το δίκτυο βασίζεται σε πρόσωπα που ενδιαφέρονται να
καλλιεργήσουν ιδιωτικούς κήπους ή εγκαταλελειμμένα δημοτικά εδάφη. Ταυτόχρονα, στο
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πνεύμα πάλι της «γεωργίας της εγγύτητας», συνήφθησαν συμβάσεις με τοπικά καταστήματα
για την πώληση των ντόπιων αυτών προϊόντων προερχόμενων από κήπους ή δημόσια εδάφη
(Ζιάκα, 2009). Οι πόλεις σε μετάβαση, στην οικολογική τους διάσταση και στο βαθμό που
φιλοδοξούν, πρωτίστως, να απεξαρτηθούν από το πετρέλαιο και να επανοικοδομήσουν την
«τοπική ανθεκτικότητα»(resilience), παρουσιάζουν οικο-φιλοσοφικές συγγένειες (αλλά και
διαφορές) και με άλλα παρόμοια κινήματα, όπως αυτό της απομεγέθυνσης (décroissance)
(Semal and Szuba, 2009). Tο φαινόμενο εμφανίζεται και στις ΗΠΑ (Σταματόπουλος, 2009,
Κανελλοπούλου, 2010) με τo προαναφερθέν μοντέλο της υποστηριζόμενης από την τοπική
κοινότητα καλλιέργεια της γης (CSA), το οποίο έχει τις ρίζες του στους αγροτικούς
συνεταιρισμούς της Ελβετίας και Ιαπωνίας της δεκαετίας του 60 (Μιχάλης, 2009). To 2009,
πάνω από 12.500 μικρές φάρμες κοντά σε αστικές περιοχές διοχέτευσαν τα προϊόντα τους
στις τοπικές κοινωνίες (ibid.).
1.3 Αξιομνημόνευτη είναι, επίσης, η περίπτωση των «κήπων του δικτύου Cocagne»
(ιδρύθηκε το 1999 από τον J-Guy Henckel 2009). Το δίκτυο, που συνενώνει 85 δομές
κοινωνικής επανένταξης μέσω της οικoνομικής δραστηριότητας (insertion par l’ activité
économique –IAE), συνδέοντας τον αγώνα κατά του αποκλεισμού με την αειφόρο ανάπτυξη,
μέσω βιολογικών μικρο- καλλιεργειών σε κήπους, θέτει σε άμεση σχέση παραγωγό και
καταναλωτή. Οι κηπουροί είναι συνήθως νέοι με το ελάχιστο εγγυημένο στη Γαλλία
εισόδημα (RMI), που προσλαμβάνονται για να προμηθεύουν βιολογικά λαχανικά (τα οποία οι
ίδιοι καλλιεργούν ανά εβδομάδα), σε μέλη-καταναλωτές ενώσεων και συλλόγων. Κάθε χρόνο
δημιουργούνται 10 κήποι και σήμερα το δίκτυο αυτό απασχολεί 3000 άτομα –κηπουρούς και
αριθμεί 12. 000 μέλη -καταναλωτές (Jeanneau, 2007:41, Guide, 2009). Παράλληλα
υφίστανται οι οικογενειακοί κήποι («jardins familiaux» που χρονολογούνται από το 1932 ως
«εργατικοί κήποι» και διέπονται από το νόμο της 10 Νοεμβρίου 1976 και το π.δ. 79-1026 της
30 Νοεμβρίου 1979, Prieur, 2004:766). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πόλης Stains,
στο προάστιο Seine- Saint –Denis του Παρισιού, με 15 εκτάρια τέτοιων λαχανόκηπων, τους
οποίους καλλιεργούν κάτοικοι της περιοχής (664 σήμερα τον αριθμό, διάφορων ηλικιών,
εθνότητας, φύλου κλπ). Οι καλλιεργητές αυτοί ανταλλάσουν πολλές φορές τα προϊόντα τους,
πληρώνοντας 46 ευρώ ή 120 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα των
καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων, τα οποία ανήκουν στο δήμο ή στη νομαρχία. Πρόκειται για
νέους χώρους κοινοτικοποίησης, αντίστασης και ελευθερίας μακριά από φιλανθρωπικές
προσεγγίσεις, όπως ήταν αφετηριακά (Vadrot, 2009). Πρόκειται, επίσης, για χώρους
συνδεδεμένους με την προστασία και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής. Έτσι ο νόμος του 1976 προβλέπει ότι τυχόν κρατικές επιδοτήσεις για την
απόκτηση ή διευθέτηση τέτοιων χώρων θα χορηγούνται μόνο εάν ικανοποιούν τα
προαναφερθέντα περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια.
Τέλος δημοτικοί –αστικοί λαχανόκηποι απαντώνται (από την δεκαετία του ´70 ήδη και
στη Γερμανία (Λειψία) αλλά και στην Κούβα από την εποχή του εμπάργκο
(«Ελευθεροτυπία», 17/12/2010), όπως επίσης και στην Αργεντινή (Ροσάριο) όπου υπάρχουν
800 όμιλοι καλλιεργητών («Τα Νέα», 7/1/2011).
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1.4. Κατά την δεκαετία του ̉90, ως απάντηση στα ελλείμματα και τις στρεβλώσεις των
κοινωνικών επιχειρήσεων, παρατηρούμε την εμφάνιση νέων συνεταιρισμών (Barras, 2003),
με βάση το ιστορικό πλαίσιο σκέψης της κοινωνικής οικονομίας, (19ος αιώνας), βελτιώνοντάς
το προς την κατεύθυνση της πολυλειτουργικότητας ή/και της πολυεταιρικότητας. Οι νέοι
αυτοί συνεταιρισμοί δημιουργούνται σε ποικίλους επίσης τομείς (Draperi, 2005:98): γεωργία
(αγροτουρισμός), τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη, εναλλακτικό ισοδίκαιο εμπόριο, υπηρεσίες
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές, εκδόσεις, κατανάλωση. Οι πιο γνωστοί
συνεταιρισμοί αυτών των δραστηριοτήτων, στη Γαλλία, είναι η Ardelaine στην περιοχή
Ardèche (Barras, 2003), και στον τομέα της κατανάλωσης οι Nouveaux Robinsons (περιοχή
Montreuil).

2. Οικονομική δικτύωση παραγωγών–καταναλωτών, με ιδεολογικό
συνεκτικό ιστό τη «δίκαιη τιμή»
Η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο «δεσμός» βρίσκονται στο κέντρο του
συστήματος αυτού, και συγκεκριμένα ανάμεσα στους παραγωγούς του νότου και τους
καταναλωτές του βορρά. Οι τελευταίοι αγοράζουν δηλαδή, σε μια «δίκαιη τιμή» με βάση το
πραγματικό κόστος παραγωγής, περιορίζοντας όσο το δυνατόν τους μεσάζοντες (οι
καταναλωτές μπορεί να ανήκουν στο τρίτο σύστημα, π.χ συνεταιρισμοί, ενώσεις, δίκτυα,
ομάδες, κ.λ.π.) και επιδιώκοντας, παράλληλα, να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες εμπορικές
σχέσεις αλλά και να δημιουργούν ένα διεθνή δημόσιο χώρο. Ας επισημανθεί, επίσης, ότι
δυνητικά, τέτοιες πρωτοβουλίες, ιδίως αυτές που γίνονται μέσω καταναλωτικών
συνεταιρισμών, επιτελούν και μια γενικότερη εξισορροπητική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα,
η νέα οικονομική δικτύωση επιτρέπει στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, ως
αντισυμβαλλόμενους των παραγωγών (και των συνεταιρισμών τους), να αντισταθμίζουν τις
δυσμενείς επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγούς που συνεπιφέρει η
συμβολαιακή γεωργία (Τόλιος, 2009: 57, Μωϋσίδης, 1988).
Όμως για τους πρωτεργάτες του ισοδίκαιου εμπορίου η φιλοδοξία υπερβαίνει το αίτημα
της δίκαιης τιμής του προϊόντος και της δίκαιης αμοιβής των παραγωγών, τις οποίες
προσπαθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αντιστοιχίσει με προστιθέμενες αξίες (Rouille d’
Οrfeuil, 2002:108). Έτσι η παραγωγή πρέπει να σέβεται τους οικολογικούς και κοινωνικούς
όρους-δικαιώματα (πράγμα όχι και τόσο αυτονόητο τα τελευταία ιδίως χρόνια). Επιπλέον ο
αλληλέγγυος δεσμός και η άμεση δημοκρατία (ανοιχτή συμμετοχή όλων) δεσμεύουν την
οργάνωση και λειτουργία των παραγωγών του νότου, οι οποίοι συνενώνονται σε κοινότητες.
Σημαντικός στόχος, επίσης, πέρα από μια μορφή εναλλακτικού διεθνούς εμπορίου με
ανθρωπιστικό-δίκαιο χαρακτήρα είναι, όπως προαναφέραμε, η μικρο-τοπική, μη
ανταγωνιστική (μετά) ανάπτυξη που θα βασίζεται πρωτίστως στην οικονομία των τοπικών
αναγκών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη χάρτα που συνόδευε το 1997, στη Γαλλία, την
«πλατφόρμα για το ισοδίκαιο εμπόριο», τούτο χαρακτηρίζεται (Rouillé d’ Οrfeuil, 2002:104)
αφενός από επιτακτικές δεσμεύσεις (προτεραιότητα σε μειονεκτούντες παραγωγούς, άρνηση
κάθε μορφής δουλείας, διαρκείς εμπορικές σχέσεις, διαφάνεια στη λειτουργία του δικτύου,
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σύναψη συμβολαίου με αναφορά στην τιμή, στους όρους πληρωμής, στην ποιότητα και τις
προθεσμίες παράδοσης) και, αφετέρου, κριτήρια ποιότητας (αμεσο-συμμετοχική οργάνωση,
μη διάκριση στην απασχόληση, αναβάθμιση και αξιοποίηση των τοπικών εγκαταστάσεων,
βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών,
κατάργηση της εργασίας των παιδιών).
2.1 Η περιοχή των Τσιάπας στο Μεξικό συνιστά, επίσης, ανάμεσα σ’ άλλα- π.χ. Βολιβία,
Ινδία κ.α. (Gendron et al., 2009)-ένα από τα εντυπωσιακότερα πειράματα ισοδίκαιου
εμπορίου με καλλιέργεια βιολογικού καφέ από συνεταιρισμούς ινδιάνων καλλιεργητών
(Παπακριβόπουλος, 2003:69 και Παπακριβόπουλος, 2006:34). Θυμίζουμε, σχετικά, πως στην
περιοχή αυτή του Μεξικού, με το πλήθος των πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών
ιδιαιτεροτήτων (Καπογιάνης, 1994:5), οι αγρότες αντιστάθηκαν στις προσπάθειες «έξωθεν
επιβολής» της βιομηχανοποιημένης παραγωγής αντί παραδοσιακών καλλιεργειών σε
προϊόντα όπως π.χ το καλαμπόκι. Αντιστάθμισαν δε τις απώλειες σε «παραγωγικότητα», που
εμφάνιζαν οι παραδοσιακές καλλιέργειες έναντι της βιομηχανοποιημένης παραγωγής, με
παράλληλες (προς το καλαμπόκι) καλλιέργειες τροφίμων στις ίδιες εκτάσεις. Έτσι μπορεί η
παραδοσιακή, ανά εκτάριο, καλαμποκιού απόδοση να υστερεί κατά τέσσερις τόνους έναντι
της βιομηχανοποιημένης, αλλά οι αγρότες Τσιάπας, με την παράλληλη παραδοσιακή
καλλιέργεια, παρήγαν συνολικά πάνω από 15 τόνους σε τρόφιμα (παράλληλα με το
καλαμπόκι καλλιεργούν λαχανικά, ντομάτες, πατάτες, φασόλια, φρούτα κλπ). Η πολλαπλάσια
αυτή παραγωγή, στην ίδια έκταση γης, γίνεται χωρίς λιπάσματα και φάρμακα και χωρίς
βοήθεια από τράπεζες ή κυβερνήσεις ή πολυεθνικές εταιρίες. Τα προϊόντα δε που
παράγονται, οι Τσιάπας τα διοχετεύουν σε τοπικές αγορές για να αγοράσουν κτηνοτροφικά
προϊόντα για τις οικογένειές τους (Τόλιος, 2009:72).
2.2. Ένα μεγάλο θέμα που τέθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ̉80, λόγω της αύξησης του
τζίρου και του μεριδίου της αγοράς (χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν τέθηκε εκ μέρους των
παραγωγών ή εκ μέρους των μεγάλων κέντρων διανομής), ήταν εάν θα έπρεπε να διευρυνθεί
η εμπορία των προϊόντων αυτών και σε άλλους -απλούς καταναλωτές (και όχι «μυημένους» ή
«στρατευμένους») μέσω των μεγάλων συμβατικών καταστημάτων μαζικής διανομής κατανάλωσης.
Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης και πρακτικής, αρνούμενοι τις μεγάλες υπεραγορές
διανομής σηματοποιημένων ισοδίκαιων προϊόντων (labels équitables), που σήμερα διακινούν
το 70% των πωλήσεων του συνόλου των σηματοποιημένων προϊόντων Max Havelaar,
βρίσκονται αυτοί που θεωρούν ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα εξειδικευμένα μαγαζιά της
γειτονιάς (π.χ. τα δίκτυα Les artisans du monde), καταστήματα που είναι εξ’ ολοκλήρου
αφιερωμένα στο εναλλακτικό αυτό εμπόριο και τα περισσότερα εκ των οποίων απασχολούν
εθελοντές, ενώ, ταυτόχρονα, παίζουν και ένα «παιδαγωγικό ρόλο», ως προς τη διαμόρφωση
υπεύθυνης καταναλωτικής στάσης, στο πλαίσιο μιας νέας καταναλωτικής συνείδησης (Attac,
2006:70). Συχνά, όπως είναι γνωστό, ανάμεσα στους παραγωγούς του νότου (Αφρικής,
Ασίας, Λ. Αμερικής) και το αντισυμβαλλόμενο κατάστημα της Ευρώπης, δεν υφίσταται

352

Εναλλακτικές Μορφές Οικονομικής Δικτύωσης

κανένας μεσάζων αλλά, συνήθως, υπάρχει μια οργάνωση εξαγωγής στις χώρες του νότου ή
μια κεντρική προμηθευτική αγορά στο κράτος του βορρά ή και τα δύο. Έτσι, μέσω του
γερμανικού συνεταιρισμού café libertad διακινείται και στην Ελλάδα από το 2004
(Δαρούσος, 2009:25) από την ελληνική πρωτοβουλία «Σπόρος», βιολογικός καφές, τσάι,
ζάχαρη, σοκολάτα.
Παρ’ όλο που έχουν καθορισθεί ακριβείς κανόνες –κριτήρια που διέπουν την παραγωγή,
διανομή και εμπορία των προϊόντων αυτών και παρόλη την αύξηση των πωλήσεων και του
μεριδίου αγοράς, διεθνώς, μια αβεβαιότητα καλύπτει το μέλλον του ισοδίκαιου εμπορίου.
Πράγματι κινδυνεύει να διαρραγεί η ενότητα και βιωσιμότητα του εγχειρήματος αλλά και να
αλλοιωθεί το ίδιο το περιεχόμενο της έννοιας (για την οποία δεν υπάρχει γενικός νομικός
δεσμευτικός ορισμός) (Gendron et al., 2009).
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε πως το υγιές μέχρι σήμερα εγχείρημα του εναλλακτικού
ηθικού και ισοδίκαιου εμπορίου μπορεί να αποδειχθεί ευάλωτο, λόγω του αυξανόμενου
ανταγωνισμού και πολλαπλασιασμού-από τα μέσα του 2000- άλλων παραπλήσιων-ανάλογων
σημάτων και λογότυπων στην αγορά (ιδίως μεγάλων πολυεθνικών της διανομής αλλά και
ΜΚΟ), που υιοθετούνται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τέλος, ενώ ο παραπάνω προβληματισμός ενσωματώνει μια «εξωτερική» κριτική,
καταγράφονται και «εσωτερικές» κριτικές που αφορούν: i. στο πρόβλημα της αθέμιτης
δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προϊόντων αυτών σε σχέση με ομοειδή
εθνικά προϊόντα, ii. στο μη συνυπολογισμό του οικολογικού κόστους (μεταφοράς πχ μη
φορολογημένη–ενσωματωμένη στην τιμή- κατανάλωση κηροζίνης), iii. στον κίνδυνο
απομάκρυνσης από το κίνημα της (επανα)τοπικοποίησης της οικονομίας και τοπικής
διατροφικής αυτοδυναμίας -ακόμα κι αν το ισοδίκαιο εμπόριο θεωρηθεί ως προσωρινή λύση,
και, τέλος, ιv.στην έλλειψη εγγυήσεων ιδίως ως προς την ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων
νοθειών (Dupré and Griffon, 2008:230).

Συμπεράσματα
Ο θεσμικός πλουραλισμός της κοινωνικής / αλληλέγγυας οικονομίας προσφέρει μια
σειρά από εναλλακτικές λύσεις, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
ποικίλων προβλημάτων (οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κα) στα οποία έχουν
οδηγήσει τα κυρίαρχα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Λύσεις που είτε δείχνουν
εντάξιμες σε ένα συνολικότερο εναλλακτικό πρόταγμα, περισσότερο συμβατό προς μια
«οικονομία των αναγκών» (Τσακαλώτος, 2009) και των πολιτών , είτε μοιάζουν ενταγμένες
σε μια λογική «καταφυγίου» για όσους δεν «χωρούν» στην «επίσημη» θεσμοποιημένη αγορά
ή, ενίοτε, και για αυτούς που «σπρώχνονται» στο περιθώριο της «επίσημης» κοινωνίας, (την
κατά Polanyi «κοινωνία της αγοράς»).
Στον αγροδιατροφικό τομέα οι προσπάθειες για τον επαναπροσδιορισμό των
καταναλωτικών προτύπων, για την αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων
αλλά και της υγείας των καταναλωτών αποκτούν επείγουσα προτεραιότητα. Η προώθηση
σχετικών «εκ των κάτω» πρωτοβουλιών είναι άμεσα συναρτημένη και με την πορεία που θα
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έχουν οι «κοινωνικοί πειραματισμοί» για νέα οικονομική δικτύωση παραγωγών και
καταναλωτών. ‘Όπως γράφει ο Νικολαϊδης (2010:206) «Αν υπάρχει ελπίδα μιας άλλης
πορείας αυτή θα προκύψει μέσα από τη συλλογικά οργανωμένη προσπάθεια των παραγωγών
και των πολιτών, η οποία θα παρεμβαίνει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο». Η θετική
έκβαση τέτοιων εγχειρημάτων μπορεί, γενικότερα, να συμβάλει στη συγκρότηση
εναλλακτικών θεσμών, εγγράψιμων στην προοπτική μιας νέας «οικονομίας των αναγκών»
αλλά και της αλληλεγγύης στη βάση του «μικρού» και του τοπικού (Servet, 2010). Τούτο,
μάλιστα, παρά τους ελλοχεύοντες κινδύνους ενσωμάτωσης κάποιων τέτοιων θεσμών στο
κυρίαρχο σύστημα ανάπτυξης-μεγέθυνσης και αγοράς.
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χαρακτηριστικών των χαμηλόμισθων νοικοκυριών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, καθώς και η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της δαπάνης για
τρόφιμα και της πιθανότητας λήψης δανείου από τα νοικοκυριά αυτά. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση του θέματος είναι η περιγραφική στατιστική, η
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και η probit παλινδρόμηση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά είναι συνήθως έγγαμα με
παιδιά και έχουν τουλάχιστον ένα μέλος, το οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί ή είναι άνεργο. Η
πλειοψηφία τους δεν αποταμιεύει και η απασχόληση των ερωτώμενων μελών τους είναι για
τους περισσότερους μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τη δαπάνη τους για τρόφιμα
ως προς το εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών και η ανεργία την αυξάνουν, ενώ ο πλούτος του
νοικοκυριού τη μειώνει. Αντίθετα, τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά που καταφεύγουν στο
δανεισμό έχουν περισσότερα μέλη, διαθέτουν ιδιόκτητο σπίτι και έχουν λάβει δάνειο και
κατά το παρελθόν.
Λέξεις-κλειδιά: ελληνικά νοικοκυριά, χαμηλόμισθοι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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Abstract
The aim of this research is to investigate the socioeconomic characteristics of low income
households in the Region of Eastern Macedonia and Thrace. In addition, this paper aims to
investigate the determinants of low income households’ expenditure on food and their
possibility of borrowing. The collected data were analyzed using descriptive statistics,
multiple linear regression and probit regression analysis.
According to the results, low income households are usually married with children and
they have at least one member who has been retired or unemployed. The majority of the
households do not save and most of their members are employees in the private sector. The
findings suggested that there is a strong relationship between the households’ characteristics
and their expenditure on food, such as number of children, unemployment and wealth. Finally,
significant determinants of possibility to borrow were members of household, homeownership
and good credit history.
Keywords: low-income Greek household, Eastern Macedonia and Thrace.

Εισαγωγή
Το εισόδημα θεωρείται μέσο απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητα ή
επιθυμητά τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Μετά την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 2008, τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν εντονότερα οικονομικά
προβλήματα. Η επίδραση των οικονομικών αυτών προβλημάτων είναι εμφανής στην
ευημερία των νοικοκυριών, η οποία εξαρτάται από το εισόδημα και τις δαπάνες τους, αλλά
και από τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα, τα νοικοκυριά
με χαμηλό εισόδημα παρουσιάζουν μειωμένη ευημερία, σε σύγκριση με το μέσο όρο, καθώς
το χαμηλό εισόδημα περιορίζει τις δυνατότητές τους δημιουργώντας δυσκολίες, οι οποίες
οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις μέσα στο νοικοκυριό (Bryce, 1973, Fisher, 2006). Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), τα νοικοκυριά που διαθέτουν εισόδημα
κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Πιο
συγκεκριμένα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ορίζει ότι το «κατώφλι» κινδύνου φτώχειας
ανά άτομο είναι τα 6.480,00€ ετησίως, ενώ για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο
εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό αυτό είναι τα 13.608,00€ ετησίως (Ε.Σ.Υ.Ε., 2010).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών των χαμηλόμισθων νοικοκυριών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, καθώς και η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της δαπάνης για
τρόφιμα και της πιθανότητας λήψης δανείου από τα νοικοκυριά αυτά. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που σχετίζεται με το σκοπό της εργασίας.

Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Στην Ευρώπη, αλλά και στις Η.Π.Α., τα νοικοκυριά διακρίνονται ανάλογα με το
εισόδημά τους σε χαμηλού, μέσου και υψηλού εισοδήματος. Στις Η.Π.Α. οι Zhu and Meeks
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(1994) μελέτησαν τη συμπεριφορά των χαμηλόμισθων νοικοκυριών. Το μορφωτικό επίπεδο
του επικεφαλής των νοικοκυριών αυτών ήταν, για ποσοστό μεγαλύτερο από το 30%,
περισσότερα από 8 χρόνια εκπαίδευσης, ενώ το 50% είχε φοιτήσει στη μέση εκπαίδευση. Το
ποσοστό των συνταξιούχων ήταν υψηλό (46,8%), ενώ το 35% απασχολούνταν πλήρως.
Εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας του δείγματος, το 70% των νοικοκυριών δεν είχε περισσότερα
από 2 μέλη. Όσον αφορά τη στάση των χαμηλόμισθων νοικοκυριών απέναντι στο δανεισμό,
το 40% θεωρούσε ότι η χρήση του δανεισμού ήταν καλή ιδέα. Περισσότερα από τα μισά
νοικοκυριά δεν είχαν απλήρωτα χρέη, καθώς δεν είχαν λάβει δάνειο ή το είχαν αποπληρώσει.
Το 13,1% είχε κάνει τουλάχιστον μία φορά αίτηση για δάνειο και είχε απορριφθεί. Επίσης, ο
μέσος όρος πιστωτικών καρτών που διέθετε κάθε νοικοκυριό ήταν 2,2, ενώ το 57,7% δεν
διέθετε καμία πιστωτική κάρτα (Zhu and Meeks, 1994).
Εξετάζοντας ειδικότερα τη συμπεριφορά των χαμηλόμισθων νοικοκυριών απέναντι στην
κατανάλωση, οι δαπάνες των νοικοκυριών αυτών παρουσιάζονται μειωμένες σε σύγκριση με
εκείνες των μέσου και υψηλού εισοδήματος νοικοκυριών, καθώς τα χρήματα που μπορούν να
δαπανήσουν είναι λιγότερα (Blundell and Pistaferri, 2008). Οι μακροχρόνιες αποφάσεις των
νοικοκυριών αυτών που αφορούν στην κατανάλωση δεν είναι οι βέλτιστες, καθώς, λόγω του
μειωμένου εισοδήματος, δεν μπορούν να καλύψουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες (Beverly
and Sherraden, 1999). Εκτός όμως από το εισόδημα, η κατανάλωση του νοικοκυριού
εξαρτάται, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, από τον πλούτο του νοικοκυριού, την
αβεβαιότητα σε σχέση με την απασχόληση και το εισόδημα, καθώς και τις μελλοντικές
προσδοκίες (Horioka, 2006).
Οι δαπάνες των νοικοκυριών για την κάλυψη των αναγκών τους διακρίνονται σε
κατηγορίες, η κυριότερη των οποίων είναι η δαπάνη για είδη διατροφής. Τα είδη διατροφής
αποτελούν αναγκαίο αγαθό, καλύπτουν καθημερινές ανάγκες για την επιβίωση του
νοικοκυριού και αποτελούν σημαντικό μέρος της κατανάλωσής του. Σύμφωνα με τον Engel,
η δαπάνη για είδη διατροφής αυξάνεται με την αύξηση του εισοδήματος και την αύξηση των
μελών του νοικοκυριού· ωστόσο, η αναλογία του ποσού που δαπανάται για είδη διατροφής
ως προς το εισόδημα μειώνεται με την αύξηση του εισοδήματος (Kaufman et al., 1995,
Jacobson et al., 2010, Nord, 2009).
Η δαπάνη για είδη διατροφής συνδέεται με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού,
καθώς μία αύξηση του αριθμού των μελών του νοικοκυριού αυξάνει και τη δαπάνη του
νοικοκυριού για τρόφιμα (Shamim and Ahmad, 2007, Jacobson et al., 2010, Charles et al.,
2006, Johnson and Li, 2007). Επιπλέον, οι έγγαμοι παρουσιάζουν υψηλότερες δαπάνες από
τα υπόλοιπα νοικοκυριά (Charles et al., 2006, Johnson and Li, 2007) και τα νοικοκυριά που
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία καταναλώνουν περισσότερο από εκείνα που δεν διαθέτουν
(Hasanov, 2007). Τέλος, η δαπάνη για είδη διατροφής επηρεάζεται από τον αριθμό των
παιδιών και την απασχόληση του επικεφαλής του νοικοκυριού (Blundell and Pistaferri,
2008).
Πέραν από τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, η κατανάλωσή του και ειδικότερα
οι αγορές υψηλού κόστους για διαρκή αγαθά (σπίτι, αυτοκίνητο) δεν χρηματοδοτούνται
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συνήθως από το εισόδημά του αλλά από τις αποταμιεύσεις του ή με τη χρήση της πίστωσης
(Kirchler et al., 2007).
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του νοικοκυριού για τη λήψη πίστωσης
συνδέονται με τα δημογραφικά και τα οικονομικά του χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους
Kamleitneir and Kirchler (2007) και Bridges et al. (2004), οι έγγαμοι παρουσιάζουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να δανείζονται, καθώς έχουν μεγαλύτερες ανάγκες (Chen and
Jensen, 1985, Magri, 2002). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, ενώ οι έγγαμοι
παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ζητούν δάνειο, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι
στατιστικά σημαντικό (Fabbri and Padula, 2004).
Παράλληλα, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού επηρεάζει σημαντικά τη λήψη
δανείου. Συγκεκριμένα, η αύξηση του αριθμού των μελών του νοικοκυριού αυξάνει την
πιθανότητα το νοικοκυριό να δανειστεί (Nguyen, 2007, Chen and Jensen, 1985, Swain, 2007).
Η απόφαση λήψης δανείου επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος του νοικοκυριού, καθώς όσο
αυξάνεται ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού αυξάνεται και η δαπάνη για διαρκή και μη
διαρκή αγαθά και συνεπώς αυξάνεται η ανάγκη για τη χρηματοδότηση αυτών μέσω δανείων
(Manrique and Ojah, 2004).
Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την πιθανότητα δανεισμού των
νοικοκυριών, είναι το εισόδημά τους. Το εισόδημα μπορεί να οδηγεί εξ ανάγκης στο
δανεισμό, καθώς τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα τον έχουν περισσότερο ανάγκη, είναι
πιθανότερο όμως να δημιουργήσουν χρέη. Ωστόσο, το διαθέσιμο εισόδημα δεν φαίνεται να
διαφοροποιείται μεταξύ αυτών που δανείζονται και αυτών που δεν δανείζονται (Kamleitneir
and Kirchler, 2007, Chen and Jensen, 1985). Η αύξηση του εισοδήματος των αγροτικών
νοικοκυριών οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας τα νοικοκυριά αυτά να επιλέξουν το
δανεισμό (Swain, 2007). Αντίθετα, τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα είναι περισσότερο
πιθανό να έχουν δάνειο, σύμφωνα με την έρευνα των Manrique and Ojah (2004). Τα
νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το μέσο όρο είναι λιγότερο πιθανό να δανείζονται, ενώ
από το μέσο εισόδημα και άνω η πιθανότητα δανεισμού των νοικοκυριών αυξάνεται (Del-Rio
and Young, 2005).
Παράλληλα, η κατοχή ιδιόκτητης κατοικίας επηρεάζει θετικά το δανεισμό (Bridges and
Disney, 2004, Bridges et al., 2004), καθώς οι ιδιοκτήτες κατοικίας λαμβάνουν δάνειο για την
αγορά κατοικίας (Diaz – Serrano, 2005). Επίσης, η πιστωτική ιστορία του νοικοκυριού, και
συγκεκριμένα η καθυστέρηση και η αντιμετώπιση προβλημάτων αποπληρωμής παλαιότερων
δανείων, επηρεάζει αρνητικά τη λήψη νέου δανείου (Duca and Rosenthal, 1994, Campbell,
2006). Τέλος, η αποταμίευση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει το δανεισμό. Αυτοί που
δανείζονται έχουν λιγότερες καταθέσεις από αυτούς που δεν δανείζονται (Kamleitneir and
Kirchler, 2007).

Ερευνητικές υποθέσεις
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και χρίζουν
απάντησης είναι:
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i. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση, αριθμός μελών και
παιδιών του νοικοκυριού) επηρεάζουν θετικά την αναλογία του ποσού που δαπανούν τα
χαμηλόμισθα νοικοκυριά για τρόφιμα ως προς το εισόδημά τους.
ii. Το είδος της απασχόλησης των ερωτηθέντων επηρεάζει την αναλογία του ποσού που
δαπανούν τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά για τρόφιμα ως προς το εισόδημά τους.
iii. Η αύξηση του πλούτου του χαμηλόμισθου νοικοκυριού μειώνει την αναλογία του
ποσού που δαπανά για την αγορά τροφίμων ως προς το εισόδημά του.
Επίσης, όσον αφορά τη λήψη δανείου από τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά τα ερευνητικά
ερωτήματα είναι τα εξής:
α. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση και αριθμός μελών)
επηρεάζουν θετικά την πιθανότητα λήψης δανείου.
β. Η αύξηση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων νοικοκυριών μειώνει την πιθανότητα
να καταφύγουν στο δανεισμό.
γ. Τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά με ιδιόκτητη κατοικία είναι πιθανότερο να έχουν δάνειο.
δ. Τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά που είχαν λάβει και παλαιότερα δάνειο και το έχουν
αποπληρώσει είναι πιθανότερο να λάβουν δάνειο.
ε. Τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά που αποταμιεύουν είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν
δάνειο.
Στην επόμενη ενότητα αναφέρεται η μεθοδολογία για τη διερεύνηση των ερευνητικών
υποθέσεων.

Δείγμα και μεθοδολογία
Στην παρούσα έρευνα ως χαμηλόμισθα νοικοκυριά θεωρήθηκαν τα νοικοκυριά που
δήλωσαν συνολικό ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο
σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία για το 2008 ήταν 22.243,04€ (Ε.Σ.Υ.Ε., 2010). Έτσι,
συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα τα μονομελή νοικοκυριά που δήλωσαν μηνιαίο εισόδημα έως
900€, τα νοικοκυριά με 2 έως 4 μέλη τα οποία δήλωσαν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα έως
1.600€ και τα νοικοκυριά με περισσότερα από 4 μέλη που δήλωσαν μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα έως 2.000€. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 343 νοικοκυριά από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκ των οποίων τα χαμηλόμισθα βάσει των
παραπάνω ανήλθαν στα 79.
Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2009 στις αστικές
περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στις πόλεις
Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Ως μονάδα μελέτης
για την πραγματοποίηση της έρευνας θεωρήθηκε το νοικοκυριό και το ερωτηματολόγιο
συμπληρώθηκε από ένα ενήλικο μέλος του. Το ερωτηματολόγιο διακρινόταν σε οκτώ
ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, η δεύτερη τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης όλων των
μελών του νοικοκυριού, η τρίτη τα οικονομικά χαρακτηριστικά του, η τέταρτη τις
μελλοντικές προσδοκίες των ερωτώμενων σχετικά με το εισόδημά τους, η πέμπτη τα
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περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, η έκτη τις δαπάνες του, η έβδομη τα χαρακτηριστικά
των δανείων του και η όγδοη τα χαρακτηριστικά των πιστωτικών του καρτών.
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική
και οι πίνακες συχνοτήτων και για την επεξεργασία τους οι μέθοδοι της πολλαπλής
γραμμικής παλινδρόμησης και της probit παλινδρόμησης. Με τη μέθοδο των
παλινδρομήσεων προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δαπάνη των
χαμηλόμισθων νοικοκυριών για τρόφιμα και την πιθανότητα λήψης δανείου από αυτά.
Για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη δαπάνη των νοικοκυριών για
τρόφιμα εκτιμήθηκε η κάτωθι συνάρτηση:
Ei= αxi + εi
(1)
όπου Ei είναι η αναλογία των δαπανών του νοικοκυριού για την αγορά ειδών διατροφής ως
προς το εισόδημά του, xi οι μεταβλητές που προσδιορίζουν τις δαπάνες του νοικοκυριού για
την αγορά ειδών διατροφής ως προς το εισόδημά του και εi τα σφάλματα. Η συνάρτηση αυτή
εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) (Χάλκος, 2007).
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των παραγόντων που
επηρεάζουν την πιθανότητα λήψης δανείου από τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά ήταν της probit
παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε η κάτωθι συνάρτηση:
Li = bMi + ui
(2)
όπου Li είναι μία μεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το νοικοκυριό
έχει λάβει δάνειο και την τιμή 0 στην περίπτωση που το νοικοκυριό δεν έχει δάνειο, Mi είναι
το διάνυσμα των ερμηνευτικών μεταβλητών που προσδιορίζουν την πιθανότητα λήψης
δανείου από το νοικοκυριό, b είναι οι εκτιμώμενοι συντελεστές και ui τα σφάλματα. Li* είναι
η μη μετρήσιμη πιθανότητα το νοικοκυριό να έχει λάβει δάνειο και γίνεται θετική όταν το
νοικοκυριό έχει πάρει δάνειο. Πιο συγκεκριμένα,
Li =1 αν Li*>0
(3)
*
Li =0 αν Li ≤0
(4)
Η συνάρτηση 2 εκτιμάται με τη μέθοδο probit καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή είναι
διχοτομημένη, δηλαδή λαμβάνει μόνο δύο τιμές (Χάλκος, 2007).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την
αναλογία των δαπανών διατροφής των χαμηλόμισθων νοικοκυριών προς το εισόδημά τους,
ως ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα δημογραφικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε η κάτωθι πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση:
andiateis = α0 +α1married +α2meli +α3nochild +α4misthoto +α5aepichi +α6anergos +α7syntaxi
+α8noplapa +α9lnploutan +εi
όπου:
andiateis:
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και ερμηνευτικές μεταβλητές οι:
married:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι έγγαμος και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

meli:

ποσοτική μεταβλητή η οποία εκφράζει τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού

nochild:

ποσοτική μεταβλητή η οποία εκφράζει τον αριθμό των παιδιών του ερωτώμενου

misthoto:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι μισθωτός και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

aepichi:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση

anergos:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι άνεργος και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

syntaxi:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι συνταξιούχος και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

noplapa:

ποσοτική μεταβλητή η οποία εκφράζει τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού
που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

lnploutan:

ο λογάριθμος του συνολικού πλούτου του νοικοκυριού

ε:

τα σφάλματα της παλινδρόμησης

Όσον αφορά τη λήψη δανείου από το νοικοκυριό, οι παράγοντες που την προσδιορίζουν
είναι ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το εισόδημά του, η ιδιοκτησία της κατοικίας
και η λήψη δανείου κατά το παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό των
παραγόντων που επηρεάζουν την πιθανότητα λήψης δανείου εκτιμήθηκε η κάτωθι probit
παλινδρόμηση:
daneio = b0 +b1married +b2meli +b3lneisod +b4homeown +b5etkatoik +b6paliadan +b7apotam
+ui
όπου:
daneio:
ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το
νοικοκυριό έχει λάβει δάνειο και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
και ερμηνευτικές μεταβλητές οι:
married:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτώμενος είναι έγγαμος και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

meli:

ποσοτική μεταβλητή η οποία εκφράζει τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού

lneisod:

ο λογάριθμος του μηνιαίου εισοδήματος του νοικοκυριού

homeown: ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το
νοικοκυριό διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη
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περίπτωση
etkatoik:

ποσοτική μεταβλητή η οποία εκφράζει τα έτη που κατοικεί το νοικοκυριό στη
σημερινή του κατοικία

paliadan:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το
νοικοκυριό είχε παλαιότερα δάνεια τα οποία έχει αποπληρώσει και την τιμή 0
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

apotam:

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το
νοικοκυριό αποταμιεύει και την τιμή 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

u:

τα σφάλματα της παλινδρόμησης

Αποτελέσματα
Στις αστικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι γυναίκες ήταν
περισσότερο πρόθυμες από τους άνδρες να συμμετέχουν στην έρευνα και για το λόγο αυτό η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (65,8%). Η ηλικία τους κυμάνθηκε από 20 έως
87 ετών με μέσο όρο τα 41,5 έτη. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν έγγαμοι (59,5%) και
είχαν παιδιά (74,7%). Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το 50,6% ήταν απόφοιτοι
λυκείου και το 27,8% πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ, ενώ το μορφωτικό επίπεδο του/ της συζύγου για
τους έγγαμους ήταν χαμηλότερο, καθώς το 42,9% δήλωσε απόφοιτοι λυκείου και το 32,7%
απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου. Τα νοικοκυριά αποτελούνταν από 1 έως και 6 άτομα με
μέσο όρο τα 3,5 άτομα, ενώ ο αριθμός των παιδιών κυμάνθηκε από 1 έως και 5, με διάμεσο
τα 2 παιδιά. Στο 73,4% των νοικοκυριών δεν υπήρχαν άτομα άνω των 65 ετών, ενώ στα
νοικοκυριά που διέμεναν ηλικιωμένοι ο αριθμός τους κυμαινόταν από 1 έως 3 άτομα.
Το 82,3% των νοικοκυριών είχε τουλάχιστον ένα μέλος που απασχολείτο σε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, ενώ ο αριθμός των πλήρως απασχολούμενων μελών των νοικοκυριών
έφθανε και τα 3 μέλη. Μερικώς απασχολούμενα μέλη είχε το 23,1% των νοικοκυριών, ενώ
συνταξιούχους το 34,2% και ανέργους το 25,3%. Το 20,3% των ερωτηθέντων δεν εργαζόταν
και ήταν συνταξιούχοι (10,3%), άνεργοι (3,8%) και απασχολούνταν με τις οικιακές εργασίες
(6,3%). Ο χρόνος απασχόλησής τους στη σημερινή τους εργασία κυμαινόταν από λίγους
μήνες έως 30 χρόνια με μέσο όρο τα 4 χρόνια. Οι ώρες που εργάζονταν κυμαίνονταν από 3
έως και 16 ώρες, με την πλειοψηφία να απασχολείται 8 ώρες (39,2%). Όσον αφορά στο είδος
της απασχόλησης των ερωτηθέντων, οι περισσότεροι δήλωσαν υπάλληλοι στον ιδιωτικό
τομέα (34,2%) και ακολουθούσαν οι αυτοαπασχολούμενοι (27,9%) και οι δημόσιοι
υπάλληλοι (17,7%). Αντίθετα, η πλειοψηφία των συζύγων των ερωτηθέντων (30,6%) ήταν
αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (20,4%), ενώ σημαντικό ποσοστό δεν
εργαζόταν (14,3% οικιακή απασχόληση και 8,2% άνεργοι). Μόνο το 12,7% δήλωσε ότι είχε
και δεύτερη απασχόληση, η οποία ήταν κυρίως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα. Τον τελευταίο
χρόνο για το 7,6% των νοικοκυριών έμεινε άνεργος ο επικεφαλής τους, για το 13,9% ο/η
σύζυγος και για το 12,7% κάποιο από τα παιδιά του νοικοκυριού.
Το μηνιαίο ατομικό εισόδημα των ερωτηθέντων κυμαινόταν από 0 έως και 2.000€, ενώ
το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού από 500 έως 2.000€. Ο μέσος όρος του ατομικού
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εισοδήματος ήταν 766,53€, ενώ ο μέσος όρος του εισοδήματος του νοικοκυριού ήταν
1.157,60€. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών δήλωσε εισόδημα 1.500€ (41,8%) και
ακολουθούσαν τα νοικοκυριά με εισόδημα 500€ (30,4%). Λόγω του χαμηλού εισοδήματος
που δήλωσαν, μόνο το 19% των νοικοκυριών αποταμιεύει. Το 91,1% δήλωσε ότι
απολαμβάνει εισόδημα από την εργασία του, το 34,2% έχει κάποιο μέλος που λαμβάνει
σύνταξη και το 11,4% λαμβάνει άλλα επιδόματα ή βοηθήματα και εισοδήματα από άλλες
πηγές. Το 40,5% θεωρούσε ότι το εισόδημά του μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος και το 39,2% δήλωσε ότι τα έξοδά του υπερβαίνουν το εισόδημά του. Έτσι, για την
κάλυψη των μηνιαίων αναγκών τους οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δανείζονται από συγγενείς
(29,1%), χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους (24,1%) και δανείζονται από τράπεζες ή
άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (12,7%).
Το 69,6% δήλωσε ότι διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην οποία διαμένει και το 27,8%
μετακόμισε τα τελευταία 3 χρόνια. Στη σημερινή τους κατοικία διαμένουν από λίγους μήνες
έως και 70 χρόνια, με μέσο όρο τα 12 έτη. Επίσης, ο συνολικός πλούτος του νοικοκυριού
(κινητή και ακίνητη περιουσία) ανερχόταν για την πλειοψηφία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
τους, έως 75.000€.
Όσον αφορά στις δαπάνες του νοικοκυριού, αυτό δαπανά μηνιαίως σημαντικό ποσό του
εισοδήματός του για την αγορά ειδών διατροφής, με την πλειοψηφία να δαπανά από 200 έως
400€ (45,7%). Αντίθετα, το 31,6% δεν δαπανά καθόλου χρήματα για την αγορά ειδών
ένδυσης και υπόδησης, ενώ το 53,7% δαπανά λιγότερα από 100€ για είδη ένδυσης και
υπόδησης. Το ποσό που δήλωσαν ότι καταβάλλουν μηνιαίως για λογαριασμούς κοινής
ωφέλειας κυμαίνεται από 30 έως 500€ με την πλειοψηφία (54%) να δαπανά έως 100€. Τα
περισσότερα σπίτια δεν έχουν κοινόχρηστα και η πλειοψηφία των νοικοκυριών (78,5%) δεν
δαπανά καθόλου χρήματα για την αγορά ειδών πολυτελείας. Επίσης, ένα στα τρία νοικοκυριά
δήλωσε ότι δεν δαπανά χρήματα για διασκέδαση, ενώ ένα στα τέσσερα νοικοκυριά που
δαπανά χρήματα για τη διασκέδασή του διαθέτει έως 50€ μηνιαίως. Για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη δαπανώνται κατά μέσο όρο μηνιαίως 41€ και για μετακινήσεις 77€. Το 73,4%
δήλωσε ότι δεν δαπανά χρήματα για την αγορά ειδών νέας τεχνολογίας, ενώ το 50,6%
δήλωσε ότι πληρώνει δίδακτρα για την εκπαίδευση των παιδιών ή τη δική του, με το 65,4%
να πληρώνει δίδακτρα από 100 έως 200€ μηνιαίως. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών δήλωσε
ότι μείωσε για οικονομικούς λόγους τη διάρκεια των διακοπών του ετησίως, όπως και τον
μηνιαίο αριθμό των εξόδων του για διασκέδαση.
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες θα έπαιρναν κάποιο δάνειο είναι για την
αγορά κατοικίας και για την κάλυψη εξόδων ασθένειας. Από τα νοικοκυριά που δεν
αιτήθηκαν ποτέ για τη λήψη δανείου, το 67,6% δεν το έκανε γιατί το εισόδημά του
επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών του, ενώ το 29,4% γιατί δεν εμπιστεύεται τους
δανειστές. Το 24,1% δήλωσε ότι δανείζεται από συγγενείς, ενώ το 46,8% είχε λάβει
παλαιότερα δάνειο, το οποίο είχε αποπληρώσει την περίοδο της έρευνας, ενώ μόνο το 10,8%
καθυστερούσε την πληρωμή των δόσεων των δανείων αυτών. Το 15,2% είχε λάβει επιδότηση
από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας για την αγορά κατοικίας και το 54,4% είχε κάποιο
δάνειο την περίοδο της έρευνας. Το 34,2% δήλωσε ότι είχε στεγαστικό δάνειο, το 8,9%
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επισκευαστικό, το 15,2% είχε δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου, το 7,6% καταναλωτικό
δάνειο, ποσοστό ίδιο και για τους κατόχους προσωπικού δανείου. Πιστωτική κάρτα διέθετε
το 30,4% των νοικοκυριών. Ο αριθμός των πιστωτικών καρτών που διέθετε κάθε νοικοκυριό
κυμαινόταν από 1 έως 8, με την πλειοψηφία (54,2%) να διαθέτει μία πιστωτική κάρτα, την
οποία είχε αποκτήσει για διευκόλυνση στις συναλλαγές του (66,7%).
Προσδιοριστικοί παράγοντες της δαπάνης για είδη διατροφής ως προς το εισόδημα και της
πιθανότητας λήψης δανείου από το νοικοκυριό
Εξετάζοντας ειδικότερα τη σχέση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων νοικοκυριών με
τις δαπάνες τους, το ποσό που καταναλώνουν τα νοικοκυριά αυτά για την αγορά ειδών
διατροφής σχετίζεται θετικά με το εισόδημά τους, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση του
εισοδήματος του νοικοκυριού οδηγεί στη διάθεση από μέρους του μεγαλύτερου ποσού για
την αγορά ειδών διατροφής. Επίσης, η ηλικία σχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με
τις δαπάνες για είδη διατροφής σε αντίθεση με τις δαπάνες για διασκέδαση που σχετίζονται
αρνητικά.
Για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αναλογία του ποσού που
δαπανά το νοικοκυριό για είδη διατροφής ως προς το εισόδημά του εκτιμήθηκε υπόδειγμα, τα
εμπειρικά αποτελέσματα του οποίου εμφανίζονται στον πίνακα 1. Σύμφωνα με το αρχικό
υπόδειγμα, η αναλογία του ποσού για την αγορά ειδών διατροφής προς το εισόδημα
επηρεάζεται θετικά αλλά μη στατιστικά σημαντικά από την οικογενειακή κατάσταση και τον
αριθμό των μελών του νοικοκυριού, αποτέλεσμα το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα
προηγούμενων ερευνών (Shamim and Ahmad, 2007, Jacobson et al., 2010, Charles et al.,
2006, Johnson and Li, 2007). Αντίθετα, στους επιχειρηματίες η αναλογία είναι μικρότερη από
τους μη οικονομικά ενεργούς αλλά μη στατιστικά σημαντική, όπως και όσον αφορά τον
αριθμό των απασχολουμένων μελών του νοικοκυριού. Οι συνταξιούχοι, από την άλλη
πλευρά, παρουσιάζουν υψηλότερη αναλογία του ποσού που διαθέτουν για την αγορά ειδών
διατροφής προς το εισόδημά τους, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντικό. Από τα
παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι συνταξιούχοι δαπανούν μεγαλύτερο ποσό του εισοδήματός
τους για την αγορά ειδών διατροφής.
Τα αποτελέσματα του τελικού υποδείγματος παρουσιάζονται στη δεύτερη στήλη του
πίνακα 1 και δείχνουν ότι η αναλογία του ποσού της δαπάνης για είδη διατροφής προς το
εισόδημα επηρεάζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά από τον αριθμό των παιδιών που έχει
ο ερωτώμενος. Έτσι, όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο αυξάνεται και το ποσό που
δαπανά το νοικοκυριό για την αγορά ειδών διατροφής προς το συνολικό του εισόδημα.
Επίσης, οι άνεργοι παρουσιάζουν υψηλότερη αναλογία του ποσού που διαθέτουν για την
αγορά ειδών διατροφής προς το εισόδημά τους, αποτέλεσμα αναμενόμενο καθώς οι άνεργοι
διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα, και, κατά συνέπεια, διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό του
εισοδήματός τους για την κάλυψη των βασικών αναγκών του νοικοκυριού (Blundell and
Pistaferri, 2008). Αντίθετα, οι μισθωτοί διαθέτουν χαμηλότερο ποσοστό του εισοδήματός
τους για την αγορά ειδών διατροφής, όπως και τα νοικοκυριά που κατέχουν κάποιο είδος
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πλούτου, καθώς όσο αυξάνεται ο πλούτος του νοικοκυριού τόσο μειώνεται η αναλογία της
δαπάνης για είδη διατροφής προς το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού (Hasanov, 2007).
Πίνακας 1. Εκτίμηση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης του λόγου των δαπανών του
νοικοκυριού για την αγορά ειδών διατροφής προς το εισόδημά του (n= 64).
Μεταβλητές
Σταθερά

Αρχικό Υπόδειγμα andiateis
Τελικό Υπόδειγμα andiateis
0,904***
0,996***
(3,04)
(3,98)
married
0,028
(0,52)
meli
0,003
(0,12)
nochild
0,029
0,037**
(1,27)
(2,11)
misthoto
-0,090
-0,121**
(-1,35)
(-2,64)
aepichi
-0,012
(-0,16)
anergos
0,255*
0,248**
(1,95)
(2,10)
syntaxi
0,088
(0,94)
noplapa
-0,017
(-0,53)
lnploutan
-0,054*
-0,061***
(-1,98)
(-2,89)
2
R
0,317
0,282
2
R (διορθωμένο)
0,203
0,233
Durbin-Watson stat
1,911
1,928
F
2,782***
5,787***
Σημείωση: Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η στατιστική t.
***, ** και *, υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος λήψης δανείου από τα
χαμηλόμισθα νοικοκυριά παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
probit παλινδρόμησης, οι έγγαμοι είναι πιθανότερο να έχουν λάβει δάνειο, όπως και τα
νοικοκυριά που δεν αποταμιεύουν, αποτελέσματα τα οποία όμως δεν είναι στατιστικά
σημαντικά (Kamleitneir and Kirchler, 2007, Bridges et al., 2004). Από την άλλη πλευρά, το
εισόδημα του νοικοκυριού επηρεάζει αρνητικά την πιθανότητα λήψης δανείου, που σημαίνει
ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα του νοικοκυριού τόσο μειώνεται η πιθανότητα αυτό να
καταφύγει σε δανεισμό, αποτέλεσμα το οποίο, επίσης, δεν είναι στατιστικά σημαντικό
(Swain, 2007). Αντίθετα, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού επιδρά στη λήψη δανείου σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, η ιδιοκτησία της κατοικίας και τα έτη
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ιδιοκατοίκησης σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και η παλαιότερη λήψη δανείου,
το οποίο δάνειο έχει ήδη αποπληρωθεί, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Πιο
συγκεκριμένα, η αύξηση του αριθμού των μελών του νοικοκυριού αυξάνει την πιθανότητα
αυτό να καταφύγει στη λήψη δανείου, καθώς έχει μεγαλύτερες ανάγκες (Nguyen, 2007, Chen
and Jensen, 1985). Θετική είναι και η επίδραση της ιδιοκτησίας της κατοικίας καθώς τα
νοικοκυριά με ιδιόκτητη κατοικία παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν λάβει
δάνειο, ενώ όσο αυξάνονται τα έτη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι τόσο μειώνεται η
πιθανότητα λήψης δανείου. Τα νοικοκυριά με ιδιόκτητη κατοικία λαμβάνουν συνήθως δάνειο
για την απόκτηση της κατοικίας τους και τη θεωρούν ιδιόκτητη ανεξάρτητα από την
αποπληρωμή ή μη του δανείου τους (Bridges and Disney, 2004, Bridges et al., 2004). Τέλος,
τα νοικοκυριά που είχαν λάβει δάνειο και κατά το παρελθόν και το έχουν αποπληρώσει
παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν λάβει δάνειο σε σύγκριση με τα νοικοκυριά
που δεν δανείστηκαν ποτέ, καθώς έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό λόγω της
προηγούμενης εμπειρίας τους (Duca and Rosenthal, 1994).
Πίνακας 2. Εκτίμηση probit παλινδρόμησης για την πιθανότητα το νοικοκυριό να έχει λάβει
δάνειο (n=77).
Μεταβλητές
Σταθερά

Αρχικό Υπόδειγμα daneio Τελικό Υπόδειγμα daneio
2,251
2,340
(0,78)
(0,83)
married
0,264
(0,69)
meli
0,271
0,307*
(1,54)
(1,82)
lneisod
-0,559
-0,575
(-1,18)
(-1,25)
homeown
0,831**
0,913**
(2,03)
(2,31)
etkatoik
-0,033**
-0,035**
(-2,11)
(-2,23)
paliadan
1,054***
1,076***
(3,13)
(3,22)
apotam
-0,073
(-0,17)
Log likelihood
-39,832
-40,083
Akaike info criterion
1,242
1,197
Hanna-Quinn criter.
1,340
1,270
Mc-Fadden R-squared
0,251
0,247
Σημείωση: Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η στατιστική z.
***, ** και *, υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.
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Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα αποτελούνται από έγγαμους με
παιδιά. Σημαντικός αριθμός νοικοκυριών έχει τουλάχιστον ένα μέλος που έχει
συνταξιοδοτηθεί, καθώς και ένα μέλος που έχει μείνει άνεργο τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των νοικοκυριών του δείγματος, το εισόδημά τους σε σχέση με το
προηγούμενο έτος έχει παρουσιάσει μείωση, ενώ οι περισσότεροι διαμένουν σε ιδιόκτητη
κατοικία και δεν αποταμιεύουν. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι μισθωτοί στον
ιδιωτικό τομέα και δεν έχουν δεύτερη απασχόληση. Τα νοικοκυριά με άνεργα μέλη και
παιδιά δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για την αγορά ειδών διατροφής
σε αντίθεση με εκείνα που διαθέτουν υψηλό πλούτο. Από την άλλη, όσα διαθέτουν ιδιόκτητη
κατοικία και έχουν λάβει κατά το παρελθόν δάνειο, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
έχουν λάβει δάνειο κατά την περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας, σε αντίθεση με εκείνους
που διαμένουν πολλά χρόνια στην ίδια κατοικία.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά που οφείλονται
κυρίως στο εισόδημά τους, το οποίο περιορίζει τις δυνατότητές τους για κατανάλωση.
Η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί
παρόμοια έρευνα για τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα αποτελέσματά της μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη διαμόρφωση στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών των νοικοκυριών αυτών. Η Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των
χαμηλόμισθων νοικοκυριών, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα έρευνα, αλλά και τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη δαπάνη των νοικοκυριών για τρόφιμα και την πιθανότητα
λήψης δανείου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των νοικοκυριών αυτών, καθώς μετά και το «ξέσπασμα» της οικονομικής κρίσης τα
νοικοκυριά αυτά αντιμετωπίζουν εντονότερα προβλήματα.
Η διεθνής οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα η επελθούσα οικονομική κρίση στη χώρα
μας, καθιστά μάλλον επιτακτική την ανάγκη για ερευνητικές εργασίες επί της δανειοληψίας
των χαμηλόμισθων νοικοκυριών. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να επαναληφθεί
και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες με βεβαιότητα αντιμετωπίζουν
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, αλλά και στο σύνολό της. Επίσης, θα μπορούσε να
απευθύνεται και σε νοικοκυριά μέσου αλλά και υψηλού εισοδήματος, ώστε να διερευνηθεί η
αντίστοιχη συμπεριφορά των νοικοκυριών αυτών και να προκύψουν συγκρίσεις μεταξύ του
προφίλ και της συμπεριφοράς των νοικοκυριών διαφορετικού εισοδήματος.
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Περίληψη
Σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας αποτελεί η ενδυνάμωση του
ανθρώπινου δυναμικού της. Η ενίσχυση της διαδοχής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
αποτελεί σημαντικό ζήτημα της αγροτικής ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας είναι η
διερεύνηση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και μία πρώτη αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος χρηματοδότησης των νέων γεωργών. Στην εργασία
εφαρμόζεται η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis), σε δείγμα
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υπέβαλαν επενδυτικό σχέδιο, για ένταξή τους στο
πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, Μέτρο 1.1.2. Εγκατάσταση των Νέων
Γεωργών». Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
διαμορφώνονται δύο τυπολογίες των επενδυτικών σχεδίων. Οι τυπολογίες καθορίζονται
βάσει των μονάδων ανθρώπινης εργασίας και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, όπως
παρουσιάζονται στην υφιστάμενη κατάσταση (πρώτη τυπολογία) καθώς και στο μελλοντικό
επίπεδο-στόχο (δεύτερη τυπολογία), μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Το
προφίλ δευτέρου επιπέδου των συστάδων διερευνήθηκε βάσει ελέγχων ανεξαρτησίας (χ2test), ενώ ως επιπλέον παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν: η περιοχή των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, το ύψος των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και η παραγωγική
κατεύθυνση. Η ένταξη των νέων γεωργών στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιτυγχάνει, πέρα
από την προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, αύξηση του
μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση την καταβαλλόμενη εργασία και
βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη μελέτη της
τυπολογίας της μελλοντικής κατάστασης, αλλά και τις συσχετίσεις των συστάδων μεταξύ
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τους, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων φαίνεται ότι δεν επηρέασε τον παραγωγικό
προσανατολισμό των εκμεταλλεύσεων. Με την εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων δεν
διαπιστώνεται η ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις συνθήκες των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών όπως π.χ. κτηνοτροφία,
αξιοποιώντας πιο αποδοτικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών.
Λέξεις-κλειδιά: Χρηματοδότηση, επενδυτικά σχέδια, νέοι γεωργοί, Αγροτική ανάπτυξη,
Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες.
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Abstract
A major factor for the development of Greek agriculture is the strengthening of its human
resources. Reinforcing the succession of agricultural holdings is a vital issue for the growth of
rural areas. The object of this paper is to examine the relevant investment plans, and make an
initial evaluation of the effectiveness of the financing programme for young farmers.
Hierarchical Cluster Analysis is applied in the present study on a sample of agricultural
holdings that submitted an investment plan, in order to be included in the programme “Rural
Development 2007-2013, Measure 1.1.2. Installation of Young Farmers”. In order to evaluate
the effectiveness of the programme, two investment plan typologies are formulated. These
typologies are defined according to the human labour units and the gross added value, as
presented in the current status of the holdings (first typology) and in the future target-level
status (second typology) following the completion of the investment plans. The second level
profile of the clusters was examined using tests of independence (χ2-test), while the additional
parameters used were: the region where the agricultural holdings were located, the size of the
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realised investments and the type of production. The inclusion of young farmers in this
specific Programme, apart from attracting young people to rural areas, also succeeds in an
increase to the performed labour and an improved agricultural income. However, as emerges
from a study of the typology depicting the future status of the holdings, and from the
correlations between the clusters, the implementation of the investment plans does not seem
to have affected the type of production at the holdings. In fact, the implementation of the
investment plans has not led to the development of any new production activities, which
would be better adjusted to the prevailing conditions in disadvantaged and mountainous
regions, such as e.g. animal husbandry, an activity that could more effectively valorise the
comparative advantages of the said regions.
Keywords: financing, investment plans, young farmers, Agricultural Development,
Hierarchical Cluster Analysis.

Εισαγωγή
Η γήρανση των απασχολούμενων στη γεωργία και η δυσκολία διαδοχής των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων αποτελούν βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής γεωργίας
(Gidarakou et al., 2002, Αλεξόπουλος κ.ά., 2006, Fennel, 1997). Το γεγονός ότι το 24,4% των
γεωργών στην Ε.Ε. είναι άνω των 55 ετών καθιστά επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης του
προβλήματος (Vidal and Marquer, 2002). Η ανάγκη εύρεσης βιώσιμων λύσεων στην
αντιμετώπιση των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
των αγροτικών περιοχών, η ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της γεωργίας και
η επαγγελματική αναβάθμισή του, αποτελούν προτεραιότητα των μέτρων της ΚΑΠ
(Gidarakou et al., 2000, Καζακόπουλος κ.ά., 2005).
Η αναγκαιότητα επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό στη γεωργία (Ευρωπαϊκή Ένωση
2010) έγινε νωρίς αντιληπτή και επιχειρήθηκε από το 1981 με την οδηγία 81/528/EEC, ενώ
στη πορεία συνεχίστηκε με ακολουθία σχετικών κανονισμών και εθνικών νόμων
(Καν.797/85, Καν.1760/87, Καν.2328/91, Κα.950/97, Καν. 1257/99, Ν.2520/97, ΕΚ
1698/2005, ΕΚ 1974/2006, Καν. 1320/2006).
Στην Ελλάδα τα μέτρα ενίσχυσης των νέων γεωργών, που αποσκοπούν στη δημιουργία
της δικής τους εκμετάλλευσης, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους,
εφαρμόζονται ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
υποστηριζόμενα από το Α΄, Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ.
Η συνεχής προσέλκυση νέων ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους
με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλλει θετικά στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση
του πληθυσμού της υπαίθρου επιχειρείται και με το Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007
– 2013 (Π.Α.Α. 2007 -2013) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το 46,1% του συνολικού
προϋπολογισμού του Προγράμματος αναφέρεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

377

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

γεωργίας και δασοκομίας, το 34,5% σε μέτρα ενίσχυσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
και το 19,4% στη βελτίωση της ποιότητα ζωής του αγροτικού πληθυσμού και τη
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2009).
Ειδικότερα, η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2. στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων για
την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που σε συνδυασμό με την
υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους γεωργούς, θα συντελέσει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, το Μέτρο στοχεύει στην εγκατάσταση
12.000 νέων γεωργών, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 304.989.343€, από τα οποία το
70,9% είναι κοινοτική συμμετοχή και το 29,1% εθνικοί πόροι (Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων 2008).
Το Μέτρο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών, που διαθέτουν επαρκή
επαγγελματική ικανότητα ή την αποκτούν εντός 3ετίας από την εγκατάστασή τους στην
εκμετάλλευση, το μέγεθος της οποίας σε απαιτήσεις σε εργασία είναι τουλάχιστον 0,5
Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και δύνανται να αναπτύξουν δραστηριότητες τέτοιες
που να βελτιώνουν το επίπεδο βιωσιμότητας της εκμετάλλευσής τους.
Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι νέοι γεωργοί καλούνται να παρουσιάσουν
λεπτομερή φάκελο (επενδυτικό σχέδιο) με πλήρη στοιχεία σχετικά με το αρχικό οικονομικό
επίπεδο της εκμετάλλευσης (υφιστάμενη κατάσταση), καθώς και την επιλογή του επιπέδουστόχου που θα πρέπει να φθάσει η εκμετάλλευση, μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου (μελλοντική κατάσταση). Δεσμευτικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία
γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία άνω της μιας (1)
ΜΑΕi και γεωργικού εισοδήματοςii (προσδιορίζεται βάσει Ακαθάριστης Προστιθέμενης
Αξίας) μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με
την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του
εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Το ύψος της ενίσχυσης
ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται συνολικά σε 50.000€ και το ελάχιστο σε 10.000€ και
διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 2009):
-Τον τόπο δραστηριοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης (οι περιοχές διακρίνονται σε
ορεινές, μειονεκτικές και κανονικές),
-την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού σχεδίου (1. πολυετείς καλλιέργειες: δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, 2.
κηπευτικές και ανθοκομικές δραστηριότητες 3. λοιπές δραστηριότητες φυτικής παραγωγής,
4. κτηνοτροφικές δραστηριότητες, 5. μικτές δραστηριότητες),
-το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος χρηματοδότησης-εγκατάστασης
των νέων γεωργών, βάσει παραμέτρων που αποτελούν και κριτήρια εισδοχής στο
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συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιδιώκεται επίσης, ο διαγνωστικός έλεγχος της πορείας των
επενδυτικών σχεδίων και ο προσδιορισμός ομάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που θα
αποτελέσουν στόχο για τη βελτίωση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Υλικά και μέθοδοι
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αναφέρονται σε δείγμα 301
επενδυτικών σχεδίων και αφορούν την εφάπαξ πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασης των
νέων αγροτών. Τα σχέδια αυτά υποβλήθηκαν για έγκριση στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη 2007-2013-Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Μέτρο 1.1.2. Εγκατάσταση των Νέων
Γεωργών». Ο καθορισμός του δείγματος έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία. (Φαρμάκης,
2002). Το επιλεγέν δείγμα των επενδυτικών σχεδίων προέρχεται από τους Νομούς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί το 14% του συνόλου των επενδυτικών
σχεδίων που κατατέθηκαν.
Από το σύνολο του δείγματος, τα 194 επενδυτικά σχέδια αφορούν άντρες και τα
υπόλοιπα 107 γυναίκες γεωργούς. Ως προς την έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης, το 24,3%
δραστηριοποιείται σε κανονικές περιοχές, το 47,2% σε ορεινές περιοχές, ενώ το 28,6% σε
μειονεκτικές περιοχές. Ως προς το προσανατολισμό της γεωργικής τους δραστηριότητας, το
71,8% ασχολείται με πολυετείς καλλιέργειες, το 5,3% με ανθοκομικές καλλιέργειες και
κηπευτικά, το 20,3% με κάτι άλλο, το 1% με κτηνοτροφικές δραστηριότητες και το 1,7% με
μικτή παραγωγή. Το 56,5% των σχεδίων παρουσιάζουν επενδυτικές προτάσεις μεγαλύτερες
των 50.000€, ενώ το υπόλοιπο 43,5% μικρότερες των 50.000€.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ενίσχυσης
των νέων γεωργών αναπτύσσονται δύο τυπολογίες των επενδυτικών σχεδίων του δείγματος.
Οι τυπολογίες καθορίζονται βάσει των μονάδων ανθρώπινης εργασίας (Μ.Α.Ε) και
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (Α.Π.Α), όπως περιγράφονται τόσο στην υφιστάμενη
κατάσταση (πρώτη τυπολογία), όσο και στη μελλοντική κατάσταση-στόχο μετά την
ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων (δεύτερη τυπολογία).
Για την ανάπτυξη των δύο τυπολογιών εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες
(Hierarchical Cluster Analysis). Ο σχηματισμός των συστάδων έγινε με βάση το κριτήριο του
Ward, ενώ το τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασης χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο
(αν)ομοιότητας των εκμεταλλεύσεων (Hair et al., 1995, Sharma, 1996). Η ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS ver. 15 (Σιάρδος, 1999). Οι μεταβλητές
πριν την είσοδό τους στην ανάλυση μετασχηματίστηκαν σε z-scores.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια των Πινάκων Διπλής Εισόδου και με βάση τον έλεγχο
ανεξαρτησίας (χ2-test), προσδιορίστηκε το προφίλ δευτέρου επιπέδου των συστάδων της
τυπολογίας των σχεδίων βελτίωσης (Yung and Chan, 1999, Kirkwood, 1996, Daniel, 1995).
Ειδικότερα, ελέγχθηκαν οι παρακάτω σχέσεις:
-Μεταξύ των συστάδων της υφιστάμενης κατάστασης και της έδρας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
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-Μεταξύ των συστάδων της υφιστάμενης κατάστασης και του επιπέδου των
πραγματοποιούμενων επενδύσεων.
-Μεταξύ των συστάδων της μελλοντικής κατάστασης και της έδρας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
-Μεταξύ των συστάδων της μελλοντικής κατάστασης και του επιπέδου των
πραγματοποιούμενων επενδύσεων.
-Μεταξύ των συστάδων υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης.

Αποτελέσματα
Έπειτα από την εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες στα οικονομικά
δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, διαμορφώνεται η πρώτη τυπολογία των επενδυτικών
σχεδίων των νέων γεωργών. Προκύπτουν τρεις συστάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων: η
συστάδα C1 που αποτελείται από 95 εκμεταλλεύσεις (31,6%), η συστάδα C2 που αποτελείται
από 86 εκμεταλλεύσεις (28,6%) και η συστάδα C3 με 120 (39,8%) εκμεταλλεύσεις. Ο
σχηματισμός των τριών συστάδων είναι στατιστικά σημαντικός.
Με βάση τα στοιχεία της πρώτης τυπολογίας (Πίνακας 1), βλέπουμε ότι η πρώτη
συστάδα (C1) αποτελείται από 95 εκμεταλλεύσεις νέων γεωργών, με μέσες τιμές ΜΑΕ και
ΑΠΑ 3,2 και 12.025 € αντίστοιχα. Η συστάδα C1 συγκροτείται από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις υψηλής έντασης στον συντελεστή «εργασία» και υψηλού γεωργικού
εισοδήματος. Η δεύτερη συστάδα (C2) αποτελείται από 86 εκμεταλλεύσεις χαμηλής έντασης
στο συντελεστή «εργασία» και χαμηλού γεωργικού εισοδήματος (μέσοι όροι ΜΑΕ 1,444 και
ΑΠΑ 6.392,06 € αντίστοιχα). Η τρίτη συστάδα (C3) αποτελείται από 120 εκμεταλλεύσεις, με
σχετικά χαμηλή ένταση εργασίας, αλλά με υψηλό γεωργικό εισόδημα (μέσοι όροι ΜΑΕ και
ΑΠΑ 1,559 και 15.278,45 € αντίστοιχα).
Πίνακας 1. Τυπολογία υφιστάμενης κατάστασης των επενδυτικών σχεδίων.
Αριθμός
επενδυτικών σχεδίων

Μέσοι όροι
Μ.Α.Ε.

Std. D.

Α.Π.Α

Std. D.

1η Συστάδα (C1)

3,200

0,519

12025,09

1209,35

95

2η Συστάδα (C2)

1,444

0,561

6392,06

1818,0

86

3η Συστάδα (C3)

1,559

0,505

15278,45

5821,2

120

Συστάδες

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.
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Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Πίνακας 2) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ των συστάδων της υφιστάμενης κατάστασης των επενδυτικών
σχεδίων του δείγματος και της έδρας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (χ2=108,386, β.ε.=4,
p=0,000 και είναι p<0,005). Με τη βοήθεια του δείκτη συνάφειας Cramer’s V μπορούμε να
ελέγξουμε την ένταση της σχέσης μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων (Cramer’s V=0,424 και
είναι 0,40 < C.V <0,60). Η σχέση των παραμέτρων αυτών είναι ισχυρή.
Πίνακας 2. Συσχετίσεις παραμέτρων των επενδυτικών σχεδίων με την πρώτη τυπολογία.
Παράμετροι επενδυτικών
σχεδίων

1η τυπολογία υφιστάμενης κατάστασης

Έδρα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Cramer’s V=0.424, 2=108,386, df=4, p=0.000*

Ύψος των πραγματοποιούμενων
επενδύσεων

Cramer’s V=0.247, 2=18,350, df=2, p=0.000

Παραγωγική κατεύθυνση

Cramer’s V=0.243, 2=35,532, df=8, p=0.000

*Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας χ2
υπολογίστηκε με τη μέθοδο προσομοίωσης του Monte-Carlo (Mehta & Patel, 1996) χρησιμοποιώντας το
λογισμικό SPSS v.15.0.

Επίσης, ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε επίσης στατιστικά σημαντική σχέση, μεταξύ
των συστάδων υφιστάμενης κατάστασης και του επιπέδου των πραγματοποιούμενων
επενδύσεων (χ2=18,350, β.ε.=2, p=0,000 και είναι p<0,005). Η ένταση της σχέσης μεταξύ των
παραπάνω παραμέτρων είναι μέτρια (Cramer’s V=0,247 και είναι 0,20 < C.V<0,40). Ακόμα,
προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των συστάδων της υφιστάμενης κατάστασης
και της παραγωγικής κατεύθυνσης (χ2=35,532, β.ε.=8, p=0,005). Η ένταση της σχέσης μεταξύ
των παραπάνω παραμέτρων είναι μέτρια (Cramer’s V=0,243 και είναι 0,20 < C.V <0,40).
Στη συνέχεια αναλύεται η τυπολογία της υφιστάμενης κατάστασης των επενδυτικών
σχεδίων.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται το προφίλ δευτέρου επιπέδου της συστάδας C1.
Παρατηρούμε, ότι η πρώτη συστάδα (C1) συγκροτείται σε ποσοστό 74,7% από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε μειονεκτικές περιοχές, σε ποσοστό 15,8% σε
ορεινές περιοχές και τέλος, σε ποσοστό 9,5% σε κανονικές περιοχές. Το 69,5% των σχεδίων
βελτίωσης της πρώτης συστάδας αναφέρονται σε επενδύσεις πάνω από 50000 €, ενώ το
30,5% σε επενδύσεις μικρότερες από 50000€. Το 75,8% έχει προσανατολισμό γεωργικής
δραστηριότητας σε πολυετείς καλλιέργειες, ενώ το 24,2% σε λοιπές δραστηριότητες φυτικής
παραγωγής.
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Πίνακας 3. Προφίλ Δευτέρου Επιπέδου της Συστάδας C1.
Τόπος εγκατάστασης

1η Συστάδα (C1)
Κανονική

Μειονεκτική

Ορεινή

Σύνολο

9

71

15

95

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

9,5

74,7

15,8

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

-4,1

6,5

-3,3

Απόλυτη συχνότητα

Ύψος επενδύσεων
Επενδύσεις άνω
των 50.000€

Επενδύσεις κάτω από
50.000€

66

29

95

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

69,5

30,5

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

3,1

-3,1

Απόλυτη συχνότητα

Κλάδοι παραγωγής
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

72

0

23

0

0

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

75,8

0

24,2

0

0

Τυποποιημένο υπόλοιπο

1,1

-2,8

1,2

-1,2

-1,5

Απόλυτη συχνότητα

95
100

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.
Η συστάδα αυτή (C2) συγκροτείται σε ποσοστό 61,6% από γεωργικές εκμεταλλεύσεις που
δραστηριοποιούνται σε μειονεκτικές περιοχές, σε ποσοστό 33,7% σε ορεινές περιοχές και
τέλος σε ποσοστό 4,7% σε κανονικές περιοχές. Το 61,6% των σχεδίων βελτίωσης της πρώτης
συστάδας αναφέρονται σε επενδύσεις μικρότερες από 50.000 €, ενώ το 38,4% σε επενδύσεις
μεγαλύτερες από 50.000€. Το 77,9% έχει προσανατολισμό γεωργικής δραστηριότητας σε
πολυετείς καλλιέργειες, το 20,9% σε λοιπές δραστηριότητες φυτικής παραγωγής, ενώ το
1,2% σε μικτή παραγωγή.
Το προφίλ δευτέρου επιπέδου της συστάδας C2 παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Προφίλ Δευτέρου Επιπέδου της Συστάδας C2.
Τόπος εγκατάστασης

2η Συστάδα (C2)
Κανονική

Μειονεκτική

Ορεινή

Σύνολο

4

53

29

86

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

4,7

61,6

33,7

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

-5,0

3,2

1,3

Απόλυτη συχνότητα

Ύψος επενδύσεων

Απόλυτη συχνότητα
Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)
Τυποποιημένο υπόλοιπο

Επενδύσεις άνω
των 50.000€

Επενδύσεις κάτω
από 50.000€

33

53

95

38,4

61,6

100

-4

4
Κλάδοι παραγωγής

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

67

0

18

0

1

86

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

77,9

0

20,9

0

1,2

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

1.5

-2.6

0,2

-1,1

-0.4

Απόλυτη συχνότητα

Η τρίτη συστάδα (C3) συγκροτείται (Πίνακας 5) από γεωργικές εκμεταλλεύσεις που
δραστηριοποιούνται κυρίως σε κανονικές περιοχές (50%), σε μειονεκτικές περιοχές (15%)
και τέλος σε ορεινές περιοχές (35%). Το 59,2% των σχεδίων βελτίωσης της πρώτης
συστάδας, αναφέρονται σε επενδύσεις άνω από 50.000 €, ενώ το 40,8% σε επενδύσεις
μικρότερες από 50.000 €. Το 64,2% έχει προσανατολισμό γεωργικής δραστηριότητας σε
πολυετείς καλλιέργειες, το 13,3% σε κηπευτικά, το 16,7% σε λοιπές δραστηριότητες φυτικής
παραγωγής, το 2,5% σε κτηνοτροφία και το 3,3% σε μικτή παραγωγή.
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Πίνακας 5. Προφίλ Δευτέρου Επιπέδου της Συστάδας C3.
Τόπος εγκατάστασης

3η Συστάδα (C3)
Κανονική

Μειονεκτική

Ορεινή

Σύνολο

60

18

42

120

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

50%

15%

35%

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

8,5

-9,1

2

Απόλυτη συχνότητα

Ύψος επενδύσεων
Επενδύσεις άνω
των 50.000€

Επενδύσεις κάτω από
50.000€

71

49

120

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

59,2

40,8

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

0,8

-0,8

Απόλυτη συχνότητα

Κλάδοι παραγωγής
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

77

16

20

3

4

120

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

64,2

13,3

16,7

2,5

3,3

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

-2,4

5,0

-1,3

2,1

1,8

Απόλυτη συχνότητα

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.

Από την εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες στα δεδομένα της
μελλοντικής κατάστασης στόχου, όπως περιγράφονται στα επενδυτικά σχέδια,
διαμορφώνεται η δεύτερη τυπολογία των νέων γεωργών (Πίνακας 6). Προκύπτουν δύο
συστάδες επενδυτικών σχεδίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων: η συστάδα S1 με 127
εκμεταλλεύσεις (42,20%) και η συστάδα S2 με 174 εκμεταλλεύσεις (57,80%). Ο σχηματισμός
των τριών συστάδων είναι στατιστικά σημαντικός.
Η πρώτη συστάδα S1 συγκροτείται από 127 σχέδια βελτίωσης νέων γεωργών, με μέσους
όρους σε ΜΑΕ και ΑΠΑ 4,818 και 23.188,3 αντίστοιχα. Η δεύτερη συστάδα (S2) αποτελείται
από 174 σχέδια βελτίωσης, με μέσους όρους ΜΑΕ και ΑΠΑ 2,393 και 17.941,2 αντίστοιχα.
Με βάση τα στοιχεία των διαμορφούμενων συστάδων συμπεραίνουμε ότι και οι δύο
συστάδες που περιγράφουν την προσδοκώμενη κατάσταση-στόχο αποτελούνται από
επενδυτικά σχέδια με βελτιωμένα τα στοιχεία των ΜΑΕ και ΑΠΑ. Ειδικότερα, η S1
αποτελείται από επενδυτικά σχέδια που αντιστοιχούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τις
υψηλότερες τιμές σε ΜΑΕ και ΑΠΑ σε σχέση με την S2.
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Πίνακας 6. Τυπολογία της μελλοντικής κατάστασης των επενδυτικών σχεδίων.
Μέσοι όροι

Αριθμός
επενδυτικών σχεδίων

Συστάδες
Μ.Α.Ε.

Std. D.

Α.Π.Α

Std. D.

1η Συστάδα (S1)

4,818

1,222

23188,3

6334,83

127

2η Συστάδα (S2)

2,393

0,832

17941,2

4550.80

174

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.

Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Πίνακας 7) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ των συστάδων της μελλοντικής κατάστασης και της έδρας της
εκμετάλλευσης (χ2=29,635, β.ε.=2, p=0,000 και είναι p<0,005). Η ένταση της σχέσης
αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων είναι μέτρια (Cramer’s V=0,314 και
είναι 0,20 < C.V<0,40). Ακόμα, ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι επίσης υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των συστάδων αυτών και του επιπέδου των
πραγματοποιούμενων επενδύσεων, (χ2=16,532, β.ε.=1, p=0,000 και είναι p<0,005). Η ένταση
της σχέσης μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων (Cramer’s V=0,234 και είναι 0,20< C.V
<0,40) είναι μέτρια. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των συστάδων και
της παραγωγικής κατεύθυνσης (χ2=8,173, β.ε.=4, p=0,005). Η ένταση της σχέσης μεταξύ των
παραπάνω παραμέτρων είναι ασθενής (Cramer’s V=0,211 και είναι 0,20 < C.V <0,40).
Πίνακας 7. Συσχετίσεις παραμέτρων των επενδυτικών σχεδίων με τη δεύτερη τυπολογία.
Παράμετροι επενδυτικών σχεδίων
2η τυπολογία προσδοκώμενης κατάστασης
Cramer’s V=0.424, 2=29,635, df=2,
Έδρα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
p=0.000*
Ύψος των πραγματοποιούμενων
Cramer’s V=0.234, 2=16,532, df=1,
επενδύσεων
p=0.000
Cramer’s V=0.211, 2=8,173, df=4,
Παραγωγική κατεύθυνση
p=0.000
*Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) του στατιστικού ελέγχου ανεξαρτησίας χ2
υπολογίστηκε με τη μέθοδο προσομοίωσης του Monte-Carlo (Mehta & Patel, 1996) χρησιμοποιώντας το
λογισμικό SPSS v.15.0.

Στη συνέχεια αναλύεται η τυπολογία της μελλοντικής κατάστασης των επενδυτικών
σχεδίων. Στους Πίνακες 8 και 9 παρουσιάζεται το προφίλ δευτέρου επιπέδου των συστάδων
S1 και S1.
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Πίνακας 8. Προφίλ δευτέρου επιπέδου της συστάδας S1.
Τόπος εγκατάστασης
1η Συστάδα (S1)

Απόλυτη συχνότητα
Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)
Τυποποιημένο υπόλοιπο

Κανονική

Μειονεκτική

Ορεινή

Σύνολο

18

83

26

127

14,2%

65,4%

20,5%

100

-3,5

5,4

-2,7

Ύψος επενδύσεων
Επενδύσεις άνω
των 50.000€

Επενδύσεις κάτω από
50.000€

89

38

127

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

70,1

29,9

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

4,1

-4,1

Απόλυτη συχνότητα

Κλάδοι παραγωγής

Απόλυτη συχνότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

86

10

30

1

0

67,7

7,9

23,6

0,8

0

-1,3

1,7

1,2

-0,3

-1,9

127
100

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)
Τυποποιημένο υπόλοιπο

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.

Η πρώτη συστάδα της τυπολογίας (S1) αποτελείται από επενδυτικά σχέδια, όπου οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις δραστηριοποιούνται κυρίως (65,4%) σε μειονεκτικές και ορεινές
περιοχές (20,5%), ενώ μόλις το 14,2% σε κανονικές περιοχές. Το 70,1% των σχεδίων
περιγράφουν γεωργικές επενδύσεις πάνω από 50.000€, ενώ ως προς το προσανατολισμό της
γεωργικής παραγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό (67,7%) δραστηριοποιείται σε πολυετείς
καλλιέργειες, το 7,9% σε κηπευτικά, ενώ το 23% λοιπές γεωργικές δραστηριότητες.
Η δεύτερη συστάδα της μελλοντικής κατάστασης (S2) αποτελείται από επενδυτικά
σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται 34,5% σε ορεινές και
μειονεκτικές 33,9%, ενώ μόλις το 31,6% σε κανονικές περιοχές. Το 53,4% των επενδυτικών
σχεδίων, περιγράφουν γεωργικές επενδύσεις κάτω από 50.000€, ενώ ως προς το
προσανατολισμό της γεωργικής παραγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό (74,7%)
δραστηριοποιείται σε πολυετείς καλλιέργειες, το 3,4% σε κηπευτικά, το 17,8% σε λοιπές
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γεωργικές δραστηριότητες, το 1,1% σε κτηνοτροφικές δραστηριότητες και το 2,9% σε μικτή
παραγωγή.
Πίνακας 9. Προφίλ δευτέρου επιπέδου της συστάδας S2.
Τόπος εγκατάστασης

2η Συστάδα (S2)

Απόλυτη συχνότητα
Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)
Τυποποιημένο υπόλοιπο

Κανονική

Μειονεκτική

Ορεινή

Σύνολο

55

59

60

174

31,6%

33,9%

34,5%

100

3,5

-5,4

2,7

Ύψος επενδύσεων
Επενδύσεις άνω
των 50.000€

Επενδύσεις κάτω από
50.000€

81

93

174

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

46,6

53,4

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

-4,1

4,1

Απόλυτη συχνότητα

Κλάδοι παραγωγής
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Απόλυτη συχνότητα

130

6

31

2

5

174

Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής (%)

74,7

3,4

17,8

1,1

2,9

100

Τυποποιημένο υπόλοιπο

1,3

-1,7

-1,2

0,3

1,9

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.

Διερευνώντας τη σχέση των συστάδων μεταξύ της πρώτης και δεύτερης τυπολογίας
(χ =95,507, β.ε.=2, p=0,000) βρέθηκε ότι είναι ισχυρή (Cramer’s V=0,563) και στατιστικά
σημαντική (Πίνακας 10). Ειδικότερα, η συστάδα S1 της τυπολογίας που περιγράφει την
προσδοκώμενη κατάσταση διαμορφώνεται από 79 σχέδια βελτίωσης της συστάδας C1, 20 της
συστάδας C2 και 28 της συστάδας C3, ενώ η συστάδα S2, διαμορφώνεται από 16 σχέδια
βελτίωσης της συστάδας C1, 66 της συστάδας C2 και 92 της συστάδας C3.
2
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Πίνακας 10. Συσχέτιση μεταξύ πρώτης και δεύτερης τυπολογίας.
Συστάδες

1η Συστάδα (S1)

2η Συστάδα (S2)

1η Συστάδα (C1)

79

16

95

2η Συστάδα (C2)

20

66

86

3η Συστάδα (C3)

28

92

120

Σύνολο

127

174

301

Σύνολο

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας.

Συμπεράσματα-Προτάσεις
Προοπτική για ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας αποτελεί η αξιοποίηση νέου σε ηλικία
εργατικού δυναμικού στη γεωργία. Οι νέοι γεωργοί έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερα
επιχειρηματικά κίνητρα και περισσότερες τεχνικές γνώσεις μπορούν να παράγουν προϊόντα
καλύτερης ποιότητας, ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Ακόμα, ως φορείς καινοτομιών
μπορούν να συμμετάσχουν δυναμικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς γεωργικών προϊόντων.
Με το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των νέων γεωργών και συγκεκριμένα την
εφάπαξ πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασής τους, την οικονομική ενίσχυσή τους με
μορφή επιδότησης επιτοκίου, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις τους, επιδιώκεται η δημιουργία προϋποθέσεων αύξησης του μεγέθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών στη γεωργία.
Έπειτα από την εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες στα δεδομένα της
υφιστάμενης, αλλά και της μελλοντικής κατάστασης-στόχου των επενδυτικών σχεδίων των
νέων γεωργών διαμορφώνονται δύο τυπολογίες. Η πρώτη τυπολογία συγκροτείται από τρεις
συστάδες: Η πρώτη συστάδα (C1) συγκροτείται κυρίως από γεωργικές εκμεταλλεύσεις με
ικανοποιητική αξιοποίηση της εργασίας, υψηλού γεωργικού εισοδήματος. Οι
προγραμματιζόμενες επενδύσεις είναι υψηλές με προσανατολισμό γεωργικής δραστηριότητας
κυρίως τις πολυετείς καλλιέργειες. Η δεύτερη συστάδα (C2) συγκροτείται κυρίως από
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χαμηλής εντάσεως εργασίας και χαμηλού επιτυγχανόμενου
γεωργικού εισοδήματος. Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις που περιγράφονται στα
επενδυτικά σχέδια είναι μικρές, με προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας κυρίως
τις πολυετείς καλλιέργειες. Η τρίτη συστάδα (C3) διαμορφώνεται κυρίως από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις χαμηλής εντάσεως εργασίας αλλά υψηλού γεωργικού εισοδήματος. Οι
προγραμματιζόμενες επενδύσεις είναι υψηλές με προσανατολισμό σε πολυετείς κηπευτικέςανθοκομικές καλλιέργειες.
Με βάση τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, οι τρεις συστάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων
της πρώτης τυπολογίας μετασχηματίζονται σε δύο νέες συστάδες. Η τυπολογία που
περιγράφει τον επιδιωκόμενο στόχο των επενδυτικών σχεδίων αποτελείται από δύο συστάδες.
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Η πρώτη συστάδα S1 συγκροτείται κυρίως από εκμεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας C1 οι
οποίες αξιοποιώντας παραγωγικά την εργασία επιτυγχάνουν αποτελεσματική αύξηση στο
γεωργικό εισόδημα. Η δεύτερη συστάδα S2 συγκροτείται κυρίως από επενδυτικά σχέδια
εκμεταλλεύσεων όλων των περιοχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτικών προτάσεων
που περιγράφονται είναι μικρότερες από 50000€, ενώ ως προς το προσανατολισμό της
γεωργικής παραγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό δραστηριοποιούνται κυρίως σε πολυετείς
καλλιέργειες, αλλά και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η συστάδα αυτή συγκροτείται κυρίως
από εκμεταλλεύσεις των συστάδων C2 και C3 , που εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές στις
παραμέτρους που επιλέχθηκαν.
Η ένταξη των νέων γεωργών στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιτυγχάνει, πέρα από την
προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, αύξηση του μεγέθους των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά 74%, με βάση την καταβαλλόμενη εργασία και βελτίωση
κατά 83,1% του γεωργικού εισοδήματος. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη μελέτη της
τυπολογίας της μελλοντικής κατάστασης, αλλά και τις συσχετίσεις των συστάδων μεταξύ
τους, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων φαίνεται ότι δεν επηρέασαν τον παραγωγικό
προσανατολισμό των εκμεταλλεύσεων. Με την εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων δεν
διαπιστώνεται η ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις συνθήκες των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών όπως π.χ. κτηνοτροφία,
αξιοποιώντας πιο αποδοτικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών. Ακόμα, στις
περιπτώσεις που έχουμε μικρή αξιοποίηση του συντελεστή εργασία, η έλλειψη
προσανατολισμού σε εντατικότερες καλλιέργειες μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους1.
Με βάση την τυπολογική ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων είναι δυνατό να προκύψουν
συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων πολιτικής σε στοχευόμενες ομάδες γεωργικών
εκμεταλλεύσεων νέων γεωργών. Συγκεκριμένα, οι εκμεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας
(C2) θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, την
παραγωγική κατεύθυνση, αλλά και τη διάρθρωσή τους. Για τις εκμεταλλεύσεις αυτές
προτείνεται η κατάρτιση των δικαιούχων σε σύγχρονες τεχνικές μεθόδους παραγωγής και
διαχείρισης και μια στροφή προς νέες δραστηριότητες όπως η ζωική παραγωγή, οι
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κ.λπ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μία απογραφή των στοιχείων των νέων γεωργών που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης θα βοηθήσει στη γενίκευση των
αποτελεσμάτων καθώς και τη διερεύνηση και άλλων παραμέτρων, όπως το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων, οι κλάδοι παραγωγής, η ηλικία των παραγωγών, κ.λπ.
1

Ως Μ.Α.Ε. θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρης απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο
κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στην γεωργική εκμετάλλευση και αντιστοιχεί με απασχόληση
1.750 ωρών.
i
i Ως εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται η Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (Α.Π.Α.) της
γεωργικής εκμετάλλευσης. Η τελευταία προσδιορίζεται ως η αξία πωλήσεων του συνόλου των κλάδων
παραγωγής - προϊόντων της γεωργικής εκμετάλλευσης μείον το ΦΠΑ πωλήσεων, μείον τις εμφανείς δαπάνες
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(άθροισμα καταβαλλόμενων δαπανών και αποσβέσεων). Για τους σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος: Αρχικά υπολογίζεται η Α.Π.Α. ανά είδος
καλλιέργειας ή εκτροφής. Αυτή προκύπτει από το γινόμενο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα ή
ανά κεφαλή ζώου, για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας ή εκτροφής, όπως αυτό προσδιορίζεται στους
ετήσιους πίνακες «Καθαρού Γεωργικού Εισοδήματος» που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών επί τον
αντίστοιχο «συντελεστή υπολογισμού ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» και επί το συνολικό αριθμό
στρεμμάτων ή κεφαλών ζώων του συγκεκριμένου είδους καλλιέργειας ή εκτροφής. Στη συνέχεια αθροίζονται οι
επιμέρους Α.Π.Α. ανά είδος καλλιέργειας ή εκτροφής και προκύπτει η Α.Π.Α. για το σύνολο της γεωργικής
εκμετάλλευσης.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το προφίλ των δικαιούχων του
προγράμματος νέων γεωργών του κανονισμού 1257/99 και να εντοπιστούν εκείνα τα
χαρακτηριστικά των νέων που πρέπει να ενισχύονται από το πρόγραμμα νέων γεωργών ώστε
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο από μια πεδινή (πεδιάδα Γιαννιτσών) και μια ορεινήμειονεκτική περιοχή (ορεινός όγκος του Πάικου). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι
υπάρχουν δύο ομάδες νέων γεωργών. Η πρώτη περιλαμβάνει τους νέους γεωργούς που έχουν
οι ίδιοι πραγματικά τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης τους και η δεύτερη νέους
γεωργούς, που αν και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεν ασκούν οι ίδιοι τη διαχείριση της
γεωργικής εκμετάλλευσης. Το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία του νέου γεωργού, το
είδος και το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης και ο λόγος για τον οποίο επέλεξε να γίνει
γεωργός, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις δύο ομάδες, ενώ η περιοχή (πεδινή ή ορεινή
μειονεκτική) δεν φαίνεται να τις επηρεάζει.
Λέξεις-κλειδιά: εγκατάσταση στη γεωργία, πρόγραμμα νέων γεωργών, νέοι γεωργοί.

Investigation of the Profile of the Young Farmers
G. Soukiouroglou1, O. Iakovidou2 and G. Menexes3
1

PhD Candidate, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki
2
Professor, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki
3
Lecturer, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki

Abstract
The purpose of this research is to investigate the profile of beneficiaries of the program for
new farmers and to identify the characteristics of young people must be supported by the
program for new farmers to increase its effectiveness. Data were gathered using a specially
designed questionnaire from a plain (plain Giannitson) and a mountain-favored areas
(mountain of Paiko). The results show that there are two groups of young farmers. The first
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group includes young farmers themselves have really managed the farm and the second young
farmers, which might have been included in the program, are not themselves manage the
farm. The sex, education level, age of the young farmer, the type and size of farm and the
reason which new farmer chose to become a farmer, are the factors that determine the two
teams, while the area (flat or mountainous disadvantage) does not seem to affect it.
Keywords: Installation to agriculture, young farmer’s programm.

Εισαγωγή
Αν και το πρόβλημα της γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού είχε διαπιστωθεί από τις
αρχές της δεκαετίας του 1970, εντούτοις στους αρχικούς στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν συμπεριλήφθηκαν μέτρα που να συμβάλλουν στην
εγκατάσταση νέων στη γεωργία (Παπαδόπουλος, 2004). Το 1980 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού,
έκανε έκκληση να εξεταστεί η δυνατότητα εγκαθίδρυσης ενός οργανωμένου συστήματος
επιδοτήσεων για να παρακινηθούν οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν γεωργικές
δραστηριότητες. Αναγνωριζόταν ότι, εκτός από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
όλοι οι αγρότες από τα υψηλά επιτόκια και το κόστος εισροών, οι νέοι αγρότες
αντιμετωπίζουν και τις δικές τους ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες απορρέουν από τις υψηλές
τιμές γης (σε περίπτωση αγοράς εκμετάλλευσης) και το υψηλό κόστος έναρξης (τεχνολογικός
και κτιριακός εξοπλισμός ή αποζημίωση συγκληρονόμων). Έτσι κρίθηκε απαραίτητη η
χορήγηση επιδοτήσεων και άλλων διευκολύνσεων στους νέους αγρότες, οι οποίες θα
αποτελούσαν κίνητρο σε νέους της υπαίθρου (και μη) να ακολουθήσουν το γεωργικό
επάγγελμα. Στη συνέχεια θεσπίστηκε μια σειρά Κανονισμών (797/85, 2328/91, 950/97,
1257/99, 1698/2005), μέσω των οποίων επιχειρήθηκε επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και
αφορούσε την ηλικιακή ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού και τη δημιουργία βιώσιμων
εκμεταλλεύσεων που θα διοικούνται από νέους ανθρώπους (Fennell, 1999, Υπουργείο
Γεωργίας 2001, European Parliament, 2000).
Η θέσπιση και εφαρμογή του Προγράμματος Νέων Αγροτών έχει ως στόχο να
ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν μόνιμα στην ύπαιθρο και να δημιουργήσουν
βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, παρέχοντας τους οικονομικά κυρίως κίνητρα και
διευκολύνσεις (European Commission, 2005, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, 2007).
Από στοιχεία της Eurostat (2008), διαπιστώνεται ότι από την εφαρμογή του Κανονισμού
797/85 ως και την εφαρμογή του Κανονισμού 1257/99, εγκαταστάθηκαν 403.667 νέοι
γεωργοί στις χώρες τις ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς (43,9%) εγκαταστάθηκαν
αξιοποιώντας τον Κανονισμό 1257/99 και οι λιγότεροι (9,8%) αξιοποιώντας τον Κανονισμό
950/97. Σε επίπεδο χώρας, αυτές που αξιοποίησαν καλύτερα όλους τους Κανονισμούς και
πέτυχαν την εγκατάσταση του μεγαλύτερου αριθμού νέων γεωργών είναι η Γαλλία και η
Γερμανία. Παρόλο την αυξητική πορεία των συμμετεχόντων νέων στο πρόγραμμα νέων
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γεωργών, ο αγροτικός πληθυσμός ηλικίας κάτω των 35 ετών της ΕΕ παραμένει πολύ
χαμηλός.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2008),
διαπιστώνεται ότι από την εφαρμογή του Κανονισμού 797/85 ως και την εφαρμογή του
Κανονισμού 1257/99 εγκαταστάθηκαν 52.951 νέοι γεωργοί στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι
από αυτούς (62,2%) εγκαταστάθηκαν αξιοποιώντας τον κανονισμό 1257/99 και οι λιγότεροι
(9,7%) αξιοποιώντας τον Κανονισμό 2328/91.
Η εφαρμογή του προγράμματος νέων γεωργών στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική
πορεία από την έναρξη του, το 1989, ως το 2006. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι
παρατηρείται αύξουσα συμμετοχή των γυναικών κατά την εξέλιξη των Κανονισμών. Από
20% στον 797/85 έφτασε στο 40% στον 1257/99, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στα
ποσοστά αυτά μεταξύ μειονεκτικών και πεδινών περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, η
ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού της χώρας δεν έχει επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό.
Επίσης παρουσιάζεται άνιση κατανομή στη συμμετοχή στο πρόγραμμα νέων γεωργών τόσο
μεταξύ των περιφερειών της χώρας, όσο και μεταξύ πεδινών και ορεινών /μειονεκτικών
περιοχών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστούν και να αναλυθούν οι τύποι των
νέων γεωργών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών τους
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά των νέων γεωργών που θα
πρέπει να ενισχύονται με το πρόγραμμα εγκατάστασης στη γεωργία, για τη δημιουργία
βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην περιγραφή και
ανάλυση των χαρακτηριστικών των νέων γεωργών στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δυο
περιοχές, μια πεδινή (πεδιάδα Γιαννιτσών) και μια ορεινή (Πάικο), στο 2007.

Η εφαρμογή του προγράμματος νέων γεωργών στην Ελλάδα
Η εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης νέων στη γεωργία άρχισε στην Ελλάδα
στα τέλη της δεκαετία του 1980 με την αργοπορημένη εφαρμογή του κανονισμού 797/85. Η
μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος νέων γεωργών δείχνει αυξητική πορεία του
αριθμού των συμμετεχόντων νέων, χωρίς όμως η ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού της
χώρας να είναι η επιθυμητή (Καμπέρης, 2007). Από τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (2008), διαπιστώνεται ότι ο Κανονισμός 797/85 είχε περιορισμένη
εφαρμογή στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η
εφαρμογή του 797/85 στη χώρα μας άρχισε από το 1989 και έπειτα και όχι από την αρχή της
θέσπισης του (το 1985). Στα δύο χρόνια εφαρμογής του εγκαταστάθηκαν συνολικά 720 νέοι
γεωργοί, οι περισσότεροι από τους οποίους (191 νέοι γεωργοί, ποσοστό 26,5%)
εγκαταστάθηκαν στην Κ. Μακεδονία. Με την εφαρμογή του κανονισμού 2328/91, από το
1991 ως το 1996, ο αριθμός των νέων γεωργών ανήλθε σε 5.129. Η Κ. Μακεδονία
συγκέντρωσε τους περισσότερους νέους γεωργούς (1.164 νέους γεωργούς, ποσοστό 26,6%),
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ακολουθούμενη από τη Θεσσαλία (946 νέοι γεωργοί, ποσοστό 18,4%). Ο κανονισμός 950/97
εφαρμόστηκε δύο χρόνια, την περίοδο 1997-98 και προσέλκυσε 7.655 νέους που
εγκαταστάθηκαν στη γεωργία. Η Κ. Μακεδονία αποτέλεσε και πάλι την περιφέρεια με τη
μεγαλύτερη συμμετοχή (2.471 νέοι γεωργοί, ποσοστό 32,3%), με δεύτερη την περιφέρεια της
Θεσσαλίας (1.303 νέοι γεωργοί, ποσοστό 17,3%). Τέλος, ο κανονισμός 1257/99
εφαρμόστηκε από το 1999 ως το 2006 και προσέλκυσε 39.447 νέους γεωργούς, εκ των
οποίων οι 12.936 (32,8%) εγκαταστάθηκαν στην Κ. Μακεδονία και 6.712 (17,0%) νέοι
γεωργοί στη Θεσσαλία.
Οι περιφέρειες της χώρας στις οποίες εμφανίζεται η μεγαλύτερη συμμετοχή νέων
γεωργών στους κανονισμούς που αφορούν το πρόγραμμα νέων γεωργών είναι η Κεντρική
Μακεδονία και η Θεσσαλία. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στις δύο αυτές περιφέρειες
δικαιολογείται από το γεγονός πως σε αυτές βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και αποτελούν τις κατεξοχήν γεωργικές περιφέρεις
της χώρας. Η διαφοροποίηση στην απήχηση του προγράμματος νέων γεωργών ανά
Περιφέρεια μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά παραγόντων, όπως στις αυξημένες δυνατότητες
εξωγεωργικής απασχόλησης (Ιόνια νησιά, Νότιο Αιγαίο), στο ήδη σχετικά υψηλό ποσοστό
αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 40 ετών (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη),
στην αύξηση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία (Κρήτη), στο σχετικά σημαντικό
ποσοστό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και το χαμηλό ΑΕΠ (Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα)
και σε διαφορετική μορφή ενημέρωσης και προώθησης του προγράμματος σε κάθε
περιφέρεια (Ζακοπούλου, 1999, Βουνούκη, 2001).

Χαρακτηριστικά των νέων κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα νέων
γεωργών
Κατά την εφαρμογή όλων των κανονισμών, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων γεωργών,
κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα ανήκει στις ηλικίες 26-35 ετών. Επίσης, το μεγαλύτερο
ποσοστό των νέων γεωργών εγκαθίστανται σε πεδινές περιοχές και όχι σε ορεινέςμειονεκτικές. Μάλιστα σε μερικές περιφέρειες της χώρας, όπως η Κ. Μακεδονία και η
Θεσσαλία, σε ορισμένους κανονισμούς, το ποσοστό των νέων γεωργών που εγκαθίστανται σε
πεδινές περιοχές είναι υπερδιπλάσιος αυτών που εγκαθίστανται στις ορεινές περιοχές. Οι
άντρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπερτερούν έναντι των γυναικών με ποσοστό 65%.
Υπάρχει όμως μια αύξουσα συμμετοχή των γυναικών κατά την εξέλιξη των Κανονισμών.
Από 20% στον 797/85 έφτασε στο 40% στον 1257/99. Μάλιστα δεν υπάρχει διαφοροποίηση
στα ποσοστά αυτά μεταξύ μειονεκτικών και πεδινών περιφερειών της χώρας. Βέβαια,
διατυπώνεται η ένσταση από πολλούς ερευνητές το κατά πόσο αυτό το ποσοστό των νέων
γυναικών που εγκαθίστανται στη γεωργία αναλαμβάνουν και αρχηγοί των γεωργικών τους
εκμεταλλεύσεων (Καζακόπουλος και Γιδαράκου, 2002, Safiliou, 2002, Γιδαράκου, 2008).
Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών είναι φυτικής
κατεύθυνσης, ενώ συρρικνωμένος εμφανίζεται ο κλάδος των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
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Οι περιοχές έρευνας
Οι περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν την πεδιάδα των Γιαννιτσών και τον ορεινό όγκο
του Πάικου. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΠΑΑΧ (2005) ο ορεινός όγκος του Πάικου
χαρακτηρίζεται ως ορεινή-μειονεκτική περιοχή, ενώ η πεδιάδα των Γιαννιτσών ως πεδινή. Η
μελέτη των περιοχών αυτών, θα μπορέσει να δώσει αποτελέσματα σχετικά με τις διαφορές
και ομοιότητες των χαρακτηριστικών των νέων γεωργών που εγκαθίστανται στη γεωργία σε
πεδινές και σε ορεινές – μειονεκτικές περιοχές.
Η περιοχή του Πάικου
Σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν στην εγκατάσταση των νέων
στη γεωργία,, στην περιοχή του Πάικου εγκαταστάθηκαν συνολικά 556 άτομα. Ειδικότερα,
ενώ στα πλαίσια του Κανονισμού 797/85 εγκαταστάθηκαν μόλις 11 νέοι γεωργοί, σε αυτό
του 1257/99 εγκαταστάθηκαν 312 νέοι.
Το μεγαλύτερο ποσοστό νέων γεωργών (64,6%) είναι άνδρες. Η συμμετοχή όμως των
γυναικών στο πρόγραμμα νέων γεωργών συνεχώς αυξάνει. Έτσι, κατά την εφαρμογή του
797/85, από τους 11 νέους γεωργούς γυναίκες ήταν οι 2 (18,2%), κατά την εφαρμογή του
1257/99, από τους 312 νέους γεωργούς οι 125 (38%) είναι γυναίκες. Σε ότι αφορά την ηλικία
των νέων κατά την περίοδο ένταξης τους στο πρόγραμμα νέων γεωργών το μεγαλύτερο
ποσοστό των νέων γεωργών, από την αρχή εφαρμογής του προγράμματος, ανήκει στις ηλικίες
26-35 ετών (57,3%), ακολουθούν οι γεωργοί 36-40 ετών (22,9%) και τέλος οι γεωργοί 18-25
ετών (19,8%). Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών παρατηρείται μια
σημαντική άνοδος των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 1% στον 797/85 σε 6%
στον 1257/99), καθώς επίσης και σημαντική μείωση του ποσοστού των αποφοίτων
δημοτικού (από 16% στον 797/85 σε 7% στον 1257/99). Τέλος, σε ότι αφορά την
παραγωγική κατεύθυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών, το μεγαλύτερο
ποσοστό είναι φυτικής κατεύθυνσης, ενώ το ποσοστό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
φθίνει συνεχώς (από 6% στον 797/85 σε 4% στον 1257/99).
Η περιοχή της πεδιάδας των Γιαννιτσών
Σε ότι αφορά την εφαρμογή των Κανονισμών που αφορούν στην εγκατάσταση των νέων
στη γεωργία, στην περιοχή της πεδιάδας Γιαννιτσών εγκαταστάθηκαν 930 άτομα.
Η κατά φύλο σύνθεση των νέων που εγκαταστάθηκαν στη γεωργία, στο πλαίσιο του
προγράμματος νέων γεωργών, δείχνει ότι το ποσοστό των ανδρών νέων γεωργών είναι
μεγαλύτερο αλλά κατά την εξέλιξη εφαρμογής των κανονισμών το ποσοστό των γυναικών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεχώς αυξάνεται (από 16,5% στον 797/85 σε 37,5% στον
1257/99). Σε ότι αφορά την ηλικία των νέων κατά την περίοδο ένταξης τους στο πρόγραμμα,
το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων γεωργών της πεδιάδας Γιαννιτσών κατά την ένταξη τους
στο πρόγραμμα (κατά την εφαρμογή όλων των Κανονισμών) είναι 26-35 ετών. Σημαντικό
στοιχείο είναι πως παρατηρείται αύξηση του ποσοστού νέων γεωργών 18-25 ετών (από 6,5%
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στον 797/85 σε 13,5% στον 1257/99). Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών
στην περιοχή της πεδιάδας Γιαννιτσών πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει πολύ χαμηλό
ποσοστό αποφοίτων δημοτικού (από την αρχή εφαρμογής του προγράμματος), καθώς επίσης
και σημαντικό ποσοστό νέων γεωργών αποφοίτων Γ/θμιας εκπαίδευσης (το οποίο μάλιστα
παρουσιάζει συνεχή αύξηση). Τέλος, σχετικά με την παραγωγική κατεύθυνση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών, η συντριπτική πλειοψηφίας τους είναι φυτικής
κατεύθυνσης, από την αρχή εφαρμογής του προγράμματος νέων γεωργών. Μάλιστα το
ποσοστό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων φθίνει συνεχώς, από 4,5% στον 797/85 σε
2,1% στον 1257/99.

Μεθοδολογία έρευνας
Ως μονάδα ανάλυσης της έρευνας επιλέχθηκε να είναι ο νέος γεωργός που εντάχθηκε
στο πρόγραμμα του Κανονισμού 1257/99, ο οποίος εφαρμόστηκε από το 2001 ως το 2006,
στις δύο περιοχές της έρευνας. Ο συνολικός πληθυσμός των νέων γεωργών είναι 895 άτομα.
Από αυτούς οι 583 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της πεδιάδας Γιαννιτσών και οι 312 στην
περιοχή του Πάϊκου. Ο υπολογισμός του δείγματος έγινε με βάση την ενστρωματωμένη
τυχαία δειγματοληψία κατά Neyman. Ως στρώμα ορίστηκε η χρονιά ένταξης στο πρόγραμμα
και ως χαρακτηριστικό ομοιογένειας ορίστηκε η ηλικία του νέου γεωργού. Με την εφαρμογή
της τυχαίας ενστρωματωμένης δειγματοληψίας και Neyman προέκυψε ως μέγεθος δείγματος
148 νέοι γεωργοί, 97 από την πεδιάδα Γιαννιτσών και 51 από τον ορεινό όγκο του Πάικου.
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά κατασκευασμένο
ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από 151 ερωτήσεις (τόσο κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου).
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τα άτομα του δείγματος με προσωπικές
συνεντεύξεις το φθινόπωρο του 2007.
Για την ανάπτυξη της τυπολογίας των νέων γεωργών του δείγματος εφαρμόστηκε η
Ιεραρχική Ανάλυση Σε Συστάδες σε οχτώ μεταβλητές που υποδηλώνουν ποιος είναι ο
πραγματικός διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Πίνακας 1. Μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την τυπολογία των νέων γεωργών του
δείγματος.
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α/α

Μεταβλητή

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης
Απόφαση για το τι θα καλλιεργηθεί
Απόφαση για αγορά εισροών
Απόφαση για αγορά γεωργικών εργαλείων/μηχανημάτων
Απόφαση για λήψη γεωργικού δανείου
Απόφαση για πώληση προϊόντων
Απόφαση για ενοικίαση ή αγορά γης
Τήρηση λογιστικών βιβλίων
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Με βάση τις μεταβλητές αυτές εφαρμόστηκε η ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες
προσαρμοσμένης κατάλληλα ώστε να αναλύσει κατηγορικές ποιοτικές μεταβλητές
(Παπαδημητρίου, 2007, Benzecri, 1992).
Για τον προσδιορισμό του προφίλ της κάθε συστάδας-ομάδας νέων γεωργών
επιλέχθηκαν 32 μεταβλητές οι οποίες εξυπηρετούν τους στόχους της έρευνας και
εφαρμόστηκε η μη γραμμική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με βέλτιστη κλιμακοποίηση για
τη διερεύνηση σε βάθος της συσχέτισης των συστάδων-ομάδων των νέων γεωργών με τις
μεταβλητές αυτές.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 32 αυτές μεταβλητές.
Πίνακας 2. Μεταβλητές μη γραμμικής ανάλυσης σε συνιστώσες.
α/α
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32

Μεταβλητή
Φύλο νέου γεωργού
Ηλικία νέου γεωργού
Μορφωτικό επίπεδο νέου γεωργού
Περιοχή έρευνας
Στρέμματα εκμετάλλευσης κατά την ένταξη στο πρόγραμμα
Στρέμματα εκμετάλλευσης το 2007
Τρόπος απόκτησης γεωργικής γης
Κατεύθυνση γεωργικής εκμετάλλευσης
Χρησιμοποίηση μισθωτών εργατών στη γεωργική εκμετάλλευση
Ποσοστό εισοδήματος από γεωργία
Πολυδραστηριότητα
Λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία
Ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών επειδή μου αρέσει η γεωργία
Ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών επειδή δεν είχα άλλη επιλογή
Ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών λόγω οικογενειακής επιλογής
Ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών λόγω χρηματοδότησης προγράμματος
Ικανοποίηση από τη ζωή στη ύπαιθρο»
Δελεαστικότητα κινήτρων προγράμματος
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών οι χαμηλές ενισχύσεις
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών η υπερβολική γραφειοκρατία
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών η ελλιπής ενημέρωση
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών η καθυστερημένη καταβολή ενισχύσεων
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών το μεγάλο χρονικό διάστημα δέσμευσης
Αλλαγή επαγγέλματος μετά 10 έτη
Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στο μέλλον
Δυσκολίες που συναντά ο νέος γεωργός κατά την εγκατάσταση του στη γεωργία
Ρόλος του προγράμματος νέων γεωργών για επιλογή γεωργικού επαγγέλματος
Λόγος αδιαφορίας νέων για τη γεωργία
Η ανταγωνιστική γεωργία απαιτεί μείωση του αριθμού των γεωργών
Η ανταγωνιστική γεωργία απαιτεί επιχειρηματικού τύπου γεωργία
Συμμετοχή νέου γεωργού σε κοινωνικούς/πολιτικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο
Συστάδα-ομάδα που ανήκει ο νέος γεωργός
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Από την εφαρμογή της μη γραμμικής ανάλυσης σε συνιστώσες με βέλτιστη
κλιμακοποίηση, προέκυψε ότι από τις τριάντα μία μεταβλητές, έξι είναι αυτές που
συμβάλλουν περισσότερο στο σχηματισμό των συστάδων των νέων γεωργών. Οι μεταβλητές
αυτές είναι το φύλο του νέου γεωργού, το μορφωτικό του νέου γεωργού, ο τρόπος απόκτησης
της ιδιόκτητης γης, η ηλικία του νέου γεωργού, η πρόθεση του να πραγματοποιήσει νέες
επενδύσεις και η πρόθεση του να παραμείνει στη γεωργία και μετά τη δεκαετή του δέσμευση
από τους όρους του προγράμματος.
Για να διαπιστωθεί ποιες από τις διακεκριμένες τιμές των έξι αυτών μεταβλητών
συνδέονται με κάθε μία από τις δύο συστάδες των νέων γεωργών, εφαρμόστηκε η
κατηγορική παλινδρόμηση με βέλτιστη κλιμακοποίηση. Η κατηγορική παλινδρόμηση
(Categorical Regression Analysis) ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την
απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική
παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα
πρόβλεψης των τιμών μιας εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό
ανεξάρτητων μεταβλητών (Androulidakis and Siardos, 1999).

Αποτελέσματα της έρευνας
Από το δενδρόγραμμα που παρουσιάζει το σχήμα 1 διαπιστώνεται πως υπάρχουν δύο
κύριες συστάδες – ομάδες γεωργών. Στην πρώτη συστάδα C1 ανήκουν 101 γεωργοί (68,2%),
ενώ στη δεύτερη C2 ανήκουν 47 γεωργοί (31,8%).

Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες: οι 9 ανώτεροι κόμβοι της
ιεραρχίας.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το προφίλ των δύο συστάδων ως προς τις απαντήσεις των
μελών τους στις 8 ερωτήσεις μεταβλητές.
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Πίνακας 3. Συστάδες- ομάδες νέων γεωργών.
Μεταβλητή
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Εγώ
95
101
101
101
101
101
101
58

C1
Άλλος
6
0
0
0
0
0
0
43

Εγώ
5
0
0
0
0
0
0
14

C2
Άλλος
42
47
47
47
47
47
47
33

Από τον πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι στην πρώτη συστάδα C1 νέων γεωργών ανήκουν οι
νέοι γεωργοί που έχουν οι ίδιοι τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε ποσοστό
100% είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα σημαντικότερα θέματα της γεωργικής
εκμετάλλευσης (μεταβλητές Q2 –Q7), ενώ στο μόνο θέμα που συμμετέχει κάποιος άλλος
είναι η τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εκμετάλλευσης. Η τήρηση των λογιστικών
βιβλίων αποτελεί από τις οχτώ μεταβλητές αυτή που καθορίζει σε μικρότερο βαθμό το ποιος
έχει την πραγματική διαχείριση της εκμετάλλευσης. Οι έξι νέοι γεωργοί της συστάδας C1 που
απάντησαν στην μεταβλητή Q1 πως άλλος έχει την διαχείριση της εκμετάλλευσης έδωσαν
την απάντηση πως τη διαχείριση της εκμετάλλευσης έχουν οι ίδιοι μαζί με κάποιο άλλο μέλος
της οικογένειας τους (άρα συμμετέχουν και αυτοί στη διαχείριση της γεωργικής
εκμετάλλευσης), ενώ οι υπόλοιποι 95 νέοι γεωργοί απάντησαν πως η διαχείριση της
εκμετάλλευσης γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους. Στην συστάδα αυτή λοιπόν ανήκουν
νέοι γεωργοί οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με τη γεωργία, είναι οι ίδιοι αρχηγοί των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και παίρνουν οι ίδιοι τις σημαντικότερες αποφάσεις που
αφορούν τη γεωργική εκμετάλλευση. Πρόκειται δηλαδή για «πραγματικούς νέους
γεωργούς».
Στη συστάδα C2 ανήκουν νέοι γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν οι ίδιοι τη διαχείριση της
γεωργικής εκμετάλλευσης. Στη μεταβλητή Q1 οι πέντε νέοι γεωργοί που απάντησαν πως
έχουν τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης μαζί με κάποιο άλλο μέλος της
οικογένειας. Όπως προκύπτει όμως από τις απαντήσεις στις μεταβλητές Q2 –Q7 κανένας από
τους γεωργούς αυτούς δεν συμμετέχει στη λήψη των σημαντικότερων αποφάσεων που
αφορούν τη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Στο μόνο θέμα που συμμετέχουν (σε ποσοστό
30%) είναι στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εκμετάλλευσης. Ο ρόλος τους δηλαδή
περιορίζεται στη συμμετοχή στο λιγότερο σημαντικό θέμα που καθορίζει τη πραγματική
διαχείριση της εκμετάλλευσης. Πρόκειται λοιπόν για «νέους γεωργούς κατ΄ όνομα».
Στο σχήμα 2 οπτικοποιείται η συσχέτιση της συστάδας γεωργών με τις υπόλοιπες
μεταβλητές. Ειδικότερα η συστάδα γεωργού συνδέεται ισχυρότερα με τις μεταβλητές εκείνες
που τα αντίστοιχα διανύσματα θέσης βρίσκονται στο ίδιο τεταρτημόριο και σχηματίζουν
οξεία γωνία με το διάνυσμα θέσης που αντιστοιχεί στη μεταβλητή τους.

401

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Σχήμα 2. Συσχέτιση της συστάδας γεωργών με τις υπόλοιπες μεταβλητές.
Οι μεταβλητές που βρίσκονται μέσα στο περίγραμμα του κύκλου είναι αυτές που
συνδέονται με τις συστάδες των νέων γεωργών. Οι μεταβλητές αυτές σε φθίνουσα σειρά
συσχέτισης δίνονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4. Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές για το σχηματισμό των δύο συστάδωνομάδων των νέων γεωργών.
α/α
V1
V19
V28
V24
V27
V3
V7
V23
V16
V6
V12
V31
V2
V20
V22
V15
V21
V25
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Μεταβλητή
Φύλο νέου γεωργού
Μειονέκτημα του προγράμματος νέων γεωργών οι χαμηλές ενισχύσεις
Λόγος αδιαφορίας νέων για τη γεωργία
Αλλαγή επαγγέλματος μετά από 10 έτη
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Διερεύνηση του Προφίλ των Δικαιούχων του Προγράμματος των Νέων Γεωργών

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4 και της πληροφορίας που οπτικοποιείται στο σχήμα 2
διαπιστώνεται ότι οι μεταβλητές που επηρεάζουν την κατάταξη του νέου γεωργού σε μία από
τις δύο συστάδες είναι οι εξής:
 Το φύλο του νέου γεωργού
 Ο τρόπος απόκτησης της γεωργικής γης της εκμετάλλευσης του νέου γεωργού
 Το μορφωτικό επίπεδο του νέου γεωργού
 Η πρόθεση του νέου γεωργού να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στην
εκμετάλλευση του
 Η πρόθεση του νέου γεωργού να παραμείνει στο γεωργικό επάγγελμα και μετά τη
δεκαετή δέσμευση του από τον κανονισμό.
 Η ηλικία του νέου γεωργού
Οι μεταβλητές αυτές καθορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κατάταξη του νέου γεωργού
σε «πραγματικό νέο γεωργό» ή σε «κατ’ όνομα νέο γεωργό». Ο τρόπος με τον οποίο
συνδέονται οι διακεκριμένες τιμές των μεταβλητών αυτών με τις δύο συστάδες-ομάδες
γεωργών εντοπίζεται με τη χρήση της κατηγορικής παλινδρόμησης με βέλτιστη
κλιμακοποίηση.
Από τις μεταβλητές αυτές, οι τρεις αφορούν ατομικά χαρακτηριστικά του νέου γεωργού
(φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο). Οι υπόλοιπες τρεις σχετίζονται με τη στάση του νέου
γεωργού απέναντι στο γεωργικό επάγγελμα, αν δηλαδή το βλέπει ως μια ευκαιριακή
απασχόληση ή αν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό και να προβεί σε
επενδύσεις στη γεωργική του εκμετάλλευση.
Επομένως, η κατάταξη ενός νέου γεωργού στην κατηγορία των «πραγματικών γεωργών»
καθορίζεται από ένα σύνολο βασικά ατομικών χαρακτηριστικών του νέου σε συνδυασμό με
παράγοντες που δηλώνουν την πρόθεση του για πραγματική και ουσιαστική απασχόληση του
με τη γεωργία.
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Σχήμα 3. Σχέση σημαντικότερων μεταβλητών με τη συστάδα-ομάδα του νέου γεωργού.
Στο σχήμα 3 οπτικοποιείται αναλυτικά η σύνδεση (συσχέτιση) των δύο συστάδωνομάδων γεωργών με τις διακεκριμένες τιμές των έξι με τη μεγαλύτερη επίδραση ανεξάρτητων
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μεταβλητών. Το ύψος των ράβδων αντιστοιχεί στη βέλτιστη ποσοτικοποίηση των τιμών των
μεταβλητών όπου μεγάλες απόλυτες τιμές εκφράζουν και μεγάλη απόσταση από το μέσο όρο.
C1 είναι η συστάδα των «πραγματικών νέων γεωργών» και C2 η συστάδα των «κατ’ όνομα
νέων γεωργών». Όσο πιο κοντά στη ράβδο της C1 ή C2 είναι μια διακεκριμένη τιμή
ανεξάρτητης μεταβλητής τόσο περισσότερο συνδέεται με την συστάδα αυτή.
Για τη μεταβλητή φύλο, προκύπτει πως οι τιμή «άντρας» συνδέεται πολύ με τη συστάδα
των πραγματικών γεωργών και η τιμή «γυναίκα» με τη συστάδα των κατ’ όνομα νέων
γεωργών.
Για τη μεταβλητή μορφωτικό επίπεδο η τιμή «Α/θμια» συνδέεται με τη συστάδα των
πραγματικών γεωργών, ενώ οι τιμές «Β/μια» και «ΑΕΙ-ΤΕΙ» παρουσιάζονται ουδέτερες.
Στη μεταβλητή τρόπος απόκτησης γης η τιμή «αγορά» συνδέεται με τη συστάδα των
πραγματικών γεωργών, ενώ η τιμή «μεταβίβαση/κληρονομία» παρουσιάζεται ουδέτερη.
Στην μεταβλητή νέες επενδύσεις η τιμή «πραγματοποίηση νέων επενδύσεων» συνδέεται
με τη συστάδα των πραγματικών γεωργών και η τιμή «καμία νέα επένδυση» με τη συστάδα
των κατ΄ όνομα νέων γεωργών.
Στην μεταβλητή ηλικία γεωργού η τιμή «18-25» συνδέεται με τους πραγματικούς
γεωργούς, η τιμή «35-40» με τους κατ’ όνομα γεωργούς, ενώ η τιμή «25-35» είναι ουδέτερη.
Τέλος, σχετικά με τη μεταβλητή παραμονή στη γεωργία μετά τη 10ετή δέσμευση η τιμή
«παραμονή στη γεωργία» συνδέεται με τους πραγματικούς γεωργούς και η τιμή «αλλαγή
επαγγέλματος» με τους κατ’ όνομα νέους γεωργούς.

Συμπεράσματα
Με βάση την έρευνα διαπιστώθηκε πως υπάρχουν δύο ομάδες νέων γεωργών, οι
«πραγματικοί» και οι «κατ’ όνομα νέοι γεωργοί».
Οι «πραγματικοί γεωργοί» είναι οι νέοι γεωργοί που είναι οι ίδιοι αρχηγοί των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Είναι κυρίως άντρες, ηλικίας κάτω των 30 ετών, οι
περισσότεροι των οποίων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν τη διάθεση να
πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις στη γεωργική τους εκμετάλλευση και θα παραμείνουν
στη γεωργία και μετά τη δεκαετή συμβατική τους δέσμευση.
Οι «κατ’ όνομα νέοι γεωργοί» είναι οι νέοι, οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι αρχηγοί των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κυρίως γιατί ο αρχηγός της
γεωργικής εκμετάλλευσης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Είναι κυρίως
γυναίκες, ηλικίας άνω των 30 ετών, με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από το αντίστοιχο των
«πραγματικών γεωργών». Επίσης, δεν σκοπεύουν να παραμείνουν στη γεωργία μετά την
παρέλευση της δεκαετούς συμβατικής τους δέσμευσης από το πρόγραμμα.
Η ύπαρξη όμως των «κατ΄ όνομα νέων γεωργών» αναιρεί την ίδια τη φύση του
προγράμματος, που είναι η ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού. Η ανανέωση γίνεται μόνο
στα χαρτιά, ενώ στην ουσία παραμένουν στη γεωργία τα ίδια άτομα, τα οποία συχνά είναι και
μεγάλης ηλικίας. Οι «νέοι γεωργοί κατ’ όνομα» αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα της
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εφαρμογής του προγράμματος νέων γεωργών και ο περιορισμός τους αποτελεί βασικό
παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η πρόθεση του νέου γεωργού να ασκήσει ο ίδιος τη
διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης μετά την ένταξη του στο πρόγραμμα νέων
γεωργών, δεν επηρεάζεται από το είδος της περιοχής (ορεινής ή πεδινής) που αποφασίζει να
εγκατασταθεί, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της ύπαρξης νέων γεωργών οι οποίοι δεν είναι οι
ίδιοι πραγματικοί αρχηγοί των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων να εμφανίζεται εξίσου και
σε πεδινές αλλά και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές.
Είναι σαφές πως η αποτελεσματικότητα του προγράμματος των νέων γεωργών δεν
εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των νέων που εγκαθίστανται στη γεωργία αλλά κυρίως από
το προφίλ των νέων που εντάσσονται σε αυτό. Η ουσιαστική επιτυχία του προγράμματος των
νέων γεωργών είναι να εξασφαλιστεί σε αυτό η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων
«πραγματικών» γεωργών και όσο το δυνατόν λιγότερων «κατ’ όνομα» νέων γεωργών.
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος νέων γεωργών θα αυξηθεί αν ενισχυθούν οι
παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του προφίλ των «πραγματικών» νέων
γεωργών. Έτσι, θα πρέπει να ενισχυθούν οι όροι του προγράμματος που αφορούν την
πρόθεση του νέου γεωργού να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις στην εκμετάλλευση του και
που αντιμετωπίζει το γεωργικό επάγγελμα ως μόνιμο και σταθερό και όχι ως ευκαιριακή
απασχόληση για σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης οι νέοι γεωργοί μικρότεροι των 30 ετών,
αντιμετωπίζουν το πρόγραμμα ως πραγματική ευκαιρία για τη δημιουργία ανταγωνιστικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επομένως ίσως θα ήταν προτιμότερο ως δικαιούχοι του
προγράμματος νέων γεωργών να είναι νέοι ως 35 ετών και όχι μεγαλύτεροι, αφού μεγάλο
ποσοστό των «κατ’ όνομα» νέων γεωργών είναι 35-40 ετών. Επίσης, από τη στιγμή που το
μεγαλύτερο ποσοστό των «κατ’ όνομα» νέων γεωργών είναι γυναίκες, θα πρέπει να ληφθούν
εκείνες οι προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν πως η συμμετοχή των γυναικών στο
πρόγραμμα νέων γεωργών θα τις οδηγεί πραγματικά στο γεωργικό επάγγελμα και δεν θα
γίνεται απλά για την εκταμίευση του πριμ πρώτης εγκατάστασης.
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Περίληψη
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) έχει θέσει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών μέσω της επικουρικότητας, της πολυ-λειτουργικότητας και της πολύτομεακής προσέγγισης. Έτσι, αξιοποιεί τις ενδογενείς δυνατότητες των αγροτικών περιοχών,
ενθαρρύνοντας την τοπική διαφοροποίηση προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και
τη διατήρηση αλλά και την ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού αυτών των
περιοχών. Ένα από τα εργαλεία, που χρησιμοποιεί η Κ.Α.Π. για αυτό το σκοπό, είναι και το
μέτρο της «Εφάπαξ Πριμοδότησης Νέων Αγροτών». To εν λόγω μέτρο αποσκοπεί στην
πληθυσμιακή αναζωογόνηση του ανθρωπίνου δυναμικού της υπαίθρου και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργικής δραστηριότητας. Στην παρούσα εργασία, μελετώνται τα
ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν τον εντασσόμενο στο πρόγραμμα των
Νέων Γεωργών να ολοκληρώσει με επιτυχία τις δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει, μέσα στην
προκαθορισμένη ημερομηνία.
Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν, σε πολλά σημεία, τις εκτιμήσεις
που έκανε ο Τελικός Δικαιούχος του προγράμματος. Από τους ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν αποδείχθηκε μια σημαντική σχέση ανάμεσα στην Ολοκλήρωση και τις
ανεξάρτητες μεταβλητές περιφέρεια, ηλικία, τόπος μόνιμης κατοικίας, μέγεθος
εκμετάλλευσης, επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας και προσανατολισμός παραγωγής. Η
αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Αγροτών απέδειξε ότι μπορεί να βοήθησε αρκετά,
όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί και από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, δεδομένων των
ποσοστών των αποχωρήσεων, οικειοθελών ή μη.
Λέξεις-κλειδιά: κοινή αγροτική πολιτική, αγροτική ανάπτυξη, νέοι γεωργοί, μοντέλο logit.

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Empirical Investigation of Human Capital Regenerationin the
Greek Countryside: The Case of Young Farmers' Scheme
J. Tzika1, C. Papadas2 and A. Kambas3
1

Graduate Student, Department of Agricultural Economics and Rural Development,
Agricultural University of Athens, E-mail: i.tzika @ mnec.gr
2
Assistant Professor, Department of Agricultural Economics and Rural Development,
Agricultural University of Athens, E-mail: cpap@aua.gr
3
Assistant Professor, Department of Agricultural Economics and Rural Development,
Agricultural University of Athens, E-mail: tkampas.aua.gr

Abstract
The Common Agricultural Policy (CAP) has the goal of sustainable development of rural
areas through subsidiarity, multi-functionality and multi-sectoral approach. Thus, it utilizes
the endogenous capacity of rural areas by encouraging local diversity product and service
offerings, and maintaining and strengthening the socio-economic fabric of these areas. One of
the tools used by the CAP for this purpose is the measure of " Young Farmers." To measure
designed to revive the population of rural human resources and strengthening the
competitiveness of agriculture. This work studied the qualitative those characteristics which
help in forming the new agricultural program to successfully complete the commitments
undertaken within the prescribed date.
The empirical analysis confirm, in many respects, the estimates made by the ultimate
beneficiary of the program. The checks were proved to be a significant relationship between
the complete and independent variables region, age, place of residence, farm size, level of
economic viability and direction of production. The evaluation of the “Young Farmers” has
shown that it could be helpful, but it is not one of the most successful programs.
Keywords: common agricultural policy, rural development, young farmers, model logit.

Εισαγωγή
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας αλλά και των αγροτικών
περιοχών είναι η γήρανση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα εμφανίζεται
εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες κατά τεκμήριο οι
συνθήκες, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και απομόνωσης είναι δυσμενέστερες. Το
γεγονός της προχωρημένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών στην χώρα μας αποτελεί
τροχοπέδη για διάχυση τεχνογνωσίας, υιοθέτηση νέων πρακτικών, εφαρμογή καινοτομιών
και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των «γεωργικών»
προϊόντων.
Η εμπειρία του Β΄ ΚΠΣ (1994-1999) επικεντρώνεται στο «γεωργικό τομέα» και την
ανάπτυξη συμπληρωματικών ευκαιριών απασχόλησης και πηγών εισοδήματος, εφόσον έχουν
ήδη διαφανεί οι τάσεις ερημοποίησης των αγροτικών περιοχών και κυρίως των ορεινών και
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μειονεκτικών περιοχών. Προβλήματα που διαπιστώνονται είναι η ανάγκη βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας, ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών δομών και η βελτίωση της υποδομής.
Στα πλαίσια αυτά αρχίζουν και οι προσπάθειες βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του
αγροτικού πληθυσμού και συγκράτησής τους στις αγροτικές περιοχές. Ταυτόχρονα
προωθούνται οι επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους, στις οποίους παρέχεται στήριξη για
τη μεταβίβαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τη μία γενιά στην επόμενη, με
παρότρυνση των ηλικιωμένων αγροτών να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευσή τους πρόωρα
και να την κληροδοτήσουν σε νέους γεωργούς μέχρι 40 ετών.
Για πρώτη φορά το πρόγραμμα ένταξης νέων αγροτών εμφανίζεται στο Β΄ ΚΠΣ στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τότε Υπουργείου Γεωργίας «Ανάπτυξη του Τομέα Γεωργίας
1994-1999». Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις
αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους με την γεωργία γεγονός που μπορεί να συμβάλει
θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Η
προσδοκία αποτελεσματικότητας της παρέμβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι
«διάδοχοι» πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, δημιουργώντας έτσι
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία
ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Ο αριθμός των αιτήσεων και το ύψος των ενισχύσεων δείχνει ότι μπορεί να αναστραφεί
το αρνητικό κλίμα για τον αγροτικό τομέα με συντονισμένες προσπάθειες αλλά και
περισσότερες πιστώσεις. Οι αγρότες παρόλο που για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με
νέες ευκαιρίες, συντονίζονται με το γενικότερο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και
προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να
αξιοποιήσουν τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών, τις περισσότερες ευκαιρίες, τα αναπτυξιακά
κίνητρα, τις απλούστερες διαδικασίες, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη επιχειρηματική ευθύνη1.
Στο Γ΄ΚΠΣ (2000-2006) το πρόγραμμα εμφανίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΕΠ) «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ-ΑΥ) 2000-20062» στον
3ο Άξονα, και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1 με την ονομασία «Εφάπαξ πριμοδότηση
πρώτης εγκατάστασης». Εμφανίζει εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 254.957.432€.
Προκηρύσσεται 5 φορές, τα έτη 2001, 2002, 2003, 2005 και 2006.
Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία των Νέων
Αγροτών της 2ης προκήρυξης, καθώς πρόκειται για φακέλους οι οποίοι όφειλαν να
υλοποιήσουν τους δεσμευτικούς τους στόχους ως το τέλος του 2007. Συνεπώς, μπορούμε να
έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την πορεία των φακέλων της β΄ δόσης, τις
οικειοθελείς αποχωρήσεις και την πορεία των απεντάξεων.
Στόχος της εργασία είναι να διερευνηθούν τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που
συμβάλλουν, όταν κάποιος εντάσσεται στο πρόγραμμα της «Εφάπαξ πριμοδότησης νέων
αγροτών» να ολοκληρώσει με επιτυχία της δεσμεύσεις που έχει αναλάβει εντός
προκαθορισμένης ημερομηνίας.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Παρόμοιες εργασίες για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών έχουν πραγματοποιηθεί στο
παρελθόν από διάφορους ερευνητές (Αλεξόπουλος κ.ά., 2006, Καζακόπουλος κ.ά., 2005).
Σύμφωνα με αυτές, το σύνολο των αγροτών αξιοποίησαν το μέτρο της εφάπαξ πριμοδότησης
για πρώτη εγκατάσταση, παρόλο που οι μισοί δεν επιθυμούσαν να είναι γεωργοί. Επίσης,
αξιόλογο ποσοστό δεν είχαν γεννηθεί στο χωριό αλλά στην πρωτεύουσα ή σε άλλη μεγάλη
πόλη και έζησαν όλη η μεγάλο διάστημα στη ζωή τους σε διάφορα μέρη (πόλεις, εξωτερικό).
Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το κίνητρο της προϋπάρχουσας γονικής περιουσίας.
Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εργασίες σχετικά με τη συμμετοχή γεωργών σε
άλλα προγράμματα (αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα διατήρησης της
βιοποικιλότητας) και εξετάζουν ποια χαρακτηριστικά είναι εκείνα που οδηγούν στη
συμμετοχή ή όχι στα εν λόγω προγράμματα, οι οποίες αντίστοιχα προσφεύγουν στη χρήση
μοντέλων logit, probit και tobit.
Σύμφωνα με τις παραπάνω εργασίες, η συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα αυτά
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των ίδιων των αγροτών, της αγροτικής
εκμετάλλευσης και του αγροτικού νοικοκυριού (Kazenwadel et al., 1998, Dupraz et al., 2000,
Drake et al., 1999, Damianos and Giannakopoulos, 2002). Στη μελέτη των Δαμιανού και
Γιαννακόπουλου (2002) αποδείχθηκε ότι σημαντικός παράγοντας για τη συμμετοχή των
Θεσσαλών γεωργών σε αγρο- περιβαλλοντικά μέτρα είναι η ηλικία και η εκπαίδευσή τους,
καθώς όσο νεότερος και εκπαιδευμένος είναι ο αγρότης, τόσο πιο φιλικά προσκείμενος
εμφανίζεται στην κατανόηση και γρήγορη υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών μεθόδων, φιλικών
προς τη περιβάλλον. Αυτή η παραδοχή έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη των
Δαμιανού και Σκούρα (1995) όπου έδειξε ότι οι μορφωμένοι και καταρτισμένοι αγρότες
έχουν περισσότερες δυνατότητες να ενημερωθούν για καινούργιες τεχνικές διαχείρισης της
εκμετάλλευσης και στη συνέχεια να τις υιοθετήσουν. Επίσης αποδείχθηκε ότι σημαντικός
παράγοντας είναι το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Οι ιδιοκτήτες μεγάλων εκμεταλλεύσεων
είναι πιο ευνοϊκοί και δεκτικοί στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων, πιο φιλικών στο
περιβάλλον.
Στην μελέτη των Dupraz et al. (2000) αποδεικνύεται ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης
και τα χαρακτηριστικά της παίζουν ρόλο όχι μόνο στη συμμετοχή ή μη στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα αλλά και στην επιλογή των προγραμμάτων που θα
υιοθετήσουν στη γεωργική εκμετάλλευση. Η ύπαρξη διάδοχης κατάστασης στην
εκμετάλλευση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ακόμα, η δημιουργία προγραμμάτων που
απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες αγροτών ή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη τους τις προσδοκίες και τους περιορισμούς τους, μπορούν να αυξήσουν
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής.
Στην εργασία των Knowler and Bradshaw (2006) σχετικά με την υιοθέτηση της
λεγόμενης «διατηρούμενης γεωργίας» και πάλι οι παράγοντες «εκπαίδευση» και «μέγεθος
καλλιέργειας» παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα τονίζουν ότι στις 5 από τις 7 μελέτες που
είχαν στα χέρια τους και χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τα μοντέλα Logit και Probit
αποδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι οι δύο που αναφέρθηκαν.
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Στην εργασία των Wynn et al. (2001) αποδεικνύεται ότι οι μεταβλητές που διακρίνουν
εκείνους που εντάχθηκαν στις Περιβαλλοντικά Ευαίσθητες Περιοχές της Σκωτίας και σε
εκείνους που δεν εντάχθηκαν είναι η ηλικία, η πληροφόρηση και η γνώση. Η έλλειψη
ενημέρωσης και η περιορισμένη γνώση του θέματος μείωσαν σημαντικά την πιθανότητα
εισόδου στο μέτρο. Επίσης από εκείνους που δεν εντάθηκαν φάνηκε ότι η πλειοψηφία ανήκε
στην κατηγορία άνω των 40 ετών. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
εντατικής καλλιέργειας καθώς και εκείνες που είχαν ήδη εμπειρία από συμμετοχή σε άλλα
παρόμοια αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα ήταν εκείνες που εντάχθηκαν αλλά και
υλοποίησαν τους στόχους του προγράμματος.
Ταυτόχρονα, η προηγούμενη συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα και η γνωριμία με
άλλους συμμετέχοντες απέδειξε σε μελέτες (Crabtree et al., 1998, Wynn et al., 2001) είναι
στοιχεία με θετική επίδραση στη συμμετοχή ή μη.
Αναφορικά με το θέμα της ηλικίας, ο Crabtree (1998) στην προαναφερόμενη μελέτη
απέδειξε ότι η ηλικία δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για κάποιον να συμμετέχει σε
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, σε αντίθεση με τη μελέτη του Wynn (2001) που
αποδεικνύεται ξεκάθαρα μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη: όσο πιο μεγάλος ο αγρότης, τόσο
πιο απρόθυμος εμφανίζεται στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών.
Αντίθετα, οι Wossink and Wenum (2003) μελετώντας 1.000 Ολλανδούς γεωργούς και
τους παράγοντες που τους οδήγησαν στο να ενταχθούν σε προγράμματα διατήρησης της
βιοποικιλότητας με μοντέλα Probit και Tobit, αποδεικνύουν ότι σημαντική μεταβλητή είναι η
κατηγορία της περιοχής που βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και περιέργως πώς δεν
εμφανίζεται ως σημαντική η μεταβλητή της ηλικίας. Επίσης στα ευρήματά τους δεν παίζει
κανένα ρόλο η ύπαρξη διάδοχης κατάστασης στην εκμετάλλευση αλλά και το μέγεθος της
εκμετάλλευσης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες.

Μεθοδολογία και ποσοτική έρευνα
Ως δείγμα πληθυσμού επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι Νέοι Γεωργοί που εντάχθηκαν
με την 2η προκήρυξη (έτος 2002) καθώς η ημερομηνία λήξης των συμβατικών τους
υποχρεώσεων ήταν το 2007. Τα στοιχεία αυτών συλλέχθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π, που είναι ο Τελικός
Δικαιούχος του προγράμματος για το Γ΄ ΚΠΣ, με τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των
φακέλων υποψηφιότητας των Νέων Αγροτών για τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και των
φακέλων για το χορήγηση της β΄ δόσης, από όσους Νέους Αγρότες είχαν κατατεθεί. Συνεπώς
υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για το ποσοστό ολοκλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων όλων
των δικαιούχων. Πρόκειται για 4.140 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 2.673 εκπλήρωσαν τους
δεσμευτικούς τους στόχους (ποσοστό 64,57%) και οι 1.467 (ποσοστό 35,43%) απεντάχθηκαν
από το πρόγραμμα.
Αρχικά έγινε προσπάθεια με ελέγχους συνάφειας (χ2) να βρεθεί το κατά πόσο τα
χαρακτηριστικά των νέων γεωργών, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και των περιοχών
που αυτές βρίσκονται παρουσιάζουν σχέση μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν δηλαδή πίνακες
συνάφειας ελέγχοντας ανά δύο τις μεταβλητές και τη σχέση που παρουσιάζουν.
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Στη συνέχεια, και δεδομένου ότι η εξαρτημένη μεταβλητή Ολοκλήρωση είναι ποιοτική
και μπορεί να λάβει δύο πιθανές τιμές (ναι, όχι) θεωρήθηκαν ακατάλληλες οι κλασικές
μέθοδοι γραμμικής παλινδρόμησης3. Επιλέχθηκε λοιπόν η δημιουργία ενός οικονομετρικού
μοντέλου logit4, προκειμένου να ερμηνευτούν τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που
παίζουν ρόλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κάθε νέος γεωργός που
εντάσσεται στο πρόγραμμα.
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ωστόσο εκτός από την εξαρτημένη μεταβλητή δεν
μπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν και είχαν περισσότερες από 2 τιμές. Το πρόβλημα λύθηκε
με τη χρήση ψευδομεταβλητών (dummy variables) ή δυαδικών (binary) μεταβλητών στο
υπόδειγμα. Επίσης με τη είσοδο ψευδομεταβλητών λύθηκε και το πρόβλημα για τις
μεταβλητές εκείνες που δεν παίρνουν δυο τιμές, αλλά περισσότερες, (πχ τόπος μόνιμης
κατοικίας= ορεινή, μειονεκτική, κανονική), ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αυτούσιες στο οικονομετρικό μοντέλο.
Ως σταθερή μεταβλητή ορίσαμε την πιθανότητα ολοκλήρωσης ή μη και ως ανεξάρτητες
μεταβλητές επιλέχτηκαν οι ακόλουθες: περιφέρεια, φύλο, ηλικία, τόπος μόνιμης κατοικίας,
χρήση ή μη οικογενειακής εργασίας (σύζυγος βοηθός), επίπεδο εκπαίδευσης (υφιστάμενη
κατάσταση), επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης (υφιστάμενη κατάσταση), δικαιούχος
πρόωρης συνταξιοδότησης, δημιουργία εκμετάλλευσης από καθολική διαδοχή, μέγεθος της
εκμετάλλευσης (σε εργασία στην υφιστάμενη κατάσταση), επίπεδο οικονομικής
βιωσιμότητας (μελλοντική κατάσταση), προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης
(μελλοντική κατάσταση), ποιότητα παραγωγής: βιολογική, ΠΟΠ, ΠΓΕ, πιστοποιούμενη
(μελλοντική κατάσταση), ποσό επιδότησης.
Με τις παραπάνω μεταβλητές που επιλέχθηκαν δημιουργήθηκαν πίνακες συνάφειας
τόσο ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή (ολοκλήρωση) και τις υπόλοιπες ανεξάρτητες
όσο και μεταξύ των ίδιων των ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ τους (δύο- δύο),
προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει συνάφεια. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 15
πίνακες 2Χ2, 24 πίνακες 2Χ3, 13 πίνακες 2Χ4, 5 πίνακες 2Χ20, 7 2Χ23, 6 πίνακες 3Χ3, 8
πίνακες 3Χ4, 4 πίνακες 3Χ20, 1 πίνακα 4Χ4, 2 πίνακες 4Χ20, 16 πίνακες 13Χ2, 4 πίνακες
13Χ3, 2 πίνακες 13Χ4, 1 πίνακα 13Χ20, 1 πίνακα 13Χ 23, και τέλος 3 πίνακες 23Χ3, 2 23Χ4
και έναν 23Χ20.
Δημιουργώντας τους πίνακες συνάφειας στόχος ήταν να ελεγθεί αν οι δύο μεταβλητές
που ελέγχονται κάθε φορά παρουσιάζουν συνάφεια μεταξύ τους.
Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι τιμές του χ 2 που βρέθηκαν για κάθε μεταβλητή και σε
παρένθεση οι βαθμοί ελευθερίας του ελέγχου, προκειμένου κανείς να λάβει ολοκληρωμένη
γνώση των στατιστικών ευρημάτων. Με γκρι χρώμα είναι οι τιμές που υποδηλώνουν
σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.
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81,647 (19)

0,534 (1)

187,344 (2)

45,682 (3)

110,757 (2)

119,518 (1)

x

τησης

πρόωρης

Επαγγ.

Δικαιούχος

80,719 (19)

13,128 (1)

42,947 (2)

65,562 (3)

24,53 (2)

x

Διαδοχή

Καθολική

Πίνακας 1. Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών.

248,549 (38)

9,693 (2)

47,392 (4)

236,994 (6)

x

εκμετάλλευσης

Μέγεθος

3571,971 (57)

14,675 (3)

340,9 (6)

x

εκμετάλλευσης

της

Βιωσιμότητα

x

(38)

2218,838

(2)

118,128

301,770 (19)

12,3 (1)

442,420 (2)

57,571 (3)

23,659 (2)

0,217 (1)

92,273 (1)

5,054 (3)

39,360(3)

0,261 (1)

6,691 (2)

34,698 (22)

3,366(1)

140,154(12)

Κατεύθυνση Ολοκλήρωση
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Οικονομετρικά Υποδείγματα Logit και Probit
Στην παρούσα εργασία καλούμαστε να εκτιμήσουμε ένα υπόδειγμα παλινδρομήσεως,
στο οποίο περιλαμβάνονται ως ερμηνευτικές ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι από τη φύση
τους ποιοτικές και η εξαρτημένη μεταβλητή που είναι επίσης ποιοτική και διχοτομική.
Αποφασίστηκε αρχικά να εφαρμοστούν και τα δύο γνωστά υποδείγματα δυαδικής
επιλογής, τα υποδείγματα Logit και Probit. Το ερώτημα σχετικά με το ποιο οικονομετρικό
υπόδειγμα είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δύσκολα
μπορεί να διασαφηνιστεί5 με θεωρητικούς όρους. Οι δύο κατανομές (λογιστική και κανονική)
στις οποίες βασίζονται τα δύο υποδείγματα είναι αρκετά όμοιες και δεν παρουσιάζει
πλεονεκτήματα το ένα σε σχέση με το άλλο.
Έτσι δοκιμάστηκαν αρχικά και τα δύο υποδείγματα και επιλέχθηκε στο τέλος να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του μοντέλου Logit, θεωρώντας ότι παρουσιάζει καλύτερη
προσαρμοστικότητα και υψηλότερο ψευδο r2 .
Το υπόδειγμα Logit βασίζεται σε αθροιστική λογιστική συνάρτηση η οποία έχει την εξής
μορφή:

Όπου e= η βάση του φυσικού λογάριθμου
Pi = η πιθανότητα ότι το άτομο θα κάνει μια βέβαιη επιλογή, δεδομένου του Χi.
και Wt= βο+β1Χt για τυχαία μεταβλητή W.
Η εκτίμηση του παραπάνω μοντέλου προϋποθέτει έλεγχο τόσο των μέτρων
ερμηνευτικότητας όσο και των εκτιμώμενων μέτρων συνάφειας. Ένα μέτρο ιδιαίτερα
σημαντικό είναι το η τιμή για το r2 του Mc Fadden , το οποίο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

Όπου το L(βML) δηλώνει τη μέγιστη τιμή της λογαριθμικής πιθανότητας (log-likelihood
function) και το L0 δηλώνει την τιμή της λογαριθμικής πιθανότητας όταν όλες οι συνάφειες
είναι σταθερές στο 0 εκτός από την εκτιμώμενη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
χρησιμοποιήθηκαν οι παραδοσιακοί έλεγχοι συνάφειας r2 αλλά το ψευδο r2 .
Επίσης εξετάστηκαν οι συνάφειες αλλά και την οριακή επίδραση πιθανότητας (marginal
probability effect), που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς δηλώνει τη μεταβολή στην
πιθανότητα να πάρει η εξαρτημένη μεταβλητή τιμή 1 για μια μοναδιαία μεταβολή της
ανεξάρτητης μεταβλητής και υπολογίζεται από τον τύπο θPι/θXi = [ez i/1+ezi)2]βi.
Στην παραπάνω σχέση στη θέση του συντελεστής β εισάγονται οι ανεξάρτητες
μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μας, την ολοκλήρωση δηλαδή ή όχι του
προγράμματος. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της εργασίας : η εκτίμηση των συντελεστών
β για τους οποίες η εξαρτημένη μεταβλητή αλλάξει τιμή από 0 σε 1.
Οι ψευδομεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα
1. Με αυτές πραγματοποιήθηκε πλήθος εναλλακτικών παλινδρομήσεων. Αρχικά εισήχθησαν
στο μοντέλο όλες οι ψευδομεταβλητές και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν διαδοχικά όλες εκείνες
που παρουσίασαν τιμή z μικρότερη από τη μονάδα. Η επιλογή αυτή, δηλαδή η υιοθέτηση
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μεταβλητών που η τιμή z παρουσιάζεται μεγαλύτερη της μονάδας, αποτελεί αυθαίρετη
ενέργεια. Ωστόσο η έρευνα σε παρόμοιες μελέτες και στην αντίστοιχη βιβλιογραφία έδειξε
ότι παρόμοια τακτική χρησιμοποιείται πλέον εμπειρικά από όλους μελετητές. Για το λόγο
αυτό καταλήξαμε να διατηρηθούν στο δείγμα όλες εκείνες οι τιμές που παρουσίασαν τιμή z
πάνω από το 1 (ή κοντά στη μονάδα) φροντίζοντας ταυτόχρονα να επιτευχθεί και το μοντέλο
με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου logit, στον οποίο
διακρίνει κανείς τις μεταβλητές που τελικά θεωρήθηκαν σημαντικές, τις οριακές επιδράσεις
πιθανότητας και την τιμή z.
Πίνακας 2. Μοντέλο LOGIT Εξαρτημένη Μεταβλητή = Ολοκλήρωση.
Ανεξάρτητες
Μεταβλητές
Φύλο

Οριακή
Επίδραση
Πιθανότητας
0,0320255

Z value

95 % C.I.

1,75

-.003752

.067803

Περιοχή 1

-0,670525

-2,93

-.111934

-.02211

Εκπαίδευση

-0,0686076

-4,21

-.100542

-.036673

Πρόωρη
Συνταξιοδότηση
Μέγεθος 1
Μέγεθος 2

0,0727729

3,94

.036614

.108932

0,1243811
0,0321082

5,93
1,44

.083269
-.011531

.165493
.075747

Βιωσιμότητα
Κατεύθυνση 1

0,0383636
-0,2283577

2,25
-10,28

.004926
-.27191

.071801
-.184805

Κατεύθυνση 2

0,153368

6,21

.104979

.201757

Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Δυτική
Μακεδονία
Θεσσαλία

-0,0578475

-1,76

-.122301

.006606

-0,1443066

-4,56

-.206342

-.082271

0,204236

6,28

.140501

.267971

Ιόνια Νησιά

0,425312

9,94

.341489

.509135

Δυτική Ελλάδα

-0,0530225

-1,94

-.106669

.000624

Στερεά Ελλάδα

0,0526683

1,41

-.020614

.12595

Πελοπόννησος

0,0957636

2,89

.030718

.16081

Βόρειο Αιγαίο

0,1230951

3,02

.043137

.203053

Νότιο Αιγαίο

-0,0880193

-1,34

-.216379

.040341

Κρήτη

0,1062648

3,46

.046051

.166478

LR chi2 (20) = 721.43

Pseudo R2 = 0.1346
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Συμπεράσματα και συζήτηση
Από τους ελέγχους συνάφειας που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ότι ιδιαίτερα
σημαντική σχέση υπάρχει ανάμεσα στην Ολοκλήρωση και τις ανεξάρτητες μεταβλητές
Περιφέρεια, Ηλικία, Τόπος Μόνιμης Κατοικίας, Δικαιούχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης,
Μέγεθος της εκμετάλλευσης, Επίπεδο Οικονομικής Βιωσιμότητας και Προσανατολισμός της
παραγωγής.
Σχετικά με την ηλικία παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία των υποψηφίων
αυξάνονται και οι πιθανότητες ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης. Ενώ στην ηλικία των 18
ετών το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι μόνο 40%, στην ηλικία των 30 το ποσοστό
ολοκλήρωσης φτάνει το 72,4%.
Αναφορικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας παρατηρείται ότι από τους 4.140 Νέους
Γεωργούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, οι 2.220 διαμένουν σε ορεινή περιοχή (ποσοστό
53,6%), οι 1.097 σε μειονεκτική (ποσοστό 26,5%) και οι 823 σε κανονική (ποσοστό 19,9%).
Σε σχέση με τις περιοχές αυτές διαπιστώνεται ότι ποσοστό 52% όσων διαμένουν σε περιοχή
ορεινή έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ενώ μόνο το 21,1% εκείνων που βρίσκονται
σε κανονική ολοκλήρωσαν.
Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούμε τα ευρήματα που αφορούν την κατεύθυνση των
εκμεταλλεύσεων. Από τους 4.140 Νέους Γεωργοί το 53,8% επιλέγει κατεύθυνση φυτική, το
30,6% κτηνοτροφική και μόνο το 15,6% μικτή. Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι
πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχία ή όχι του προγράμματος. Αυτό προκύπτει από την
ιδιαιτερότητα του κλάδου της κτηνοτροφίας αρχικά, αλλά και από τις αυξημένες δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι έλληνες κτηνοτρόφοι (έκδοση περιβαλλοντικών όρων, αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας) λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας αλλά και της έλλειψης των υποδομών,
χωρίς καμία προσπάθεια στήριξης από την πολιτεία.
Παράλληλα, είναι εμφανής η ισχυρή σχέση και μεταξύ διαφόρων ανεξάρτητων
μεταβλητών. Παρατηρείται παραδείγματος χάρη ισχυρή σχέση μεταξύ των ανεξάρτητης
μεταβλητής Φύλο και εκείνων της Ηλικίας, Επιπέδου εκπαίδευσης, Επιπέδου Οικονομικής
Βιωσιμότητας και Προσανατολισμού Παραγωγής της εκμετάλλευσης.
Με τον ίδιο τρόπο ισχυρή σχέση υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και Δικαιούχος
Πρόωρης Συνταξιοδότησης, ή μεταξύ της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και του
Προσανατολισμού της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση.
Η ολοκλήρωση του μοντέλου Logit και τα ευρήματα του σε πολλά σημεία
επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής των
στοιχείων από τους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας, ως Τελικού Δικαιούχου του
προγράμματος, καθώς αποδεικνύονται ως σημαντικές οι ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου,
της εκπαίδευσης, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης και κάποιες
διοικητικές περιφέρειες στις οποίες θα υπάρξει αναφορά στη συνέχεια.
Παρά τις αντίθετες προσδοκίες διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που
παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα παρά οι άντρες.
Αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το γεγονός ότι η γυναίκα δεν αναζητεί νέα θέση
απασχόλησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι πριν από την ένταξή της στο πρόγραμμα
ήταν άνεργη, όπως διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια κατά την
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αίτηση ένταξής τους, συνεπώς δεν σκοπεύει οικειοθελώς να αποχωρήσει από το πρόγραμμα
για να απασχοληθεί σε κάτι άλλο.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντική σχέση αποδεικνύεται να υπάρχει μεταξύ του μεγέθους της
αγροτικής εκμετάλλευσης σε μονάδες ανθρώπινης εργασίας αλλά και της βιωσιμότητας της
εκμετάλλευσης. Οι βιώσιμες εκμεταλλεύσεις αλλά ταυτόχρονα και εκείνες που έχουν
απαιτήσεις σε μονάδες ανθρώπινης εργασίας μέχρι και 0,99 ΜΑΕ είναι εκείνες που τελικά
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Την ίδια στιγμή - και παρά τις αντίθετες προσδοκίες - παρατηρούμε ότι οι
εκμεταλλεύσεις φυτικής κατεύθυνσης εμφανίζουν μεγάλη οριακή επίδραση πιθανότητας να
αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ενώ η κτηνοτροφικής κατεύθυνσης είναι πολύ πιο συνεπείς.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο νέος που ασχολείται με την κτηνοτροφία καθώς εντάσσεται στο
πρόγραμμα είναι αποφασισμένος να ασχοληθεί με την αγροτική του εκμετάλλευση. Επίσης
πραγματοποιεί πλήθος επενδύσεων (μηχανήματα, σταβλικές εγκαταστάσεις, διαδικασία
αδειοδοτήσεων) και πολλές φορές τις υλοποιεί μέσω και άλλων προγραμμάτων (πχ Σχέδια
Βελτίωσης). Συνεπώς είναι αρχικά πιο αποφασισμένος να ασχοληθεί ως κύρια απασχόληση
με την κτηνοτροφική του εκμετάλλευση και αφετέρου είναι πιο «δεσμευμένος» για την
υλοποίηση των επενδύσεών του.
Οι δικαιούχοι που ζουν σε ορεινές περιοχές παρουσιάζουν 0,67 οριακή επίδραση
πιθανότητας να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο
ως αποτέλεσμα, δεδομένων των πολλών δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν. Είναι
απόλυτα λογικό κάτοικος ορεινής περιοχής αφενός να μην μπορεί να αντεπεξέλθει, και
αφετέρου να εγκαταλείπει πολύ ποιο εύκολα την εκμετάλλευσή του και τον τόπο του σε
περίπτωση που του παρουσιαστεί η ευκαιρία να βρει εργασία σε κάποιο άλλο μέρος. Επίσης,
διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες (εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κα) ωθούν
τους κατοίκους των περιοχών αυτών να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, αναζητώντας
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Την ίδια στιγμή, όσοι νέοι αγρότες είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αποχωρούν πιο εύκολα από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι έχουν και περισσότερες ευκαιρίες
επαγγελματικής αποκατάστασης από εκείνους που δεν διαθέτουν απολύτως κανένα επίπεδο
εκπαίδευσης.
Μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική σχέση αποδεικνύεται μεταξύ της ολοκλήρωσης
και των νέων που έχουν προηγουμένως ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρόωρης
συνταξιοδότησης. Φαίνεται ότι μεγαλύτερη πιθανότητα να ολοκληρώσουν έχουν εκείνοι που
δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Τούτο συμβαίνει καθώς οι διάδοχοι της πρόωρης
συνταξιοδότησης δεν απασχολούνται πραγματικά στην αγροτική εκμετάλλευση, αλλά
εντάσσονται τις περισσότερες φορές στο πρόγραμμα προκειμένου ο γονέας να
συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα μεν αλλά να συνεχίσει να ασχολείται με τις αγροτικές εργασίας,
καθώς και η ηλικία του ακόμα το επιτρέπει.
Στο μοντέλο μας αφήσαμε ως σημαντικές και μεταβλητές οι οποίες αφορούν κάποιες
από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Πολύ λόγος θα μπορούσε να γίνει για το αν η
μεταβλητή Περιφέρεια μπορεί να προσφέρει στο μοντέλο ή αλλοιώνει εντελώς τα
αποτελέσματα. Αρχικά διαπιστώσαμε ότι με τη χρήση της μεταβλητής αυτής πετυχαίναμε
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μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα του μοντέλου και συνεπώς δεν αλλοιωνόταν το αποτέλεσμα.
Επίσης, καταλήξαμε ότι πράγματι πρέπει να χρησιμοποιηθεί, καθώς η συγκεκριμένη
μεταβλητή μπορεί να αποτελεί αφηρημένη έννοια, ωστόσο συγκεντρώνει πλήθος ομοειδών
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τόσο τις εκμεταλλεύσεις όσο και τους δικαιούχους. Και αυτό
γιατί το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να
έχει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα στις αποφάσεις των αγροτών.
Τελικά στο μοντέλο διατηρήθηκαν 10 από τις 13 περιφέρειες, καθώς σε αυτές ήταν
σημαντική η οριακή επίδραση πιθανότητες και μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μοντέλο
μας. Αποδείχθηκε ότι οι περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η
Κρήτη, που είναι παραδοσιακά αγροτικές περιοχές, επηρεάζουν θετικά την εξαρτημένη
μεταβλητή άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Αντίθετα σε μια άλλη
περιφέρεια όπως η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη παρουσιάζει πολύ μεγάλη οριακή
επίδραση πιθανότητας να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα από τους υποψηφίους, δεδομένου
και ότι η πλειοψηφία τους, όπως αποδεικνύεται από τους φακέλους υποψηφιότητας, είναι
μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και αντιμετωπίζουν πλήθος δυσκολιών ενσωμάτωσης στο
κοινωνικό σύνολο αλλά και επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές και τις διευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης που υποστηρίζουν την υλοποίηση του προγράμματος στην περιφέρεια .
Η αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Αγροτών απέδειξε ότι μπορεί να βοήθησε
αρκετά, όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί και από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, δεδομένων
των ποσοστών των αποχωρήσεων, οικειοθελών ή μη. Στο παράρτημα 3 εμφανίζεται το
ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος κατά το Γ΄ ΚΠΣ ανά περιφέρεια. Η απόφαση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διατηρήσει το πρόγραμμα και
κατά την 4η προγραμματική περίοδο χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή και χωρίς κανένα
ουσιαστικό σχεδιασμό, δείχνει την έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης στο σχεδιασμό των
μέτρων και των προγραμμάτων που επιλέγει η χώρα μας για την αγροτική ανάπτυξη.
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ψευδομεταβλητές Μοντέλου LOGIT.
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ 2
ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΩΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΜΘ
ΚΕΝ.ΜΑΚ
ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΘΕΣΣ.
ΗΠ.
ΙΟΝΙΑ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
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1=γυναίκα
1= 30-40
1= ορεινή
1= μειονεκτική
1= σύζυγος βοηθός
1= δευτεροβάθμια
1= έχει
1= μη δικαιούχος

0= άντρας
0= 18-29
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= δικαιούχος μόνος
0= οτιδήποτε άλλο
0= δεν έχει
0= δικαιούχος

1= μη δικαιούχος
1= 0-0,5

0= δικαιούχος
0= οτιδήποτε άλλο

1= 0,5-0,99

0= οτιδήποτε άλλο

1= βιώσιμη
1= φυτική
1=κτηνοτροφική
1= όχι

0= εν δυνάμει
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= ναι

1= Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη
1= Κεντρική Μακεδονία
1= Δυτική Μακεδονία
1= Θεσσαλία
1= Ήπειρος
1= Ιόνια Νησιά
1= Δυτική Ελλάδα
1=Στερεά Ελλάδα
1= Πελοπόννησος
1= Αττική
1= Βόρειο Αιγαίο
1= Νότιο Αιγαίο
1= Κρήτη
0= Μη ολοκλήρωση

0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
0= οτιδήποτε άλλο
1=Ολοκλήρωση
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Η Κατανάλωση Καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του
Νομού Λάρισας
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μια εμπειρική ανάλυση της κατανάλωσης καυσόξυλου
και των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή της χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας
για τη θέρμανση και το μαγείρεμα στις αγροτικές περιοχές του Νομού Λάρισας. Τα δεδομένα
συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και για την επεξεργασία τους
χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής και πολυμεταβλητής ανάλυσης. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, όπως το μέγεθος της
οικογένειας και το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών είναι κατάλληλες για να εξηγήσουν τις
διαφορές στην κατανάλωση καυσοξύλου. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος
της κατοικίας σχετίζεται θετικά με την ποσότητα του καυσοξύλου που καταναλώνεται από τα
νοικοκυριά.
Λέξεις-κλειδιά: Καυσόξυλο, στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι, κατανάλωση.
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Abstract
This paper made an empirical analysis of fuelwood consumption and factors affecting the
choice of using this energy for heating and cooking in rural areas of the prefecture of Larissa.
Data were gathered using a questionnaire and processing methods used descriptive statistics
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and multivariate analysis. The results showed that socioeconomic variables, such as family
size and annual household income are adequate to explain the differences in fuelwood
consumption. The results also show that the size of the residence is positively correlated with
the amount of fuelwood consumed by households.
Keywords: Fuelwood, statistical and econometric methods, consumption.

Εισαγωγή
Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησαν οι πετρελαϊκές κρίσεις
ανέδειξαν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή
ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα). Η βιομάζα είναι μία από τις σημαντικότερες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στις ενεργειακές ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας, τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες
(Koutroumanidis et al., 2009).
Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό της συνολικής πρωτογενούς ενεργειακής
παραγωγής ήταν 80%, ενώ σε πολλές βιομηχανικές χώρες, αυτό το ποσοστό είναι λιγότερο
από 5% (Keam and McKormick, 2008). Το 2005 η βιοενέργεια ήταν το 10% της συνολικής
πρωτογενούς ενεργειακής παραγωγής στον κόσμο και το 78% της ενέργειας που παρήχθη
από τις ανανεωμένες πηγές ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η βιομάζα αποτελεί μόνο
το 5% της ενεργειακής παραγωγής και το 65% της συνολικής ενέργειας από τις ανανεωμένες
πηγές ενέργειας. (ΙΕΑ, 2007).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οδηγία 2003/30/EC για την αύξηση της προσφοράς βιομάζας
και τη χρήση βιοκαυσίμων και οι διαδοχικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ συμβάλλουν προς
αυτήν την κατεύθυνση (Iliopoulos and Rozakis, 2010).
Πολύ σημαντική πηγή βιομάζας είναι το ξύλο και ειδικότερα το καυσόξυλο. Στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ η ενέργεια που παράγεται από το ξύλο καταναλώνεται κυρίως
από τα νοικοκυριά. Οι σοβαρές επιπτώσεις που είχαν οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις της
δεκαετίας του 1970 στην παγκόσμια οικονομία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση ειδικής
πολιτικής για πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας και για αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας
που μπορούν να υποκαταστήσουν το πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά καύσιμα
(Koutroumanidis et al., 2009).
Η συνεχής εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για την ικανοποίηση των αυξανόμενων
ενεργειακών αναγκών μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να
αυξήσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια. Το ξύλο έχει λιγότερες επιπτώσεις στην
υπερθέρμανση του πλανήτη από ότι τα ανταγωνιστικά υλικά και αποτελεί την καλύτερη
εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Το ξύλο
προκαλεί λιγότερες εκπομπές SO2, παράγει λιγότερα απόβλητα και παρουσιάζει πλεονέκτημα
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας (Petersen and Solberg, 2005).
Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα το ξύλο ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στην
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Τα ξύλα ζέσταιναν σπίτια και τροφοδοτούσαν τα
εργοστάσια. Σήμερα, το ξύλο καλύπτει μόνο ένα μέρος από τις ανάγκες της Ελλάδας για
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ενέργεια και ειδικότερα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Τα τελευταία χρόνια η
κατανάλωση καυσόξυλου στις αστικές περιοχές παρουσιάζει αυξητική τάση λόγω της
ύπαρξης των τζακιών σε κατοικίες. Γενικά όμως στην Ελλάδα υπάρχει τις τελευταίες
δεκαετίες μια μείωση τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης καυσοξύλου το οποίο
αντικαταστάθηκε από άλλα θερμαντικά υλικά (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα) (Μπλιούμης και
Χριστοδούλου, 1982, Σούτσας, 2000).
Η παρούσα κατανάλωση καυσόξυλου στην Ευρώπη παραμένει μικρή έναντι των στόχων
που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, και στην περίοδο 1970-2005 υπήρξαν σημαντικές διακυμάνσεις στην
κατανάλωση ενέργειας από καυσόξυλο σχετιζόμενες, κατά ένα μεγάλο μέρος με τις αλλαγές
στην καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών.
Αυτές οι διακυμάνσεις φαίνεται να οφείλονται τόσο στη συμπεριφορά των καταναλωτών
με δεδομένο τα περιβαλλοντικά προβλήματα όσο και στις διακυμάνσεις στις τιμές των
φυσικών πηγών ενέργειας. Γενικά, το μερίδιο του καυσόξυλου στην παγκόσμια κατανάλωση
ενέργειας παραμένει χαμηλό, αντιπροσωπεύοντας αυτήν την περίοδο μόλις το 15% της
συνολικής κατανάλωσης (ADEME, 2004).
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εμπειρική διερεύνηση της κατανάλωσης καυσόξυλου
και των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου είδους
ενέργειας για θέρμανση και μαγείρεμα στις αγροτικές περιοχές του νομού Λάρισας με τη
βοήθεια ερωτηματολογίου από 385 νοικοκυριά.
Ειδικότερα, με τη χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων δίνεται η δυνατότητα
της διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την κατανάλωση του καυσόξυλου
στην περιοχή του νομού Λάρισας. Με τη βοήθεια των ευρημάτων της παρούσας έρευνας
μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση του καυσόξυλου σε σχέση με τον υπόλοιπο
πληθυσμό, για παράδειγμα τα νοικοκυρά των μικρών και μεγάλων εισοδημάτων, ή τα
νοικοκυριά εκείνα που έχουν εύκολη πρόσβαση στην εύρεση του καυσόξυλου, και με
κατάλληλες στοχευμένες δράσεις να επιχειρηθεί η ενίσχυσή τους αναφορικά με την αύξηση
της κατανάλωσή τους, ενώ άλλες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις θα έχουν στόχο τα νοικοκυριά
εκείνα που από την έρευνα φαίνεται ότι δεν καταναλώνουν καυσόξυλο αλλά θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο καύσιμο.

Περιοχή Έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη στις αγροτικές περιοχές του νομού Λάρισας, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001. Ο νομός Λάρισας είναι η 1η παραγωγός περιοχή
βαμβακιού (21% της συνολικής παραγωγής της χώρας) και σιταριού (15% της συνολικής
παραγωγής της χώρας). Από τη γεωργία παράγεται το 15,5% του ΑΕΠ του νομού, ενώ την
πρώτη θέση κατέχει ο τομέας των υπηρεσιών με 65% (Al Media-Επιλογή, 2007).
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Μεθοδολογία Έρευνας
Ερωτηματολόγιο
Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και η μέθοδος που
επιλέχθηκε ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις. Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου,
καθώς επίσης και ορισμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, για παράδειγμα την ερώτηση
αναφορικά με την κατανάλωση καυσόξυλου και την τιμή αγοράς των καυσόξυλων που
απευθύνεται στους χρήστες καυσόξυλου.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τα κοινωνικοδημογραφικά
χαρακτηριστικά των ερωτώμενων (χρήστες και μη χρήστες καυσόξυλου), τις στάσεις και τις
απόψεις τους σχετικά με τη χρήση του καυσόξυλου και άλλων ενεργειακών πηγών και τις
απόψεις τους για περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Ειδικότερα, όσον αφορά στο
καυσόξυλο, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δύο ερωτήσεις, μία από τις οποίες ήταν εάν οι
ερωτώμενοι χρησιμοποιούν ή όχι το καυσόξυλο κατά πρώτο λόγο και μια άλλη ερώτηση η
οποία απαντήθηκε από εκείνους που απάντησαν στο πρώτο ερώτημα θετικά, ζητώντας από
τους ερωτωμένους να δηλώσουν την ετήσια κατανάλωσή του νοικοκυριού τους σε
καυσόξυλο. Ο «πληθυσμός» που μελετάται είναι ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών στην
περιοχή έρευνας.
Η απλή τυχαία δειγματοληψία ήταν η δειγματοληπτική μέθοδος που επιλέχτηκε, εξαιτίας
της απλότητάς της και του γεγονότος ότι απαιτεί μια ελάχιστη γνώση του πληθυσμού έναντι
οποιασδήποτε άλλης μεθόδου (Δαμιανού, 2006). Η απλή τυχαία δειγματοληψία προϋποθέτει
την ύπαρξη ενός πλήρους καταλόγου (πλαίσιο δειγματοληψίας) του πληθυσμού χωρίς
παραλείψεις ή επαναλήψεις (Φίλιας κ.ά., 1996). Ως πλαίσιο δειγματοληψίας
χρησιμοποιήθηκε ένας ενιαίος κατάλογος χρηστών ηλεκτρικού ρεύματος των αγροτικών
περιοχών.
Η χρησιμοποίηση των νοικοκυριών είναι ένα κλασικό παράδειγμα της χρήσης ομάδων
ανθρώπων ως μονάδα δειγματοληψίας, αντί των μεμονωμένων προσώπων. Αυτό είναι μια
προτιμημένη λύση σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένου ότι είναι η καταλληλότερη και
λιγότερο δαπανηρή μέθοδος. Η διαδικασία επιλογής του δείγματος (από μια οικογένεια που
επιλέγεται τυχαία) οργανώθηκε έτσι ώστε να μην επιλέγεται πάντα το ίδιο οικογενειακό
μέλος (δηλ. πάντα ο επικεφαλής της οικογένειας, η σύζυγός του, κ.λπ.) (Φίλιας κ.ά., 1996).
Δειγματοληψία – Στατιστική Μεθοδολογία
Το μέγεθος του δείγματος υπολογίσθηκε με βάση τον ακόλουθο τύπο της απλής τυχαίας
δειγματοληψίας (Καλαματιανού, 1997, Μάτης, 2001):
n  t 2 pˆ (1  pˆ ) / e 2 (1)
όπου, p̂ = η εκτίμηση αναλογίας, t = η τιμή της κατανομής Student για πιθανότητα 100(1–
α)=95% και n–1 βαθμούς ελευθερίας. Όταν η κατανομή t πλησιάζει τη μορφή της
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τυποποιημένης κανονικής κατανομής (Κιόχος, 1993) και για πιθανότητα 95% λαμβάνει την
τιμή 1,96. e είναι η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του δειγματοληπτικού μέσου και του
άγνωστου μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι είναι 0,05.
Προ-δειγματοληψία διενεργήθηκε σε ένα μέγεθος δείγματος 50 ατόμων για να
υπολογισθεί η μεταβλητή με τη μέγιστη διακύμανση κάτω από το επιθυμητό περιθώριο
σφάλματος, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές εξετάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που
καθορίστηκε αρχικά.
Σύμφωνα με την προ-δειγματοληψία η τιμή του υψηλότερου ποσοστού είναι
p̂ =0,49≈0,50, επομένως 1 – pˆ  0,5 και συνεπώς το μέγεθος δείγματος που επιλέχθηκε
ήταν:
n  t 2 pˆ (1  pˆ ) / e 2 = 1,962∙0,5∙(1 – 0,5)/0,052 = 384,16

(2)

Επομένως δεχθήκαμε ένα μέγεθος δείγματος 385 ατόμων (πρόσωπα)1. Οι οικογένειες στο
δείγμα έπειτα προσδιορίστηκαν ακριβώς (πλήρες όνομα και διεύθυνση) χρησιμοποιώντας
πίνακες τυχαίων αριθμών. Στις επιλεγμένες οικογένειες, πραγματοποιήθηκαν οι προσωπικές
συνεντεύξεις με ένα μέλος της οικογένειας, που επιλέχθηκε τυχαία. Σε περιπτώσεις όπου τα
μέλη των νοικοκυριών δεν βρέθηκαν ή αρνήθηκαν να απαντήσουν, δύο ακόμη προσπάθειες
έγιναν για να καταγραφεί η άποψή τους. Όταν αυτό δεν ήταν δυνατό, χρησιμοποιήσαμε την
ίδια διαδικασία προκειμένου να επιλεχθεί η νέα μονάδα δειγματοληψίας.
Η στατιστική και οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του
στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 (SPSS, 1999) και περιελάμβανε - εκτός από την περιγραφική
ανάλυση των στοιχείων από το ερωτηματολόγιο - την ανάλυση των ποσοτικών/ποιοτικών
μεταβλητών του ερωτηματολογίου με τη χρήση μοντέλων παλινδρόμησης για να
προσδιοριστούν τα πιθανά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που έχουν επιπτώσεις στην
κατανάλωση καυσόξυλου στις αγροτικές περιοχές του νομού Λάρισας.
Χρησιμοποίηση του πολλαπλού μοντέλου Γενικευμένης Ανάλυσης Παλινδρόμησης (GLM) για
την εκτίμηση της μέσης κατανάλωσης καυσόξυλου
Ως εναλλακτική της τυπικής μέσης κατανάλωσης καυσόξυλου που προέρχεται από το
επιλεγμένο δείγμα, διάφορα είδη στατιστικών αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εκτίμηση της μέσης (πληθυσμιακής) τιμής της κατανάλωσης καυσόξυλου. Επιπλέον,
μέσω αυτής της εκτίμησης μπορούν να αναζητηθούν οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες
για την εκτίμηση της μέσης κατανάλωσης καυσόξυλου.
Στην εμπειρική ανάλυση υιοθετούνται μοντέλα οικιακής κατανάλωσης καυσόξυλων,
χρησιμοποιώντας τεχνικές βασισμένες στην ανάλυση παλινδρόμησης. Ειδικότερα,
χρησιμοποιούνται μοντέλα βασισμένα σε εξισώσεις παλινδρόμησης που εκφράζουν τις
σχέσεις μεταξύ της μεταβλητής της ετήσιας κατανάλωσης καυσόξυλου (σε τόνους) και
άλλων μεταβλητών που υποθέτουμε ότι είχαν μια επίδραση στην προηγούμενη μεταβλητή.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν δύο εμπειρικά μοντέλα βασισμένα σε εξισώσεις
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παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, για την ανάλυση μας επιλέχθηκε το γενικευμένο γραμμικό
μοντέλο (GLM) το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή ως ανεξάρτητων μεταβλητών τόσο
ποσοτικών μεταβλητών όσο και ποιοτικών μεταβλητών.
Προκειμένου να προσδιοριστεί μια κατ' εκτίμηση αξία της ετήσιας κατανάλωσης
καυσόξυλου ένα πολλαπλό μοντέλο γενικευμένης γραμμικής παλινδρόμησης (GLM1) όπου
όλοι οι ερωτώμενοι πολίτες συμπεριλήφθηκαν (και χρήστες και μη χρήστες καυσόξυλου
προσαρμόσθηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα) και ένα πολλαπλό μοντέλο γενικευμένης
γραμμικής παλινδρόμησης (GLM2) όπου μόνο οι θετικές απαντήσεις κατανάλωσης
καυσόξυλου περιλαμβάνονται στην ανάλυση (δηλ. οι χρήστες καυσόξυλου).
Η επιλογή των επεξηγηματικών μεταβλητών έχει καθοδηγηθεί από προηγούμενες
εμπειρικές μελέτες για την ενέργεια, την οικονομική θεωρία και την εμπειρία των
συγγραφέων στο επιστημονικό πεδίο της έρευνας. Διάφορες μελέτες (Israel, 2002, Leach,
1987) βεβαιώνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί συνήθως μια μετατόπιση από τα
παραδοσιακά καύσιμα στα καταλληλότερα και καθαρότερα σύγχρονα καύσιμα. Από την
άλλη πλευρά, (Israel, 2002) έχει δειχθεί αναλόγως ότι οι χαμηλού εισοδήματος οικογένειες,
τείνουν να χρησιμοποιήσουν τα παραδοσιακά καύσιμα. Σε αυτή την εργασία κάνουμε την
αρχική υπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα εξηγεί μέρος της παρατηρούμενης
διακύμανσης στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καυσόξυλων στο πληθυσμό (κατηγορική
μεταβλητή [INC]).
Με τη βοήθεια του πρώτου μοντέλου επιχειρείται μία εκτίμηση της μέσης ετήσιας
κατανάλωσης καυσόξυλου στην υπό εξέταση περιοχή ανά οικογένεια, ενώ με το δεύτερο
μοντέλο εκτιμάται η (πληθυσμιακή) μέση ετήσια κατανάλωση καυσόξυλου των νοικοκυριών
που καταναλώνουν καυσόξυλο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε με τη χρήση
των εκτιμήσεων την ετήσια κατανάλωση καυσόξυλου ανά νοικοκυριό, ενώ με τη χρήση του
συνολικού πληθυσμού των νοικοκυριών της περιοχής του πρώτου μοντέλου υπολογίζουμε την
συνολική κατανάλωση καυσόξυλου στην περιοχή έρευνας.
Η αλλαγή στην τιμή του καυσόξυλου αναμένεται κανονικά να επηρεάζει τη ζήτηση για
καυσόξυλα. Κατά συνέπεια, έχουμε επιλέξει επίσης μια (συνεχή) επεξηγηματική μεταβλητή
στα στατιστικά μοντέλα που προσαρμόζουμε η οποία εκφράζει την τιμή αγοράς του
καυσόξυλου [PPF] υποθέτοντας - όπως αναμένει κάποιος κανονικά - μια αρνητική σχέση
μεταξύ της κατανάλωσης καυσόξυλων και της τιμής του καυσόξυλου (Mackenzie and
Weaver, 1986). Σχετικά με αυτήν τη μεταβλητή, μια ακόμη ερώτηση σχετική με την
ικανοποίηση με τη τιμή αγοράς καυσόξυλου έχει περιληφθεί επίσης στην ανάλυση [SPPF].
Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του μεγέθους των νοικοκυριών και της κατανάλωσης
καυσόξυλου, η σύνδεση μεταξύ των δύο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αναμένεται
κανονικά να είναι θετική. Για να εξετασθεί αυτή η υπόθεση, μια συνεχής μεταβλητή [DS]
που εκφράζει το μέγεθος της κατοικίας (σε τετρ. μέτρα) έχει συμπεριληφθεί στο μοντέλο. Η
ηλικία της κατοικίας έχει περιληφθεί επίσης στις επεξηγηματικές μεταβλητές (μεταβλητή
[DA]). Η κατανάλωση καυσόξυλων μπορεί επίσης να συσχετιστεί με τον αριθμό μελών στην
οικογένεια [HSM]. Η υπόθεση που θέτουμε εδώ είναι ότι καθώς ο αριθμός των μελών των
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νοικοκυριών αυξάνεται, η πιθανότητα και η ένταση της χρήσης καυσόξυλου αυξάνει
αναλόγως.
Τα νοικοκυριά μπορούν επίσης να αλλάξουν την επιλογή της πηγής ενέργειας ή το ποσό
που καταναλώνεται σε μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας για λόγους όπως η διαθεσιμότητα
και η ευκολία. Για να περιλάβουμε αυτόν τον παράγοντα στην ανάλυσή μας έχουμε
προσθέσει ως επεξηγηματική μεταβλητή τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση
σχετικά με την ευκολία στην εύρεση του καυσόξυλου στην αγορά [EFFM].
Η χρήση καυσόξυλου αναμένεται να επηρεάζεται πρόσθετα όχι μόνο από τους
παράγοντες που περιγράψαμε προηγουμένως (νοικοκυριό, οικονομικά χαρακτηριστικά,
κατοικία και χαρακτηριστικά τιμών καυσόξυλων), αλλά και γενικότερων ζητημάτων, όπως οι
περιβαλλοντικές/οικολογικές ανησυχίες.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η περιβαλλοντική ευθύνη και η ανησυχία για τις
πηγές ενέργειας μπορούν άμεσα ή έμμεσα να συνδεθούν με τις καθημερινές μας ενέργειες
που σχετίζονται με τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε (Held, 1983).
Προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος και να ερευνηθεί η πιθανή σχέση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων, των επιδράσεων και των ανησυχιών πάνω στην οικιακή
κατανάλωση καυσόξυλου περιλαμβάνουμε μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών μια
σειρά σχετικών μεταβλητών που εκφράζουν περιβαλλοντικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα,
ένα ερώτημα που συνδέεται με την ιδιότητα μέλους στις περιβαλλοντολογικές/οικολογικές
οργανώσεις [MEEO] του μέλους της οικογένειας, και ένα ερώτημα που ερευνά τις απόψεις
των πολιτών για τις προοπτικές της ζήτησης καυσόξυλου στο κοντινό μέλλον [PFD]. Άλλες
σημαντικές περιβαλλοντικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις διερευνήθηκαν από τις ερωτήσεις
σχετικά με τη συμβολή του κράτους στην προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας [SCRE] και τη συμβολή του κράτους στην προώθηση της χρήσης καυσόξυλου
[SCUF].

Αποτελέσματα – Συζήτηση
Περιγραφικά του δείγματος
Το 64,7% (249 άτομα) των ερωτώμενων είναι χρήστες καυσόξυλου. Η μεγάλη
πλειονότητα των χρηστών καυσόξυλου στο νομό Λάρισας δηλώνει ότι βρίσκουν εύκολα το
καυσόξυλο που απαιτούν στην τοπική αγορά (234 ή 96,7%).
Όσον αφορά στις κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες, 230 από τους ερωτώμενους
πολίτες ήταν γυναίκες (59,7%), ενώ οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους είχαν ηλικία
μεταξύ 51 και 60 χρονών (123 ή 31,9%). Οι ερωτώμενοι έπρεπε να επιλέξουν την ετήσια
οικογενειακή εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν (έως 10.000€, από 10.001€ έως
20.000€, από 20.001€ έως 30.000€ και άνω των 30.000€). Η μεγάλη πλειονότητα ανήκει στην
εισοδηματική κατηγορία έως 20.000€ (179 ή 46,5% έως 10.000€ και 175 ή 45,5% από
10.001€ έως 20.000€). Οι υπόλοιποι (ποσοστό 8,1%) έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το
οποίο ξεπερνάει τα 20.000€ και φθάνει μέχρι τα 30.000€.
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Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτώμενους πολίτες είναι μέσου εκπαιδευτικού επιπέδου (209
ή 54,3%). Η μέση ετήσια καταναλούμενη ποσότητα καυσόξυλου ανήλθε σε 6,782 τόνους
(μεσαία κατανάλωση: 8 τόνοι/έτος για εκείνους που καταναλώνουν καυσόξυλο). Η μέση
κατανάλωση ανήλθε σε 4,87 τόνους/έτος για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το ξύλο ως
πηγή θέρμανσης. (Για τις οικογένειες που χρησιμοποιούν το ξύλο και για τη θέρμανση και
για το μαγείρεμα ήταν 8,86 τόνοι το χρόνο).
Όσον αφορά στους λόγους για τη χρησιμοποίηση του καυσόξυλου για οικιακούς λόγους,
εκείνοι που απαντούν ότι χρησιμοποιούν το καυσόξυλο δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν
κυρίως λόγω του ότι είναι λιγότερο ακριβό σε σχέση με το πετρέλαιο («συμφωνώ» ή
«απόλυτα συμφωνώ», 71,5%). Άλλοι λόγοι ήταν πως είναι λιγότερο ακριβό από άλλες πηγές
ενέργειας γενικά («συμφωνώ» ή «απόλυτα συμφωνώ», 58,7%). Οι λιγότερο δημοφιλείς λόγοι
για τη χρήση καυσόξυλου ήταν η ευκολία στην προμήθεια του («συμφωνώ» ή «απόλυτα
συμφωνώ», 12,8%) και οι περιβαλλοντικοί λόγοι («συμφωνώ» ή «απόλυτα
συμφωνώ»,16,1%).
Η μέση τιμή ανά τόνο στο δείγμα της κατανάλωσης καυσόξυλου ανήλθε σε 110,68€
(ελάχιστη=108€, μέγιστη=112€) αντιπροσωπεύοντας έναν μέσο ετήσιο προϋπολογισμό
750,41€ ανά οικογένεια.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η κεντρική θέρμανση με τη χρήση λέβητα πετρελαίου ήταν
η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή θέρμανσης (190 ερωτώμενοι ή 49,4%),
ακολουθούμενη από τη χρήση ξυλόσομπας (165 ή 42,9%) και το τζάκι (62 ή 16,1%).
Μεταξύ των νοικοκυριών στο δείγμα, 64,7% από αυτά χρησιμοποιούν καυσόξυλα ως
ενεργειακή πηγή θέρμανσης (και μαγειρέματος), που ακολουθείται από την ηλεκτρική
ενέργεια (54%) και σε μια μικρότερη έκταση, το πετρέλαιο (49,4%) και το υγρό αέριο
(29,9%).
Αποτελέσματα της GLM
Κατ' αρχήν, υπολογίζεται η μέση ετήσια κατανάλωση καυσόξυλου χρησιμοποιώντας ένα
πολλαπλό μοντέλο GLM, όπου μόνο οι χρήστες του καυσόξυλου έχουν περιληφθεί στην
ανάλυση. Αρχικά, συνολικά 11 μεταβλητές που ελήφθησαν από το ερωτηματολόγιο
εισήχθησαν ως επεξηγηματικές μεταβλητές. Η τιμή του στατιστικού R2 για την καλή
προσαρμογή του δεύτερου μοντέλου συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχικών
επεξηγηματικών μεταβλητών ήταν 0,888, δείχνοντας ότι η προσαρμογή του μοντέλου
εμφανίζεται να είναι καλή.
Εντούτοις, δεν βρέθηκαν να έχουν και οι 11 μεταβλητές το ίδιο μέγεθος επίδρασης.
Ομοίως, συνεχίσαμε με την εκτίμηση του γενικευμένου γραμμικού μοντέλου
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και μη χρηστών καυσόξυλου. Η τιμή του στατιστικού
R2 για το πρώτο μοντέλο ήταν περίπου 0,6, σημαντικά μειωμένη όπως ήταν αναμενόμενο. Οι
εκτιμώμενοι συντελεστές των δύο παραγόμενων γενικευμένων γραμμικών μοντέλων
παρουσιάζονται στον πίνακα 1 μαζί με τις σχετικές p-τιμές. Οι εκτιμήσεις για τις μηστατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές δεν παρουσιάζονται.
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Πίνακας 1. Εκτιμήσεις παραμέτρων για τα δύο GLM μοντέλα.
GLM 1 (χρήστες & μη-χρήστες)
GLM 2 (χρήστες)
Επεξηγηματικές μεταβλητές
Εκτίμηση
p-τιμή
Εκτίμηση
p-τιμή
***
Σταθερά
12,134
<0,001
113, 47
<0,001***
Μέλος σε περιβαλλοντική/οικολογική οργάνωση (MEEO)
Κατηγορία Αναφοράς: όχι
ΝΑΙ
-4,641
<0,001***
-0,042
n.s.
Προοπτικές Ζήτησης καυσόξυλου στο κοντινό μέλλον (PFD)
Κατηγορία Αναφοράς: Λιγότερες από σήμερα
Μεγαλύτερες από σήμερα
---3.76
<0,001***
Ίδιες με σήμερα
--6,43
<0,001***
0,017
n.s.
-0,011
n.s.
Μέγεθος κατοικίας σε m2 (DS)
Ηλικία κατοικίας από την
-0,015
n.s.
0.019
<0,001***
κατασκευή (σε έτη) (DA)
---1,164
<0,001***
Τιμή αγοράς καυσόξυλου (PPF)
Συνεισφορά κράτους στην προώθηση της χρήσης καυσόξυλου (SCUF)
Κατηγορία Αναφοράς: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
0,471
n.s.
--**
Διαφωνώ
-1,67
0,023
9,228
<0,001***
Συνεισφορά κράτους στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (SCRE)
Κατηγορία Αναφοράς: Συμφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
---1,2
n.s.
***
Διαφωνώ
2,576
<0,001
-8,934
<0,001***
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
2,225
0,002***
3,895
0,019**
Ευκολία εύρεσης καυσόξυλου στην αγορά (EFFM)
Κατηγορία Αναφοράς: όχι
Ναι
--7,396
<0,001***
Ικανοποίηση από την τιμή αγοράς καυσόξυλου (SPPF)
Κατηγορία Αναφοράς: Συμφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
---7,971
<0,001***
Διαφωνώ
--6,09
<0,001***
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
--0,666
0,054*
Αριθμός μελών στο νοικοκυριό
-0,295
n.s.
-1,259
<0,001***
(HSM)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (INC)
Κατηγορία Αναφοράς: 20.001€-30.000€
-0,695
n.s.
1,441
0,057*
<10.000€
***
-2,694
<0,001
-1,151
n.s.
10.001€-20.000€

(*) Ο συντελεστής είναι σημαντικός σε 10% επίπεδο σημαντικότητας
(**) Ο συντελεστής είναι σημαντικός σε 5% επίπεδο σημαντικότητας
(***) Ο συντελεστής είναι σημαντικός σε 1% επίπεδο σημαντικότητας
n.s.: μη-σημαντικός συντελεστής
Εξαρτημένη μεταβλητή: Ετήσια ποσότητα κατανάλωσης καυσόξυλου ανά νοικοκυριό
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Όπως μπορεί να δει κανείς στο πρώτο μοντέλο (Πίνακας 1), οι περισσότερες παράμετροι
είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%3. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατά
κεφαλήν εισοδηματική επίδραση έχει μια θετική επίδραση όσον αφορά στα επίπεδα
υψηλότερου εισοδήματος που δείχνουν ότι εισοδήματα άνω των 20.000€ οδηγούν σε αύξηση
στην κατανάλωση καυσόξυλου, όταν συγκρίνεται με τα εισοδήματα μεταξύ 10.001€-20.000€.
Εντούτοις, οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα φαίνονται να υπερβαίνουν επίσης τη
μεγαλύτερη κατανάλωση σε σύγκριση με τα μέσα εισοδήματα. Σε αντίθεση με τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος των κατοικιών δεν
έχει καμία σημαντική επιρροή επάνω στην κατανάλωση καυσόξυλων (συντελεστής=0,017,
p>0,1). Το ίδιο ισχύει για τον αριθμό μελών στην οικογένεια.
Η συμμετοχή ως μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση συσχετίζεται αρνητικά με την
ποσότητα κατανάλωσης καυσόξυλων σε επίπεδο 1% στατιστικής σημαντικότητας. Εκείνοι
που είναι μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι πιθανότερο να καταναλώσουν μικρότερη
ποσότητα καυσόξυλου σε σχέση με τα μη-μέλη (συντελεστής=-4,641, p<0,001). Οι απόψεις
σχετικά με τη συμβολή του κράτους στην προώθηση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας
έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην κατά κεφαλήν ποσότητα καυσόξυλου που καταναλώνεται.
Το ίδιο ισχύει για τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την κρατική συμβολή στην
προώθηση της χρήσης του καυσόξυλου. Η αρνητική αντίληψη όσον αφορά σε αυτή την
κρατική συμβολή έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην κατά κεφαλήν καταναλωμένη
ποσότητα καυσόξυλου (συντελεστής =-1,67, p =0,023<0.05).
Στο δεύτερο GLM μοντέλο εννέα μεταβλητές αποδείχθηκαν σημαντικές4. Όπως αρχικά
υποθέσαμε, η αυξανόμενη τιμή αγοράς των καυσόξυλων έχει μια αρνητική και στατιστικά
σημαντική σχέση με την κατά κεφαλήν ποσότητα καυσόξυλου που καταναλώνεται σε
επίπεδο 1% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (συντελεστής=-1,164, p<0,001). Οι
οικιακοί καταναλωτές καυσόξυλου είναι πρόθυμοι να μειώσουν την κατανάλωσή τους σε
περίπτωση αύξησης τιμών.
Όσον αφορά στις άλλες επεξηγηματικές μεταβλητές του μοντέλου, καθώς αυξάνει η
ηλικία της κατοικίας, αυξάνεται επίσης η κατανάλωση καυσόξυλου (συντελεστής=0,019, p
<0,001). Οι καταναλωτές του καυσόξυλου που θεωρούν ότι η ζήτησή του καυσόξυλου θα
αυξηθεί στο κοντινό μέλλον καταναλώνουν τις λιγότερες ποσότητες σε σύγκριση με εκείνους
που δηλώνουν ότι η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη από σήμερα. Τέλος, οι καταναλωτές του
καυσόξυλου που μπορούν εύκολα να βρούν τα καυσόξυλα στην αγορά καταναλώνουν τις
μεγαλύτερες ποσότητες καυσόξυλου σε σύγκριση με εκείνους που δηλώνουν ότι έχουν
δυσκολίες (συντελεστής=7,396, p<0,001). Γενικά, η κατανάλωση καυσόξυλου παρουσιάζεται
μέσα από τα ευρήματα της έρευνας να καθορίζεται από χαρακτηριστικά των νοικοκυριών
όπως το οικογενειακό εισόδημα, καθώς επίσης και από την τιμή του καυσόξυλου, τα
χαρακτηριστικά των κατοικιών, και από γενικότερα περιβαλλοντολογικά θέματα.
Οι περισσότεροι από τους εκτιμώμενους συντελεστές που παρουσιάζονται στον πίνακα 1
βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικοί στην πρόβλεψη της μεταβλητής της κατανάλωσης
καυσόξυλου, κατά συνέπεια η εκτίμηση της τιμής της μέσης ετήσιας κατανάλωσης με τη
χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης πρέπει να βασιστεί σε αυτές τις μεταβλητές.
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Η εκτιμώμενη ετήσια μέση κατανάλωση ανά οικογένεια χρησιμοποιώντας τους χρήστες
του καυσόξυλου είναι 6,82 τόνοι με μια σταθερή απόκλιση 2,92 τόνων. Στο μοντέλο των
χρηστών και των μη-χρηστών (πρώτο GLM μοντέλο), η μέση κατανάλωση καυσόξυλου είναι
4,34 τόνοι (τυπ. απόκλιση 2,9). Με τη βοήθεια των παραπάνω και με τη χρησιμοποίηση της
μέσης τιμής αγοράς που εξάγεται από την εμπειρική ανάλυση των στοιχείων, συμπεραίνουμε
ότι το ποσό που ξοδεύει ετησίως μια οικογένεια για την παραγωγή ενέργειας από το
καυσόξυλο (θέρμανση και μαγείρεμα) από το δεύτερο μοντέλο είναι 754,84 € και ένα ποσό
480,35 € για το πρώτο μοντέλο.
Τέλος, εάν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές του Ν.
Λάρισας (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία απογραφής πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ο οποίος ανέρχεται σε 27.089 νοικοκυριά, τότε η εκτιμούμενη
συνολική ετήσια κατανάλωση καυσόξυλου στον αγροτικό πληθυσμό του νομού ανέρχεται σε
117.566,3 τόνους.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η βιοενέργεια θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ενθάρρυνση της βιώσιμης
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με την υποστήριξη καλλιεργειών που δεν παράγουν
τρόφιμα, ενώ δίνονται κίνητρα για την ίδρυση ενεργειακών καλλιεργειών και τη δάσωση
γεωργικών εκτάσεων. Επιπλέον, οι διαδοχικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ συμβάλλουν
καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής αγροτικής (γεωργικής και δασικής) βιομάζας.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία έρευνας από ένα τυχαίο δείγμα 385 νοικοκυριών από τις
αγροτικές περιοχές του νομού Λάρισας, η συγκεκριμένη εργασία εξέτασε παράγοντες που
επηρεάζουν τα νοικοκυριά ως προς τη χρησιμοποίηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων καυσόξυλου
από άλλες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2009 με ερωτηματολόγια και με απλή τυχαία
δειγματοληψία, απαντήθηκε από τυχαία επιλεχθέντα μέλη των νοικοκυριών με τη χρήση
ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα των στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων που
διεξήχθησαν ανέδειξαν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση
καυσόξυλων. Συγκεκριμένα, η ανάλυσή μας έδειξε ότι η κατανάλωση καυσόξυλων συνδέεται
θετικά με την ηλικία των κατοικιών.
Επίσης, οι οικογένειες μέσου εισοδήματος εξαρτώνται λιγότερο από τα καυσόξυλα σε
σύγκριση με τις οικογένειες υψηλότερου και χαμηλότερου πλούτου. Φυσικά, η τιμή του
καυσόξυλου έχει μια ισχυρή επίδραση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση.
Επιπλέον, έχουμε δείξει ότι τα γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την
περιβαλλοντική/οικολογική συμπεριφορά των πολιτών μπορούν να έχουν μια σημαντική
επιρροή στην ποσότητα καυσόξυλου που καταναλώνεται. Επίσης, η παρούσα μελέτη
προσπάθησε να καταλήξει σε μια αξιολόγηση του τυπικού ετήσιου κατά κεφαλήν ποσού
κατανάλωσης καυσόξυλου από τις οικογένειες στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας την
προσαρμογή συγκεκριμένων εξισώσεων παλινδρόμησης υπολογίσαμε ότι οι χρήστες
καυσόξυλων στις αγροτικές περιοχές του νομού Λάρισας καταναλώνουν 6,82
τόνους/οικογένεια, ξοδεύοντας περίπου 755€ για την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας.
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Η επαρκής προμήθεια των νοικοκυριών με καυσόξυλο και σε συμφέρουσες τιμές θα
επιτευχθεί με την αξιοποίηση των πρεμνοφυών δρυοδασών, την αξιοποίηση των
υπολειμμάτων των υλοτομιών και τη δημιουργία δασικών φυτειών σε οριακές γεωργικές
εκτάσεις.

1

Mε τη χρησιμοποίηση της συνεχούς μεταβλητής στην εργασία μας με τη μεγαλύτερη διακύμανση (μέγεθος
κατοικίας σε τ.μ.), με έναν μέσο όρο δείγματος 75,45 και μια αντίστοιχη τυπική απόκλιση 15,037, και τη
χρησιμοποίηση του τύπου μεγέθους δειγμάτων για τις συνεχείς μεταβλητές που δίνεται από

n

t 2 s2
e2

οδηγούμαστε σε ελάχιστο μέγεθος δείγματος 231, αρκετά μικρότερο από το επιλεχθέν μέγεθος δείγματος με
βάση τις κατηγορικές μεταβλητές της μελέτης μας. (Βλέπε Cochran 1977, σελ. 81).
2
Εντούτοις, η πραγματική κατανάλωση καυσόξυλου (δηλ. η κατανάλωση που υπολογίζεται λαμβάνωντας
υπόψη τους χρήστες και μη-χρήστες) ποικίλλει από 0 σε 11 τόνους (η μέση κατανάλωση ήταν 4.34 τόνοι/έτος,
τυπική απόκλιση=4.078).
3
Μεταβλητές περιλήφθηκαν στο τελικό μοντέλο: το μέγεθος της κατοικίας σε τετρ. μέτρα (DS), η ηλικία της
κατοικίας (DA), η ιδιότητα μέλους στις περιβαλλοντικές οργανώσεις (MEEO), και την άποψη όσον αφορά στην
κρατική συμβολή στην προώθηση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας (SCRE), και της χρήσης καυσόξυλου
(SCUF). Από τα δημογραφικά στοιχεία, ο αριθμός μελών στο νοικοκυριό (HSM), και το οικογενειακό εισόδημα
(INC) περιλήφθηκαν στο μοντέλο.
4
Συγκεκριμένα, η προοπτική της ζήτησης καυσόξυλου στο κοντινό μέλλον (PFD), η ηλικία της κατοικίας (DA),
η ευκολία εύρεσης καυσόξυλου στην αγορά (EFFM), η ικανοποίηση από τη τιμή αγοράς των καυσόξυλων
(SPPF), η τιμή αγοράς των καυσόξυλων (PPF), η άποψη του ερωτώμενου μέλους οικογένειας όσον αφορά στην
κρατική συμβολή στην προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ (SCRE), και η κρατική συμβολή στην προώθηση της
χρήσης του καυσόξυλου (SCUF). Δύο μεταβλητές σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
περιλήφθηκαν επίσης στο 2ο μοντέλο: ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού (HSH) και το οικογενειακό
εισόδημα (INC).
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Περίληψη
Στην Ελλάδα ο θεσμός των προστατευόμενων περιοχών διέρχεται την εποχή αυτή από ένα
μεταβατικό στάδιο, επηρεασμένος από τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τις εθνικές
πολιτικές και τις κοινοτικές οδηγίες για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος. Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στη
Βορειοανατολική Ελλάδα έχει σημαντική οικολογική αξία εξαιτίας της ύπαρξης ενός
μεγάλου αριθμού αρπακτικών πουλιών.
Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου το
οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν κοινωνικο – δημογραφικά χαρακτηριστικά
των επισκεπτών καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά ικανοποίησης τους
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Εθνικό Πάρκο. Για την ανάλυση των
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής,
συσχετίσεις και η Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των επισκεπτών είναι γενικά
ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Πάρκου
δίνοντας έτσι στους διαχειριστές την κατάλληλη πληροφόρηση για τη βελτίωση τους
συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην αύξηση της ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών αλλά και
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Λέξεις-κλειδιά: εθνικό πάρκο, επισκέπτες, ικανοποίηση, πολυμεταβλητή ανάλυση.
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Abstract
In Greece the protected area institution IS undergoing a transitional period at present, under
the impact of the needs of modern society, national policies and the community directives
regarding regional development and environmental protection. The Dadia – Lefkimi –
Souflion National Park in northeastern Greece carries a major ecological value due to the
existence of a large number of birds of prey.
The research took place by using a specially designed questionnaire included questions
concerning the socio- demographic characteristics of visitors, as well as questions regarding
visitors’ satisfaction characteristics for the services provided in the National Park. For data
analysis methods of descriptive statistics were used correlations and Confirmatory Factor
Analysis (CFA).
The study showed that the majority of visitors are generally satisfied with the quality of
the services provided in the National Park giving therefore the appropriate information to the
local managers for the improvement of these services and contributing to the improvement of
the total visitor satisfaction as well as to the development of the greater area.
Keywords: national park, visitors, satisfaction, multivariate analysis.

Εισαγωγή
Οι προστατευόμενες περιοχές δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης των
περιοχών που ιδρύονται, αλλά αντίθετα αποτελούν πόλους έλξης επιστημόνων, φυσιολατρών
και ανθρώπων που έχουν ανάγκη αναψυχής. Αποτέλεσμα της δημιουργίας αυτού του
ρεύματος των επισκεπτών προς τις περιοχές αυτές είναι η αύξηση του εισοδήματος των
κατοίκων των γύρω περιοχών και η βελτίωση των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών
διαβίωσής τους (Παπασταύρου κ.ά., 1989, Καραμέρης, 1991, Getzner and Jungmeier, 2002,
Hjerpe and Kim, 2007).
Στις προστατευόμενες περιοχές υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση του πληθυσμού που
είτε γειτνιάζει είτε αλληλεπιδρά με αυτές με διάφορους τρόπους είτε ζει εντός των περιοχών
αυτών. Η διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής έχει να επιλύσει αλλά και να
συμβιβάσει πολύπλοκα βιολογικά, κοινωνικο – οικονομικά και τεχνικά προβλήματα,
αντιτιθέμενα συμφέροντα και συγκρούσεις (κατοίκων, επισκεπτών κλπ) (Trakolis, 2001a,
Trakolis, 2001b, Sauer, 2005, Xu et al., 2005).
Στην Ελλάδα ο θεσμός των προστατευόμενων περιοχών εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά
το 1938. Σήμερα προβλέπονται διάφορες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, είτε μέσω
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, είτε στα πλαίσια σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Παπαγεωργίου και Αραμπατζής 1998). Ειδικότερα, έχουν θεσμοθετηθεί 10 εθνικά
πάρκα, 19 αισθητικά δάση, 51 προστατευόμενα μνημεία της φύσης, 11 περιοχές προστασίας
Rasmar, ενώ το δίκτυο NATURA 2000 περιλαμβάνει 390 περιοχές (239 περιοχές Κοινοτικής
Σημασίας και 151 Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές για την άγρια ορνιθοπανίδα)
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(Papageorgiou and Vogiatzakis, 2006). Η χώρα μας έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις
προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών.
Είναι σημαντικό να τονισθεί όμως ότι οι διεθνείς αυτές συμβάσεις δεν επισύρουν επιβολή
κυρώσεων προς τα μέλη που δεν τις τηρούν ικανοποιητικά, με εξαίρεση κάποιους
πρόσφατους δεσμευτικούς όρους για την ευρύτερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Παπαγεωργίου και Αραμπατζής, 1998).

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Αρκετές έρευνες σχετικές με την ικανοποίηση των επισκεπτών σε φυσικά
οικοσυστήματα υιοθετούν μια άμεση προσέγγιση για την αξιολόγηση της ικανοποίησης. Οι
ερωτώμενοι σε αυτές καλούνται να δηλώσουν την ικανοποίηση τους με βάση συγκεκριμένες
υπηρεσίες στις οποίες κάνουν χρήση και απολαμβάνουν, καθώς και με βάση χαρακτηριστικά
ή συνιστώσες του φυσικού τοπίου (Tian – Cole et al., 2002, Daniels and Marion, 2006, Moore
and Polley, 2007).
Ειδικότερα, τα κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών σχετίζονται με
διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ικανοποίησης (Mossberg, 1995, Yu and Weiler, 2000). Η
προηγούμενη εμπειρία και τα κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν
σημαντικούς παραμέτρους για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν οι ίδιοι την απόδοση και
την αποτελεσματικότητα των ξεναγών που τους συνοδεύουν. Η ικανοποίηση των επισκεπτών
από τη χρήση του τουριστικού αγαθού στους διαφορετικούς προορισμούς μεταξύ των οποίων
είναι και τα εθνικά πάρκα και οι προστατευόμενες περιοχές εξαρτάται από τα αξιοθέατα, τις
υποδομές, την ποιότητα των υπηρεσιών και τις τιμές (Lounsbury and Hoopes, 1985,
Crompton and Love, 1995, Ryan and Cessford, 2003). Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός
Εθνικού Πάρκου όπως η πυκνότητα και το μέγεθος των δέντρων, η υπάρχουσα υποβλάστηση
και η ύπαρξη ή απουσία μονοπατιών αυξάνουν την ικανοποίηση των επισκεπτών (Hull and
Stewart, 1995).
Η ικανοποίηση που αποκομίζει ο επισκέπτης μέσα από την εμπειρία του σε ένα
τουριστικό προορισμό περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει κατά
την εκεί παραμονή του και την αίσθηση με την οποία αντιλαμβάνεται το επίπεδο των
προσφερόμενων τιμών και υπηρεσιών (Augustyn and Ho, 1998, Hsu, 2003).

Μεθοδολογία έρευνας
Στόχοι – Συλλογή δεδομένων – Περιοχή έρευνας
Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι α) η καταγραφή – αποτύπωση της ικανοποίησης των
επισκεπτών και β) ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των προτεινόμενων εργαλείων
μέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής, ο έλεγχος χ2 και η Confirmatory
Factor Analysis (CFA). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά
πακέτα SPSS 15.0 και AMOS 3.6.
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Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούν κοινωνικο – δημογραφικά
χαρακτηριστικά των επισκεπτών καθώς και ερωτήσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά
ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Εθνικό Πάρκο
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Ειδικότερα περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούν
το Προσωπικό του Εθνικού Πάρκου (Γνώσεις προσωπικού Q1_1, Ταχύτητα – Ακρίβεια –
Εξυπηρέτηση Q1_2, Επικοινωνία με τον Επισκέπτη Q1_3, Φιλικότητα Q1_4), τα Φυσικά
Χαρακτηριστικά της περιοχής (Βλάστηση/Χλωρίδα Q2_1, Πανίδα (Ζώα) Q2_2 , Τοπίο Q2_3),
Πρόσβαση – Υποδομές (Οδικό δίκτυο προς το Εθνικό Πάρκο Q3_1, Οδικό δίκτυο μέσα στο
Εθνικό Πάρκο Q3_2, Πεζοδρόμια Q3_3, Μονοπάτια Q3_4, Ξενώνας Q3_5, Οικοτουριστικό
κέντρο/Κέντρο πληροφόρησης Q3_6, Παρατηρητήριο
Q3_7), τις Ευκολίες Αναψυχής
(Παγκάκια Q4_1, Θέσεις θέας Q4_2, Κιόσκια Q4_3, Πικ – νικ Q4_4, Τουαλέτες Q4_5, Δοχεία
απορριμμάτων Q4_6), την Ενημέρωση – Επικοινωνία (Σήμανση Q5_1, Πινακίδες Q5_2, Χάρτες
Q5_3, Φωτογραφικό υλικό/CD/DVD Q5_4), Qt (ολική ικανοποίηση, ικανοποίηση των
επισκεπτών από όλες τις υπηρεσίες του Εθνικού Πάρκου). Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας,
ήταν κλειστού τύπου και μετρήθηκαν στην 5 – βάθμια κλίμακα με το 5 να αντιστοιχεί στην
πιο υψηλή στάση (ικανοποιημένος) και το 1 αντιστοιχεί στην πιο χαμηλή στάση
(δυσαρεστημένος).
Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά ικανοποίησης των επισκεπτών από τις υπηρεσίες που
προσφέρονται από το συγκεκριμένο Εθνικό Πάρκο (5 διαστάσεις – παράγοντες) και οι
ερωτήσεις από τις οποίες δομούνται καθορίστηκαν με βάση την ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας όπως παρουσιάζεται στην εισαγωγή αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα
χαρακτηριστικά αυτού του Εθνικού Πάρκου.
Η έρευνα διεξήχθη στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου το οποίο
εκτείνεται στο μέσο του νομού Έβρου. Η περιοχή του Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –
Σουφλίου είναι από το 1980 προστατευόμενη με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ). Συμπεριλαμβάνεται στον ελληνικό κατάλογο NATURA 2000, ενώ αποτελεί μία από
τις 27 προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες έχει ιδρυθεί φορέας διαχείρισης
το έτος 2003. Το 2006 με κοινή υπουργική απόφαση η περιοχή χαρακτηρίστηκε Εθνικό
Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου».
Η προστατευόμενη περιοχή του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου βρίσκεται σε μια
σημαντική βιογεωγραφική θέση για την εξάπλωση ειδών πανίδας και χλωρίδας. Πολλά είδη
που ζουν μόνο στην Βαλκανική και την Ανατολία συνυπάρχουν εδώ, ενώ παράλληλα
εμφανίζονται και πολλά είδη των οποίων η εξάπλωση τους επεκτείνεται από την Ευρώπη
μέχρι την Ασία, ή άλλα καθαρά Ευρωπαϊκά είδη τα οποία εξαπλώνονται νοτιότερα μέχρι εδώ
(Αδαμακόπουλος κ.ά., 1995, Hovardas and Poirazidis, 2006, Hovardas and Poirazidis, 2007).
Ειδικότερα, ως περιοχή έρευνας αποτέλεσε ο χώρος του αναψυκτηρίου της Δαδιάς αλλά
και ένας οργανωμένος χώρος αναψυχής, η περιοχή «Κατραντζίδες» του δάσους της Δαδιάς ο
οποίος βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από τον ομώνυμο οικισμό. Ο υπό έρευνα
πληθυσμός είναι το σύνολο των επισκεπτών που η κύρια αιτία επίσκεψής τους ήταν η
παρατήρηση της φύσης, η αναψυχή, η εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
ελευθέρου χρόνου και επισκέφτηκαν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ενός ημερολογιακού
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έτους. Η περίοδος 1 Ιουλίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2007 αποτέλεσε το διάστημα διεξαγωγής
της έρευνας.
Δειγματοληψία
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων μέσω
ερωτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας αποτελεί τον πλέον άμεσο τρόπο
συλλογής πληροφορίας για τις αντιλήψεις του πελάτη-καταναλωτή (Gerson, 1993).
Η έλλειψη ενός δειγματοληπτικού πλαισίου πριν από την έναρξη της δειγματοληψίας,
οδήγησε στην επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας κατά συστάδες ή κατά ομάδες (cluster
sampling) όπου ως ομάδες θεωρήθηκαν οι ημέρες του προαναφερθέντος έτους. Η
συγκεκριμένη μέθοδος μας επιτρέπει να επιλέξουμε το δείγμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η
εξ’ αρχής κατασκευή και αρίθμηση του πλαισίου δειγματοληψίας, στο οποίο είναι
καταχωρημένα όλα τα στοιχεία του πληθυσμού. Στην κατά συστάδες δειγματοληψία είναι
απαραίτητη η ύπαρξη μόνο μιας λίστας ομάδων – συστάδων καθώς και των στοιχείων των
επιλεγμένων μόνο συστάδων (Tryfos, 1996, Μάτης, 2001). Με βάση τη μεθοδολογία που
προτείνουν ο Tryfos (1996) και ο Μάτης (2001) το ελάχιστο απαιτούμενο πλήθος συστάδων
– ημερών εκτιμήθηκε σε 30 (Arabatzis and Grigoroudis, 2010).
Πριν από την τελική δειγματοληψία διεξήχθη προδειγματοληψία, κατά την οποία
επιλέχθηκαν πέντε (5) συστάδες – ημέρες. Τα δεδομένα της προδειγματοληψίας
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του μεγέθους του τελικού αριθμού συστάδων καθώς
και για τον έλεγχο του ερωτηματολογίου.
Με τη βοήθεια πινάκων τυχαίων αριθμών επιλέχθηκαν 30 αριθμοί (1 – 365) που
αντιστοιχήθηκαν σε ημέρες του ημερολογιακού έτους 1 Ιουλίου 2006 – 30 Ιουνίου 2007. Τις
ημέρες αυτές οι ερευνητές πραγματοποίησαν επισκέψεις στην περιοχή έρευνας προκειμένου
να απογράψουν όλους ή κατά το δυνατόν όλους τους επισκέπτες. Ο συνολικός αριθμός των
επισκεπτών που απογράφηκε αποτελεί και το τελικό μέγεθος του δείγματος. Στην έρευνα μας
ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 230 άτομα (Arabatzis and Grigoroudis, 2010).

Αποτελέσματα
Προφίλ επισκεπτών και περιγραφικά του δείγματος
Το 26,1% των επισκεπτών είναι ηλικίας μεταξύ 31 – 40 ετών και ακολουθούν (24,6%) οι
επισκέπτες ηλικίας μεταξύ 41 – 50 ετών. Οι νέοι μέχρι 20 ετών αποτελούν το 2,6% των
επισκεπτών. Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες είναι γυναίκες (56,1%) ενώ οι άνδρες
αποτελούν το 43,9%. Οι μισοί περίπου από τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου (45,7%)
έχουν ως κυριότερο λόγο επίσκεψης την ψυχαγωγία-αναψυχή και ακολουθούν οι επισκέπτες
που έχουν ως κυριότερο λόγο την παρατήρηση της φύσης (40,9%). Οι εκπαιδευτικοί λόγοι
(8,7%) και η πεζοπορία (2,6%) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη σημαντικότερη αφετηρία επίσκεψης (29,6%) και ακολουθεί
η Αθήνα (10,0%). Σχεδόν οι μισοί (49,6%) χρησιμοποιούν το εκδρομικό λεωφορείο ως
συγκοινωνιακό μέσο και επίσης ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (46,1%) το Ι.Χ. αυτοκίνητο.
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Επίσης σχεδόν οι μισοί έχουν τελειώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση (46,5%) και
ακολουθούν αυτοί που τελείωσαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση (44,8%). Πάνω από το 1/3
(37,0%) των επισκεπτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι οι
γεωργοί/κτηνοτρόφοι (0,4%) και οι άνεργοι (0,4%).Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες
είναι μεσαίου και υψηλού εισοδηματικού επιπέδου (54,3%) με ετήσιο εισόδημα πάνω 15.000
ευρώ.
Οι επισκέπτες κατά μέσο όρο είναι μάλλον ικανοποιημένοι – ικανοποιημένοι από το
προσωπικό του εθνικού πάρκου και ειδικότερα από τις γνώσεις του προσωπικού, την
ταχύτητα – ακρίβεια – εξυπηρέτηση, την επικοινωνία με τον επισκέπτη και τη φιλικότητα.
Επίσης οι επισκέπτες είναι ικανοποιημένοι από τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής
(βλάστηση/χλωρίδα, πανίδα, τοπίο). Μάλλον ικανοποιημένοι είναι οι επισκέπτες από την
πρόσβαση και τις υποδομές του Εθνικού Πάρκου, ενώ είναι πιο ουδέτεροι όσον αφορά τις
ευκολίες αναψυχής. Μάλλον ικανοποιημένοι είναι από την ενημέρωση-επικοινωνία
(σήμανση, πινακίδες, χάρτες, φωτογραφικό υλικό/CD/DVD) που παρέχονται από το Εθνικό
Πάρκο. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι επισκέπτες γενικά είναι ικανοποιημένοι από
την επίσκεψη τους στο Εθνικό Πάρκο, τόσο από το προσωπικό, όσο και από τα φυσικά
χαρακτηριστικά της περιοχής, την πρόσβαση και τις υποδομές, καθώς και από την
ενημέρωση και επικοινωνία.
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών
από το προσωπικό αφορά στη φιλικότητα του (67,4%).
Από τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής πολύ υψηλό είναι το ποσοστό (82,2%) που
είναι ικανοποιημένοι από το τοπίο. Κανένας από τους συγκεκριμένους επισκέπτες δεν είναι
δυσαρεστημένος από το τοπίο της περιοχής και μόνον ένας (0,4%) είναι δυσαρεστημένος.
Σημαντικό είναι το ποσοστό των επισκεπτών (52,2%) που είναι ικανοποιημένοι από το
παρατηρητήριο, όπως επίσης και το ποσοστό των επισκεπτών που είναι ικανοποιημένοι από
το οικοτουριστικό κέντρο/κέντρο πληροφόρησης (51,7%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό
δυσαρεστημένων αφορά στις τουαλέτες (14,3%). Αντίθετα πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό
των επισκεπτών (25,7%) που είναι ικανοποιημένο από τα πεζοδρόμια. Γενικά το ποσοστό
των επισκεπτών που είναι ικανοποιημένοι από την πρόσβαση-υποδομές του Εθνικού Πάρκου
είναι χαμηλό καθώς κυμαίνεται από 25,7% (πεζοδρόμια) έως 52,2% (παρατηρητήριο).
Όσον αφορά τις παρεχόμενες ευκολίες αναψυχής περίπου τα 2/3 των επισκεπτών γενικά
είναι ικανοποιημένοι-μάλλον ικανοποιημένοι από τα παγκάκια και τις θέσεις θέας. Πολύ
υψηλό είναι το ποσοστό των επισκεπτών που ανήκουν στις κατηγορίες ικανοποιημένοι –
μάλλον ικανοποιημένοι (87,3%) από το φωτογραφικό υλικό/CD/DVD που παρέχεται από το
Εθνικό Πάρκο. Αντίθετα το υψηλότερο ποσοστό δυσαρεστημένων και μάλλον
δυσαρεστημένων (16,4%) αφορά στους χάρτες. Γενικότερα όμως όσον αφορά την ενημέρωση
– επικοινωνία πάνω από τα 2/3 των επισκεπτών ανήκουν στις κατηγορίες ικανοποιημένοι –
μάλλον ικανοποιημένοι. Τέλος, το ποσοστό των επισκεπτών που ανήκει στις κατηγορίες
ικανοποιημένοι και μάλλον ικανοποιημένοι από όλες τις υπηρεσίες του Εθνικού Πάρκου
είναι πολύ υψηλό (77,8%) (Πίνακας 1).
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Ούτε
ικανοποιημένος/Ο
ύτε
δυσαρεστημένος

Μάλλον
ικανοποιημένος

ικανοποιημένος

Q1_1
Q1_2
Q1_3
Q1_4
Q2_1
Q2_2
Q2_3
Q3_1
Q3_2
Q3_3
Q3_4
Q3_5
Q3_6
Q3_7
Q4_1
Q4_2
Q4_3
Q4_4
Q4_5
Q4_6
Q5_1
Q5_2
Q5_3
Q5_4
Qt (ολική
ικανοποίηση)

Μάλλον
δυσαρεστημένος

Μεταβλητές
χαρακτηριστικά
ικανοποίησης

Δυσαρεστημένος

Πίνακας 1. Ικανοποίηση των επισκεπτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εθνικού
Πάρκου (%).

0,4
0,9
1,7
1,3
0,4
1,3
0,0
4,8
3,0
9,1
1,3
1,7
0,9
0,9
2,2
2,2
3,0
3,9
14,3
4,3
3,5
3,5
3,9
1,7

2,2
4,8
3,0
1,7
0,0
0,9
0,4
15,7
13,0
24,8
8,3
6,5
1,7
0,9
18,7
12,6
18,3
17,8
23,9
17,4
10,4
10,0
13,5
4,3

9,1
7,8
9,1
9,6
1,7
9,6
3,0
10,0
12,2
18,7
25,7
28,3
10,0
8,3
13,5
17,4
20,9
27,4
12,6
15,2
7,8
9,1
13,0
6,5

27,4
26,1
24,3
20,0
15,7
23,9
13,9
29,6
35,2
21,7
28,7
24,8
35,7
37,8
25,2
28,7
20,9
22,6
18,7
30,0
30,9
33,5
27,4
33,0

60,9
60,4
61,7
67,4
82,2
64,3
82,6
40,0
36,5
25,7
36,1
38,7
51,7
52,2
40,4
39,1
37,0
28,3
30,4
33,0
47,4
43,9
42,2
54,3

0,9

9,6

11,7

50,4

27,4

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης της ικανοποίησης
Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία (Strub, 2000), με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας
(Traub, 1994), της προτεινόμενης κλίμακας μέτρησης της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης α του Cronbach (Kim and Mueller, 1978, Norusis, 1992, Spector, 1992). Για τον
έλεγχο της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (Carmines και Zeller, 1979, Bryant,
2000) της προτεινόμενης κλίμακας μέτρησης εφαρμόστηκε η Επιβεβαιωτική Παραγοντική
Ανάλυση-Confirmatory Factor Analysis (Κουτσόπουλος, 1990, Hair et al., 1995, Sharma,
1996) με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας
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και στις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται
όταν υιοθετηθεί μία ή περισσότερες υποθέσεις σχετικά με την παραγοντική δομή
(Κουτσόπουλος, 1990). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής
Παραγοντικής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας ενώ στο διάγραμμα 1 το υπόδειγμα
της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης σε διαγραμματική μορφή.
Διάγραμμα 1. Το Υπόδειγμα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης.
ε

Q11, Q12, Q13, Q14

Προσωπικό

ε

Q21, Q22, Q23

Φυσικά
χαρακτηριστικά

ε

Q31, Q32, Q33, Q34,
Q35, Q36, Q37

ε

Q41, Q42, Q43, Q44,
Q45, Q46

Ευκολίες
αναψυχής

ε

Q51, Q52, Q53, Q54

ΕνημέρωσηΠληροφόρηση

ΠρόσβασηΥποδομές

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο εργαλείο που μετρά τις
απόψεις των επισκεπτών σχετικά με τις διαστάσεις – παράγοντες ικανοποίησης των
επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Όλοι οι δείκτες αξιοπιστίας
είναι > 0,75 (πάρα πολύ ικανοποιητικοί), όλοι οι Δείκτες Διάκρισης είναι ≥ 0,50 (πάρα πολύ
ικανοποιητικοί) και όλοι οι τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης είναι στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Τέλος, όλοι οι δείκτες καλής προσαρμογής
κινούνται σε αποδεκτά επίπεδα (GFI, AGFI και CFI > 0,85, RMSEA < 0,08).
Οι υψηλοί δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach’s α) για τους 5 παράγοντες επέτρεψαν τον
υπολογισμό ενός παραγοντικού βαθμού (factor score) ανά ερωτώμενο για κάθε παράγοντα
ως εξής (Spector, 1992): έστω ότι το υποκείμενο Χ στις ερωτήσεις Q1_1 έως Q1_4, από τις
οποίες δομείται η πρώτη διάσταση - παράγοντα (“Προσωπικό”), έδωσε τις απαντήσεις 5, 2, 3
και, 5 αντίστοιχα. Το μέσο σκορ του υποκειμένου Χ στην πρώτη διάσταση είναι:
(5+2+3+5)/4=(15/4)=3,8. Δηλαδή, το υποκείμενο Χ δηλώνει ότι είναι «Μάλλον
Ικανοποιημένος», κατά μέσο όρο, με το περιεχόμενο της εννοιολογικής δομής που εκφράζει
η πρώτη διάσταση («Προσωπικό»). Στη συνέχεια, με βάση τους παραγοντικούς βαθμούς των
ερωτώμενων υπολογίστηκε και ένας μέσος Γενικός Βαθμός ανά παράγοντα. Οι Γενικοί
Βαθμοί των ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκαν στις στατιστικές αναλύσεις που ακολουθούν.
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης και Ανάλυσης
Αξιοπιστίας.
Σύνθετες Παραγοντικές
Δομές

Τυποποιημένοι
Συντελεστές (βάρη) Cronbach’s a
Παλινδρόμησης
0,8887
0,795*

Εύρος
Δεικτών
Διάκρισης
0,680 – 0,822

Προσωπικό
Γνώσεις Προσωπικού
Ταχύτητα – Ακρίβεια –
0,858*
Εξυπηρέτηση
Επικοινωνία
με
τον
0,874*
Επισκέπτη
Φιλικότητα
0,737*
Φυσικά
Χαρακτηριστικά
0,762
0,562 – 0,673
της Περιοχής
Βλάστηση/Χλωρίδα
0,852*
Πανίδα (Ζώα)
0,616*
Τοπίο
0,822*
0,850
0,501 – 0,707
Πρόσβαση – Υποδομές
Οδικό δίκτυο (προς το Εθνικό
0,656*
Πάρκο)
Οδικό δίκτυο (μέσα το Εθνικό
0,746*
Πάρκο)
Πεζοδρόμια
0,710*
Μονοπάτια
0,762*
Ξενώνας
0,691*
Οικοτουριστικό κέντρο/
0,548*
Κέντρο πληροφόρησης
Παρατηρητήριο
0,632*
0,917
0,702 – 0,805
Ευκολίες Αναψυχής
Παγκάκια
0,833*
Θέσεις θέας
0,857*
Κιόσκια
0,824*
Πικ-νικ
0,831*
Τουαλέτες
0,728*
Δοχεία απορριμμάτων
0,796*
0,904
0,751 – 0,871
Ενημέρωση–Επικοινωνία
Σήμανση
0,933*
Πινακίδες
0,954*
Χάρτες
0,767*
Φωτογραφικό υλικό/CD/DVD
0,696*
Συνολικός Δείκτης Cronbach’s a
0,924
χ2 = 689,4, df = 242, p<0,001
Δείκτες Καλής Προσαρμογής
GFI=0,889
AGFI=0,862
CFI=0,876
RMSEA=0,068
* Στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05.

Εύρος
Συντελεστών
Προσδιορισμού
0,560 – 0,705

0,316 – 0,525

0,443 – 0,551

0,574 – 0,695

0,473 – 0,827
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των πέντε διαστάσεων –
παραγόντων. Διαπιστώνεται θετική, μέτριας έντασης και στατιστικά σημαντική συσχέτιση
μεταξύ του προσωπικού και των φυσικών χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου (r=0,230,
p<0,001), του προσωπικού και της πρόσβασης – υποδομές (r=0,380, p<0,001), του
προσωπικού και των ευκολιών αναψυχής (r=0,349, p<0,001), του προσωπικού και της
ενημέρωσης – επικοινωνίας (r=0,356, p<0,001). Θετική, ασθενούς έντασης και στατιστικά
σημαντική συσχέτιση διαπιστώνεται μεταξύ των φυσικών χαρακτηριστικών και της
πρόσβασης-υποδομές (r=0,195, p=0,003). Θετική, ισχυρής έντασης και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση διαπιστώνεται μεταξύ της πρόσβασης – υποδομές και των ευκολιών αναψυχής
(r=0,605, p<0,001), καθώς και της πρόσβασης-υποδομές με την ενημέρωση-επικοινωνία που
παρέχεται από το Εθνικό Πάρκο (r=0,523, p<0,001). Τέλος μεταξύ των ευκολιών αναψυχής
και της ενημέρωσης-επικοινωνίας διαπιστώνεται θετική, ισχυρής έντασης και στατιστικά
σημαντική συσχέτιση(r=0,583, p<0,001). Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι περισσότερο
σημαντικός είναι ο ρόλος της πρόσβασης-υποδομές στη βελτίωση των ευκολιών αναψυχής
και της ενημέρωσης-επικοινωνίας που παρέχονται από το Εθνικό Πάρκο.
Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων – διαστάσεων.
Προσωπικό

Προσωπικό

Φυσικά
χαρακτηριστικά

Πρόσβαση –
Υποδομές

Ευκολίες
αναψυχής

Ενημέρωση
επικοινωνία

Pearson
Correlation
p
N
Pearson
Correlation
p
N
Pearson
Correlation
p
N
Pearson
Correlation
p
N
Pearson
Correlation
p
N

Φυσικά
χαρακτηριστικά

Πρόσβαση –
Υποδομές

Ευκολίες
αναψυχής

Ενημέρωση
επικοινωνία

1

0,230**

0,380**

0,349**

0,356**

230

0,000
230

0,000
230

0,000
230

0,000
230

0,230**

1

0,195**

0,102

0,094

0,000
230

230

0,003
230

0,123
230

0,154
230

0,380**

0,195**

1

0,605**

0,523**

0,000
230

0,003
230

230

0,000
230

0,000
230

0,349**

0,102

0,605**

1

0,583**

0,000
230

0,123
230

0,000
230

230

0,000
230

0,356**

0,094

0,523**

0,583**

1

0,000
230

0,154
230

0,000
230

0,000
230

230

** Στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01 level (2 – tailed).

Από τον Πίνακα 4 διαπιστώνεται θετική, ισχυρής έντασης και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση (Spearman’s rho=0,427, p<0,001) μεταξύ του προσωπικού και της ολικής
ικανοποίησης των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου. Θετική, πολύ ισχυρής έντασης και
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στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώνεται μεταξύ της πρόσβασης-υποδομές και της
ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών(Spearman’s rho =0,665, p<0,001), των ευκολιών
αναψυχής και της ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών (Spearman’s rho =0,779, p<0,001),
καθώς και της ενημέρωσης-επικοινωνίας και της ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών
(Spearman’s rho =0,678, p<0,001).
Καθώς δηλαδή βελτιώνεται το προσωπικό (γνώσεις, ταχύτητα-ακρίβεια-εξυπηρέτηση,
επικοινωνία με τον επισκέπτη, φιλικότητα) αναμένεται να αυξηθεί η ολική ικανοποίηση των
επισκεπτών. Επίσης όσο βελτιώνονται η πρόσβαση – υποδομές και οι ευκολίες αναψυχής του
Εθνικού Πάρκου, καθώς και η ενημέρωση – επικοινωνία που παρέχεται από το Εθνικό
Πάρκο αναμένεται να αυξηθεί η ολική ικανοποίηση των επισκεπτών του.
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των φυσικών
χαρακτηριστικών του Εθνικού Πάρκου και της ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών, ίσως
επειδή θεωρούν δεδομένο οι επισκέπτες ότι θα δουν φυτά, ζώα και τοπίο. Το παραπάνω είναι
μια χαρακτηριστική περίπτωση όταν ένας παράγοντας- χαρακτηριστικό θεωρείται δεδομένος.
Οπότε θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι οι επισκέπτες δεν δίνουν σημασία σε αυτό και
άρα η επιδείνωσή του δεν θα επηρεάσει την ολική ικανοποίηση.
Πίνακας 4. Συσχέτιση της ολικής ικανοποίησης με τους παράγοντες.
Παράγοντες

Qt (Ολική ικανοποίηση)
Spearman Correlation
0,427**
Προσωπικό
p
0,000
N
230
Spearman Correlation
0,166*
p
0,012
Φυσικά χαρακτηριστικά
N
230
Spearman Correlation
0,655**
Πρόσβαση – Υποδομές
p
0,000
N
230
Spearman Correlation
0,779**
Ευκολίες αναψυχής
p
0,000
N
230
Spearman Correlation
0,678**
p
0,000
Ενημέρωση επικοινωνία
N
230
** Στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01 level (2 – tailed).
* Στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05 level (2 – tailed).

Συμπεράσματα
Η αποτελεσματική διαχείριση των Εθνικών Πάρκων και των άλλων προστατευόμενων
περιοχών είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα διότι συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της
περιοχής στην οποία έχουν ιδρυθεί. Οι απόψεις, οι στάσεις και ο βαθμός ικανοποίησης των
επισκεπτών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των
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περιοχών. Η οργάνωση των Εθνικών Πάρκων (και της ευρύτερης περιοχής γύρω από αυτά)
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, με τις ευκολίες και δραστηριότητες που αναφέρθηκαν
παραπάνω, συμβιβάζεται επίσης καλύτερα με την ανάγκη διατήρησης των οικολογικών αξιών
που αποτελούν και τον κυριότερο λόγο ύπαρξης των περιοχών αυτών.
Από την έρευνα που διεξήχθη στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου
διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των επισκεπτών είναι γενικά ικανοποιημένοι από την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του ανθρώπινου
δυναμικού (προσωπικού) του Εθνικού Πάρκου για την ικανοποίηση των επισκεπτών. Επίσης
τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Εθνικού Πάρκου αποτελούν σημαντικό πόλο
έλξης των επισκεπτών και σημαντικό παράγοντα ικανοποίησής τους.
Με το υπόδειγμα της Confirmatory Factor Analysis διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο
εργαλείο που μετρά τις απόψεις και την ικανοποίηση των επισκεπτών είναι έγκυρο και
αξιόπιστο και συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα Εθνικά Πάρκα με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Η συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ των παραγόντων που συνθέτουν τα
χαρακτηριστικά της ικανοποίησης των επισκεπτών δίνει στους διαχειριστές την κατάλληλη
πληροφόρηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλοντας έτσι στην
αύξηση της ολικής ικανοποίησης των επισκεπτών.
Ένας από τους κυριότερους τρόπους αναψυχής και αυτός που προκαλεί τις λιγότερες
επιπτώσεις στο Εθνικό Πάρκο είναι η περιήγηση με τα πόδια και ειδικότερα μέσα από τα
μονοπάτια. Η βελτίωση των κλίσεων τους θα κάνει ακόμη πιο εύκολη, άνετη και ασφαλή την
κίνηση των επισκεπτών.
Η πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη
διαχείριση του αριθμού των επισκεπτών στα μονοπάτια, ενώ η βελτίωση και η αύξηση των
ευκολιών αναψυχής (περισσότερες τουαλέτες, δοχεία απορριμμάτων, picnic) θα τους
ικανοποιήσει περισσότερο. Το οδικό δίκτυο προς το Εθνικό Πάρκο έχει βελτιωθεί σημαντικά
τον τελευταίο χρόνο καθώς έχει ολοκληρωθεί ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος (Εγνατία
Οδός).
Συμπερασματικά η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το
Εθνικό Πάρκο και ειδικότερα η πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικό και η
βελτίωση των ευκολιών αναψυχής θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας
και συνεπώς και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
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Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Επιδόσεων σε Καλλιέργεια
Σουλτανίνας στην Κόρινθο
Γ. Βεηκωντής, Θ. Κίζος και J. I. Marín-Guirao
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Περίληψη
Μια σειρά από «εναλλακτικά» καλλιεργητικά συστήματα αναπτύσσονται στην προσπάθεια
να αντιμετωπιστούν προβλήματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και να
μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβατικών συστημάτων. Δύο από τα
περισσότερο διαδεδομένα είναι η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωμένη διαχείριση
καλλιεργειών. Στην εργασία αυτή, συγκρίνονται οι οικονομικές αποδόσεις και οι εισροές των
δύο συστημάτων (βιολογική και ολοκληρωμένη με το EUREP-GAP) για μια ιδιαίτερα
εντατική και απαιτητική καλλιέργεια, τη σουλτανίνα στο Νομό Κορινθίας με δεδομένα που
προέρχονται από συνεντεύξεις με 30 παραγωγούς από κάθε σύστημα. Τα ευρήματα δείχνουν
ότι οι εκμεταλλεύσεις και τα νοικοκυριά που τις διαχειρίζονται είναι πολύ όμοια και ότι και
τα δύο συστήματα αποδίδουν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στις εισροές,
φαίνεται ότι τα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αντιπροσωπεύουν περισσότερο μια
πιστοποίηση για τους παραγωγούς, απαραίτητη για την εξαγωγή των σταφυλιών και όχι ένα
εναλλακτικό καλλιεργητικό σύστημα, καθώς οι διαφορές στις ποσότητες και στο είδος των
εισροών είναι σημαντικές και προς όφελος της βιολογικής γεωργίας (λιγότερη λίπανση,
άρδευση και φυτοπροστασία ανά στρέμμα).
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογική Γεωργία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση, σουλτανίνα, Κόρινθος.

Organic or Integrated Management? Comparison of Economic
and Environmental Performance in Sultanas Grape Cultivation in
Korinth
G. Veikontis, T. Kizos and J. I. Marín-Guirao
Department of Geography, University of the Aegean, University Hill, 81100, Mytilini,
Greece, E-mail: akizos@aegean.gr

Abstract
A number of ‘alternative’ farm management systems have been developed to address quality
and safety food issues and reduce the environmental impact of conventional systems. In this
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paper, the economic performance and the environmental input of two of the most popular
such systems (organic and integrated with the EUREP-GAP protocol) are compared for
sultana grapes in the Prefecture of Corinth with data from 30 face to face interviews with
farmers from each system. Findings indicate that farms and households than run them are
very similar and both systems perform well economically. For inputs, it seems that integrated
management systems represent more a necessary certification for export and not a truly
alternative system, as differences in quantities and the type of inputs are significant in favour
of organic farming (less fertilization, irrigation and plant protection per ha).
Keywords: Organic farming, Integrated Farming, sultana grapes, Corinth.

Εισαγωγή
Τα συμβατικά καλλιεργητικά συστήματα που κυριαρχούν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος
της καλλιεργούμενης γης στην Ευρώπη βασίζονται σε πολλές και ποικίλες εξωτερικές
εισροές, που περιλαμβάνουν λίπανση, φυτοπροστασία και ενέργεια από μηχανήματα
(Lampkin, 1998). Αν και με τη χρήση αυτών των εισροών η παραγωγικότητα ανά μονάδα
εργασίας και γης έχει αναμφισβήτητα αυξηθεί, εν τούτοις οι επιπτώσεις τους σε διαφορετικά
επίπεδα της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος αμφισβητούνται (Clay, 2004):
όσον αφορά στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, κατηγορούνται ότι παράγουν
‘ανώνυμα’ προϊόντα χαμηλής ποιότητας, ενώ βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ακριβές
εξωτερικές εισροές για τη διατήρηση της παραγωγικότητας. Όσον αφορά στις
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, προκαλούν φαινόμενα ρύπανσης και υποβάθμισης της
ποιότητας φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, αέρας), έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα και στην υγεία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.
Τέλος, κατηγορούνται για ότι ωθούν πολλούς μικρούς παραγωγούς να εγκαταλείψουν την
αγροτική παραγωγή, καθώς ευνοούν μεγαλύτερες και περισσότερο εξειδικευμένες
εκμεταλλεύσεις στη θέση μικρών με διάφορες καλλιέργειες – εκτροφές.
Ως αντίδραση σε ορισμένες ή σε όλες από αυτές τις επιπτώσεις, διάφορες ‘εναλλακτικές’
προσεγγίσεις διαχείρισης έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη. Αν και το
περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων διαφέρει σημαντικά (Hess, 1991, Pannell and
Schilizzi, 1999), συνήθως συνδέεται με την προσπάθεια εισαγωγής και εφαρμογής ορθών
περιβαλλοντικών πρακτικών, την παραγωγή ασφαλέστερων προϊόντων και τη δημιουργία
οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων (Harte, 1995). Δύο τέτοια δημοφιλή συστήματα είναι
η βιολογική καλλιέργεια και η ολοκληρωμένη διαχείριση που μπορούν να προσφέρουν
ασφαλέστερα και ποιοτικά με λιγότερες εισροές και –γενικά- υψηλότερες τιμές.
Η βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Codex Alimentarius (2001) έχει ως σκοπό την
αύξηση της βιοποικιλότητας και της εδαφικής βιολογικής δραστηριότητας ώστε να
διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η εδαφική γονιμότητα, να ανακυκλώνονται φυτικά και ζωικά
υπολείμματα και απόβλητα, να καταπολεμούνται εχθροί και ασθένειες με φυσικές μεθόδους,
να δίνεται έμφαση στην ευζωία των ζώων και να διατηρείται η ποιότητα του προϊόντος κατά
την επεξεργασία του (Lampkin, 1998, Morris et al., 2001, IFOAM, 2005). Στην ΕΕ η
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βιολογική γεωργία καθιερώνεται επίσημα το 1991 (Καν. 2092/91 και 1804/99 για τη
βιολογική κτηνοτροφία, σήμερα αντίστοιχα Καν. 834/2007 και 889/2008). Συνολικά, περίπου
το 4% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης (ΧΓΓ) είναι σήμερα υπό καθεστώς βιολογικής
γεωργίας (7,2 εκατ. Εκτάρια) και περίπου 180.000 εκμεταλλεύσεις (Willer and Klicher,
2009). Στην Ελλάδα, ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης δημιουργήθηκε το 1993 για
ελαιώνες. Έκτοτε οι εκτάσεις και οι εκμεταλλεύσεις αυξάνονται ως τα περίπου 2,8 εκατ. στρ.
το 2007 ή περίπου 7% της ΧΓΓ της χώρας. Οι περισσότερες από τις εκτάσεις αυτές (45%)
αφορούν βοσκότοπους, ενώ σημαντικές είναι οι εκτάσεις ελαιώνων (18%) και σιτηρών
(14%), με τους αμπελώνες να καταλαμβάνουν το 1,4% της έκτασης περίπου. Στον Νομό
Κορίνθου που είναι η περιοχή μελέτης, το 2007 ήταν καταχωρημένες 618 εκμεταλλεύσεις και
29.000 στρ. περίπου (όλα τα στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ).
Για τα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΟΔ), πολλά διαφορετικά ονόματα
έχουν προταθεί, όπως ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, ολοκληρωμένη διαχείριση
εκμεταλλεύσεων, ολοκληρωμένη παραγωγή και άλλες (Bradley et al., 2002). Το κοινό
χαρακτηριστικό όλων είναι ότι η χρήση χημικών και γενικά τεχνητών εισροών δεν
απαγορεύεται αλλά επιχειρείται να περιοριστεί με στόχο την παραγωγή ασφαλών προϊόντων
με συνδυασμό βιολογικών, φυσικών, τεχνολογικών και χημικών εισροών, μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και συστηματική καταγραφή
(El Titi, 1992, Glover et al., 2000, Morris et al., 2001). Στην Ελλάδα τα συστήματα ΟΔ
ξεκίνησαν επίσημα το 1999 με δύο πρωτόκολλα (AGRO 2.1./AGRO 2.2) που αναπτύχθηκαν
από τον κρατικό οργανισμό διαπίστευσης AGROCERT και το πρωτόκολλο EUREP-GAP
(Euro-Retailer Produce Working Group-Good Agricultural Practice, www.eurepgap.org) που
αναπτύχθηκε από Ευρωπαϊκά supermarket. Το EUREP-GAP θέτει έμφαση στην καταγραφή
των εισροών, αφορά μόνο φρέσκα φρούτα και περιλαμβάνει 14 αρχές από την επιλογή των
ποικιλιών ως την τυποποίηση και διαχείριση των προϊόντων. Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν
να είναι πιστοποιημένες ως προς το σύστημα GLOBALGAP που διαχειρίζεται τα
πρωτόκολλα του EUREP-GAP. Το 2007, περισσότερες από 81.000 εκμεταλλεύσεις είχαν
πιστοποιηθεί κατά GLOBALGAP σε 80 χώρες (www.globalgap.org). Οι περισσότεροι
βρίσκονται στην Ελλάδα (14.000 περίπου), αλλά ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι
παραπλανητικός καθώς περιλαμβάνει τα μέλη πολλών συνεταιρισμών που έχουν
πιστοποιηθεί και όχι απαραίτητα ανεξάρτητες εκμεταλλεύσεις.
Συγκρίσεις μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων δεν απαντώνται πολύ συχνά στη
βιβλιογραφία (αντίθετα π.χ. από τη σύγκριση μεταξύ βιολογικών και ‘συμβατικών’
συστημάτων, όπως στα Fliessbach et al., 2000, Stolze et al., 2000, Reganold et al., 2001, ElHage Scialabba and Hattam, 2002, Mader et al., 2002, Tauscher et al., 2003, Hole, 2005,
Viaux et al., 2007), καθώς αντιπροσωπεύουν δύο όχι άμεσα ανταγωνιστικά μεταξύ τους
συστήματα. Η βιολογική γεωργία προέκυψε ως αντίδραση στην εντατικοποίηση και
βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής, ενώ τα συστήματα ΟΔ έχουν προκύψει κυρίως
από την ανάγκη αλυσίδων λιανικής πώλησης να πιστοποιήσουν την ποιότητα και ασφάλεια
των τροφίμων που πωλούν. Μόνο σε νωπά προϊόντα όπως φρούτα μπορούν να γίνουν άμεσα
συγκρίσεις. Έτσι, οι Glover et al. (2000) συνέκριναν συμβατικά, ολοκληρωμένα και
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βιολογικά συστήματα σε μηλεώνες. Στα βιολογικά συστήματα (έπειτα από 4 έτη) το έδαφος
είχε καλύτερες φυσικοχημικές ιδιότητες, παρόμοια –αλλά χειρότερα- αποτελέσματα
επέδειξαν τα ολοκληρωμένα συστήματα και τις χειρότερες επιδόσεις είχαν τα συμβατικά. Οι
Reganold et al. (2001) συνέκριναν την ενεργειακή αποδοτικότητα διαφορετικών συστημάτων
σε μια περιοχή και έπειτα από έξι χρόνια τα ευρήματα έδειξαν χαμηλότερη ενέργεια
αθροιστικά για τα βιολογικά συστήματα. Σύμφωνα με τους Bailey et al. (2003) η εξάρτηση
από ζιζανιοκτόνα σε ολοκληρωμένα συστήματα είναι σημαντική μικρότερη από αντίστοιχα
συμβατικά (αλλά δεν περιελάμβαναν βιολογικά συστήματα στην έρευνα τους).

Ερευνητική μέθοδος
Σε αυτή την εργασία επιχειρούμε τη σύγκριση μεταξύ βιολογικών και ΟΔ (μέσα από το
EUREP-GAP) συστημάτων παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών (σουλτανίνα) στον Νομό
Κορίνθου, μιας καλλιέργειας ιδιαίτερα εντατικής με πολλές εισροές που ταυτόχρονα είναι
ιδιαίτερα δυναμική και με πολλές εξαγωγές που απαιτούν κάποιου είδους πιστοποίηση. Η
σύγκριση γίνεται όσον αφορά στην οικονομική απόδοση των δύο συστημάτων και στην
περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει από την παραγωγή τους με βάση τις εισροές που
έχουν χρησιμοποιηθεί, με δεδομένα από προσωπικές συνεντεύξεις με παραγωγούς των δύο
συστημάτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 60 συνεντεύξεις, 30 με παραγωγούς κάθε
συστήματος με τη βοήθεια ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης με έμφαση στα χωράφια με σουλτανίνα,
στην καταγραφή των εισροών (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία και εργασία) για την
καλλιεργητική περίοδο 2007. Επίσης, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τα εισοδήματα τους
και τα κόστη παραγωγής (πιστοποίησης, γεωπόνων, λίπανσης, φυτοπροστασίας, άρδευσης
και εργασίας), τα νοικοκυριά τους και τις απόψεις τους για το σύστημα που έχουν υιοθετήσει.
Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία από τα αρχεία των οργανισμών πιστοποίησης για τους
βιολογικούς παραγωγούς (67 στο σύνολο) και από τα αρχεία των ιδιωτών γεωπόνων –
συμβούλων του EUREP-GAP (96 συνολικά, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού αριθμού).
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Απρίλιος – Αύγουστος του 2008 στις οικίες
ή στα χωράφια των ερωτώμενων σε 22 διαφορετικές κοινότητες του Νομού. Εκτός από τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν στην ανάλυση χρησιμοποιούνται και στοιχεία από τους
οργανισμούς πιστοποίησης και από συνεντεύξεις με συμβούλους γεωπόνους στην περιοχή. Ο
έλεγχος t-test χρησιμοποιήθηκε για διαφορές των μέσων όρων μεταξύ των συστημάτων για
τις εκμεταλλεύσεις, τις εισροές, τα κόστη και τις προσόδους.
Ο Νομός Κορίνθου είναι ένας από τους περισσότερο ανεπτυγμένους Νομούς της
Ελλάδας με βάση το ΑΕΠ /κεφαλή (144% του εθνικού μέσου όρου), κυρίως εξαιτίας της
συγκέντρωσης βιομηχανιών λόγω της γειτνίασης με την Αττική. Παρόλα αυτά, η γεωργία
παραμένει σημαντική με 19.400 περίπου εκμεταλλεύσεις, πολλές από τις οποίες εφοδιάζουν
την αγορά της Αθήνας με φρούτα και λαχανικά. Πορτοκάλια, ελιές, φρούτα και σταφύλια
είναι τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με την απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
του 2000 υπάρχουν 8.721 εκμεταλλεύσεις με αμπέλια συνολικής έκτασης 147.000 περίπου
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στρεμμάτων ή 17 στρ/εκμετάλλευση. Αποτελεί μια από τις πρώτες περιοχές ανάπτυξης της
βιολογικής γεωργίας και το ποσοστό των πιστοποιημένων βιολογικών καλλιεργητών έχει
αυξηθεί κατά 326% από το 2002 ως το 2007, κυρίως για ελαιώνες και έπειτα για αμπελώνες
και φρούτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τοπικής ένωσης βιοκαλλιεργητών, συνεισφέρει
περίπου 10 εκατ.€/έτος στην τοπική οικονομία. Ο αριθμός των παραγωγών ΟΔ
διαφοροποιείται κάθε χρόνο ανάλογα με τη σχετική ζήτηση.
Η συγκεκριμένη ποικιλία που εξετάζεται εδώ, η σουλτανίνα ή Thompson seedless, είναι
ίσως η πιο γνωστή ποικιλία επιτραπέζιων σταφυλιών με λευκές ρόγες, χωρίς κουκούτσια,
μακριά και γλυκά, αλλά ευαίσθητα. Το όνομα τους προέρχεται από την περιοχή Soultanie στο
Ιράν και καλλιεργούνται σήμερα στην Τουρκία, στο Ιράν, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία
και στην Ελλάδα μεταξύ και άλλων χωρών. Στην Ελλάδα έφτασαν το 1838 από την Τουρκία
(Βλάχος, 1991) και σήμερα απαντώνται σε παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου, στην
Κρήτη και πρόσφατα στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Κόρινθο, περίπου 8500 στρέμματα
καλλιεργούνται.

Ευρήματα
Οι εκμεταλλεύσεις και τα νοικοκυριά
Οι περισσότεροι παραγωγοί είναι μέσης ηλικίας, με το 70% να είναι μεταξύ 30 και 50
ετών και όμοιες μέσες ηλικίες στα δύο συστήματα (45,6 και 46 αντίστοιχα για βιολογική και
ΟΔ), σχεδόν όλοι άνδρες, κανείς με αγροτική εκπαίδευση και με παρόμοια νοικοκυριά σε
μέγεθος (3,2 και 3 μέλη για βιολογική και ΟΔ αντίστοιχα). Όλοι οι παραγωγοί ΟΔ δήλωσαν
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (αντίστοιχα 73,3% για τη βιολογική). Τα εισοδήματα από την
αγροτική παραγωγή είναι όμοια, με 66% και 76% των εκμεταλλεύσεων βιολογικής και ΟΔ
αντίστοιχα να δηλώνουν εισοδήματα άνω των 25,000€, με συνολικά οικογενειακά ακόμη
υψηλότερα. Καθώς η καλλιέργεια της σουλτανίνας απαιτεί εντατικές φροντίδες (ιδιαίτερα
στο τέλος του χειμώνα, στο τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο), όλες σχεδόν οι
εκμεταλλεύσεις απασχολούν εργάτες (με εξαίρεση 2 εκμεταλλεύσεις βιολογικής και 3 ΟΔ).
Οι ημέρες απασχόλησης είναι παρόμοιες (24 για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις και 27 για τις
ΟΔ, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική).
Όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, οι εκμεταλλεύσεις με
βιολογική σουλτανίνα είναι μεγαλύτερες κατά μέσο όρο (69,9 στρ. σε σχέση με 59,3 στρ. για
αυτές με ΟΔ, με τη διαφορά να μην είναι στατιστικά σημαντική). Οι υπόλοιπες χρήσεις γης
είναι κυρίως ελιές και πορτοκαλιές. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά
στο μέσο όρο της έκτασης των χωραφιών με σουλτανίνα (Πίνακας 1) που είναι 19,6 στρ. για
βιολογική καλλιέργεια και 32,4 για ΟΔ. Η μικρότερη έκταση είναι 2,5 στρ. και είναι
βιολογική και η μεγαλύτερη 89,5 στρ. και είναι ΟΔ. Ο αριθμός των χωραφιών επίσης
διαφέρει με 3,1 τεμάχια/εκμ για αυτές με βιολογική καλλιέργεια και 5,4 τεμάχια/εκμ για ΟΔ,
με μια εκμετάλλευση να δηλώνει 14 διαφορετικά τεμάχια. Το μέγεθος των τεμαχίων με
σουλτανίνα συσχετίζεται θετικά με τη συνολική έκταση των εκμεταλλεύσεων (Pearson’s r=
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0,71, p<0,001 και 0,46, p<0,05 για εκμεταλλεύσεις με βιολογικά και ΟΔ αντίστοιχα), αλλά
όχι με την ηλικία του αρχηγού, το μέγεθος του νοικοκυριού ή την εισοδηματική του κλάση.
Καλλιεργητικές πρακτικές και παραγωγή
Όσον αφορά στη λίπανση, και από τα δύο συστήματα εφαρμόζουν μόνο τη διαφυλλική.
Οι εκμεταλλεύσεις με βιολογική καλλιέργεια χρησιμοποιούν εμπορικά οργανικά λιπάσματα
για τη βασική χειμερινή λίπανση και μόνο λίγοι χρησιμοποίησαν κοπριά για αυτή τη –πολύ
βασική σύμφωνα με τους παραγωγούς- εφαρμογή. Οι λόγοι της μη συχνής χρήσης της
κοπριάς είναι σύμφωνα με τους ερωτώμενους η μειωμένη διαθεσιμότητα της στην περιοχή, η
τιμή της και η ανάγκη ξεχορταριάσματος έπειτα από την εφαρμογή. Στις εκμεταλλεύσεις ΟΔ,
η βασική χειμερινή λίπανση γίνεται με κάποιο ανόργανο σκεύασμα (σε μερικές περιπτώσεις
αναφέρεται και μια ανοιξιάτικη εφαρμογή) και διαφυλλική και εκτεταμένη χρήση ορμονών (5
εφαρμογές /καλλιεργητική περίοδο μ.ο., οι εκμεταλλεύσεις με βιολογική δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τέτοιες ορμόνες). Οι διαφορές στις ποσότητες για τη βασική λίπανση είναι
σημαντικές, με 14% περίπου των εκμεταλλεύσεων με βιολογική να εφαρμόζουν περισσότερα
από 50 kg/στρ., ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ΟΔ είναι 50% περίπου, χωρίς να
περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες εφαρμογές στην ΟΔ.
Πίνακας 1. Συγκρίσεις διαφορών μέσων όρων μεταξύ των δύο συστημάτων για μια σειρά
μεταβλητών για τις εκμεταλλεύσεις του δείγματος.
Μεταβλητή

Βιολογική

Eurep-gap ΟΔ

Συνολική έκταση (στρ.)
Έκταση σουλτανίνας (στρ.)
Τεμάχια σουλτανίνας
Κόστος πιστοποίησης (€ /στρ.)
Κόστος συμβουλών από γεωπόνους (€ /στρ.)
Κόστος λίπανσης (€ /στρ.)
Κόστος φυτοπροστασίας (€ /στρ.)
Κόστος άρδευσης (€ /στρ.) (N=17 για βιολογικές και
N=20 για ΟΔ)
Κόστος εργασίας (€ /στρ.)
Εντομοκτόνα (αριθμός εφαρμογών)
Μυκητοκτόνα (αριθμός εφαρμογών)
Άρδευση (m3 /στρ. και εφαρμογή)
Παραγωγή (kg /στρ.)
Τιμή (€ /Kg)
Ακαθάριστη πρόσοδος (€ /στρ.)

69,9
19,6
3,1
11,6
2,89
67,9
71,7

59,3
32,4
5,4
8,2
2,2
76,1
123,3

Σημαντικότητα
t-test
0,241
0,006
0,004
0,025
0,073
0,420
0,000

52,6

61,7

0,558

64,4
3,1
6,9
137
793,9
1,36
969,8

72,0
4,1
8,1
145
1144,9
0,99
1.144,8

0,381
0,016
0,034
0,044
0,007
0,000
0,260

Όσον αφορά στη φυτοπροστασία, η προστασία από βακτήρια, έντομα και μύκητες
γίνεται και στα δύο συστήματα προληπτικά και έτσι –σύμφωνα με τους ερωτώμενους- είναι
σχετικά ήπια. Ο αριθμός των εφαρμογών είναι μικρότερος στις εκμεταλλεύσεις με βιολογική
γενικά (3,1/έτος για εντομοκτόνα σε σύγκριση με 4,1 για την ΟΔ, 6,9 για μυκητοκτόνα σε
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σχέση με 8,1 για την ΟΔ). Τα ζιζάνια καταπολεμούνται με ψεκασμό και μηχανική
κατεργασία στις εκμεταλλεύσεις με ΟΔ (83% εφαρμόζουν έναν ψεκασμό / περίοδο και 10%
δύο εφαρμογές) και μόνο με μηχανική κατεργασία σε αυτές με βιολογική. Σε όλες τις
περιπτώσεις η κατεργασία είναι επιφανειακή (5-10 εκατ.) για τη διατήρηση της εδαφική
δομής και τον έλεγχο της διάβρωσης, καθώς πολλά τεμάχια είναι σε περιοχές με κλίση.
Η άρδευση θεωρείται πολύ σημαντική από όλους τους παραγωγούς. Συστήματα στάγδην
άρδευση εφαρμόζονται από όλους, με διαφορές στον αριθμό των εφαρμογών (5,8 σε
εκμεταλλεύσεις με βιολογική και 8,6 σε αυτές με ΟΔ κατά μέσο όρο), αλλά οι
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό κάθε συστήματος είναι σημαντικές. Οι διαφορές στις
εφαρμοζόμενες ποσότητες κατά μέσο όρο είναι σημαντικές με 13,7 m3/στρ. για
εκμεταλλεύσεις με βιολογική και 14,5 m3/στρ. για αυτές με ΟΔ.
Γενικά, τα σταφύλια σουλτανίνα μπορεί να πωληθούν ως επιτραπέζια (με την υψηλότερη
αξία /kg, αλλά μόνο για την καλύτερη ποιότητα), ως σταφίδες και για οινοποίηση. Στο δείγμα
μας, σχεδόν όλοι οι παραγωγοί πούλησαν την παραγωγή τους ως επιτραπέζια. Οι διαφορές
παραγωγικότητας/στρ. είναι στατιστικά σημαντικές κατά μέσο όρο (Πίνακας 1), με τις
εκμεταλλεύσεις με βιολογική να παράγουν 793,9 kg/στρ. ενώ αυτές με ΟΔ 1.144,9 kg/στρ. Οι
διαφορές σε κάθε σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικές (από 111,1 kg/στρ. ως 1.750,0 kg/στρ.
για τις εκμεταλλεύσεις με βιολογική και από 507,0 kg/στρ. ως 2.133,3 kg/στρ. για αυτές με
ΟΔ). Οι συνθήκες της συγκεκριμένης χρονιάς (μεγάλη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες και
πυρκαγιές τον Ιούλιο) επηρέασαν πολύ τις αποδόσεις σύμφωνα με τους ερωτώμενους.
Κόστη και έσοδα
Τα κόστη περιλαμβάνουν πιστοποίηση, συμβουλές από γεωπόνο, λίπανση,
φυτοπροστασία, άρδευση και εργασία. Το κόστος πιστοποίησης είναι ετήσιο και υψηλότερο
για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικών (11,6 €/στρ. σε σύγκριση με 8,2 €/στρ για αυτές με ΟΔ, οι
διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές). Το κόστος για συμβουλές από γεωπόνο είναι κατά
μέσο όρο λίγο υψηλότερο για εκμεταλλεύσεις βιολογικών (2,89 €/στρ. σε σύγκριση με 2,2
€/στρ. για αυτές με ΟΔ).
Το κόστος λίπανσης είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερο για εκμεταλλεύσεις βιολογικών
(67,9 €/στρ. σε σύγκριση με 76,1 €/στρ. για αυτές με ΟΔ) εξαιτίας των μεγαλύτερων
ποσοτήτων που χρησιμοποιούν οι εκμεταλλεύσεις με ΟΔ. Το κόστος φυτοπροστασίας είναι
σημαντικά χαμηλότερο για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικών (71,7 €/στρ. κατά μέσο όρο σε
σύγκριση με 123,3 €/στρ. για αυτές με ΟΔ, η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική) εξαιτίας
των περισσότερων εφαρμογών και των περισσότερων προϊόντων. Για άρδευση τα κόστη είναι
όμοια (52,6 €/στρ. για εκμεταλλεύσεις με βιολογικά και 61,7 € για αυτές με ΟΔ). Το κόστος
εργασίας είναι χαμηλότερο επίσης για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικών (64,4 €/στρ. σε
σύγκριση με 72,0 €/στρ. για αυτές με ΟΔ). Τέλος, οι εκμεταλλεύσεις βιολογικών λαμβάνουν
επιδότηση 90 €/στρ. για μια περίοδο πέντε ετών, ενώ αυτές με ΟΔ καμιά βοήθεια.
Τα έσοδα των εκμεταλλεύσεων προέρχονται από την πώληση των σταφυλιών, είτε ως
επιτραπέζια, είτε ως σταφίδες. Οι ερωτώμενοι χρησιμοποίησαν τέσσερις διαφορετικούς
τύπους αλυσίδων διακίνησης: λαϊκές αγορές (βιολογικές κυρίως), τοπικά μανάβικα,
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χονδρέμπορους και απευθείας στη λαχαναγορά της Αθήνας. Σημαντικές διαφορές
παρατηρούνται σε σχέση με το είδος των αλυσίδων που χρησιμοποιούν οι εκμεταλλεύσεις
των διαφορετικών συστημάτων. Οι χονδρέμποροι απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των
σταφυλιών και στα δύο συστήματα (ιδιαίτερα για τις εκμεταλλεύσεις ΟΔ), αλλά οι
εκμεταλλεύσεις βιολογικών δίνουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους σε βιολογικές λαϊκές
(40% πωλούν αποκλειστικά σε αυτές). Οι τιμές διαφέρουν πάρα πολύ για αυτές τις αλυσίδες,
με τη χαμηλότερη τιμή να δίνουν οι χονδρέμποροι (που παρέχουν όμως τη δυνατότητα
απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων και ελάχιστο ρίσκο), ακολουθούν τα τοπικά μανάβικα και
την υψηλότερη οι βιολογικές λαϊκές (που μπορούν να απορροφήσουν όμως μικρότερες
ποσότητες και εμπεριέχουν και υψηλότερο ρίσκο). Οι τιμές για τα νωπά σταφύλια είναι
υψηλότερες κατά μέσο όρο για τα βιολογικά (1,36 €/kg σε σύγκριση με 0,9 για ΟΔ, η
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, Πίνακας 1). Οι σταφίδες είναι σημαντικές μόνο για τα
βιολογικά και 23% των εκμεταλλεύσεων που τα παράγουν πωλούν μέρος της παραγωγής
τους ως σταφίδες για 0,6 €/kg και αφορά σταφύλια χαμηλότερης ποιότητας.
Η ακαθάριστη πρόσοδος υπολογίστηκε για κάθε εκμετάλλευση σύμφωνα με τις τιμές και
τις ποσότητες που δηλώθηκαν. Η πρόσοδος για τις εκμεταλλεύσεις βιολογικών ήταν
σημαντικά χαμηλότερες (969,8 €/στρ. σε σύγκριση με 1.144,8 €/στρ. για αυτές με ΟΔ, η
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική). Οι πρόσοδοι /στρ. δεν συσχετίζονται με το μέγεθος
των εκμεταλλεύσεων, το οικογενειακό εισόδημα ή την ηλικία του παραγωγού. Οι
υπολογισμοί των προσόδων δικαιολογούν τα υψηλά εισοδήματα που δηλώθηκαν καθώς οι
υπολογισμοί των ακαθάριστων κερδών (χωρίς το κόστος της προσωπικής και οικογενειακής
εργασίας 698,71 €/στρ. (ελάχιστο 83,5 και μέγιστο 1.439,85 €/στρ.) και 801,30 €/στρ. για
αυτές με ΟΔ με ελάχιστο 280,36 και μέγιστο 1.723,35 €/στρ.).
Γνώμες
Οι γνώμες των παραγωγών αφορούσαν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου
συστήματος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αν είναι ευχαριστημένοι από αυτό και
άλλες ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με την ενασχόληση τους με τη γεωργία. Σχετικά με τους
λόγους επιλογής του συγκεκριμένου συστήματος, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων
θεωρούν οικονομικούς λόγους (καλύτερες τιμές και εξασφάλιση διάθεσης των προϊόντων)
και λόγους υγιεινής και προσωπικής ασφάλειας (όχι χρήση χημικών σκευασμάτων σε μια
καλλιέργεια με πολλούς και συχνούς ψεκασμούς) τους περισσότερο σημαντικούς με τις
χαμηλότερες εισροές να αναφέρονται επίσης. Αντίθετα, οι παραγωγοί ΟΔ ανέφεραν ότι η
επιλογή της έγινε για να είναι δυνατή η πώληση και ιδιαίτερα η εξαγωγή του προϊόντος, ενώ
και η μείωση της χρήσης των χημικών επίσης αναφέρθηκε, αλλά πολύ λιγότερο από τις
αντίστοιχες απαντήσεις των παραγωγών βιολογικών.
Η επιλογή της ΟΔ εξ ανάγκης κυριαρχεί στις απόψεις των παραγωγών όταν τους
ζητήθηκε να μιλήσουν για τα προβλήματα τους: 16 (53%) ανέφεραν ότι το σύστημα «δεν έχει
καμιά πραγματική εφαρμογή στην πράξη» και «δεν αλλάζει πραγματικά τις πρακτικές».
Άλλοι 7 (23%) ισχυρίστηκαν ότι η αίτηση ήταν «κάτι τυπικό» για να «πιστοποιηθεί το προϊόν
για εξαγωγή» και άλλοι 8 (26%) πιστεύουν ότι το σύστημα είναι «αναξιόπιστο» όπως
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εφαρμόζεται. Αντίθετα, τα προβλήματα που αναφέρουν οι παραγωγοί βιολογικών έχουν να
κάνουν με τη «γραφειοκρατία» και μερικοί ότι «απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι». Έτσι,
προκύπτει γενικά πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από το σύστημα για αυτούς (56% δήλωσαν πολύ
ευχαριστημένοι και 44% ευχαριστημένοι), σε αντίθεση με αυτούς της ΟΔ όπου μόλις 10%
δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι, 36% ευχαριστημένοι και οι υπόλοιποι 64% πολύ λίγο
ευχαριστημένοι.

Συζήτηση
Τα νοικοκυριά που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις και των δύο συστημάτων είναι
πολύ όμοια. Αν και οι αρχηγοί δεν είναι ιδιαίτερα νέοι, είναι σχετικά νεότεροι από το σύνολο
των αρχηγών στον Νομό (μόνο 3,3% των 19.400 αρχηγών είναι μικρότεροι των 30 και 30%
μεγαλύτεροι των 65 σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας του
2000). Ταυτόχρονα, φαίνεται να επιθυμούν να παραμείνουν γεωργοί, γεγονός που εξηγείται
σε μεγάλο βαθμό από τα υψηλά εισοδήματα που δηλώνουν σε αντίθεση με τα εισοδήματα
που καταγράφονται γενικά στο Νομό (11.200€/ οικογένεια και 8.100€ από αγροτικά
εισοδήματα για το 2003). Διαφορές μεταξύ των νοικοκυριών και των αρχηγών
καταγράφηκαν μόνο στη συχνότητα της απασχόλησης εκτός της εκμετάλλευσης, που είναι
υψηλότερη για τους αρχηγούς των βιολογικών εκμεταλλεύσεων, ενώ οι αντίστοιχοι της ΟΔ
είναι περισσότερο «επαγγελματίες», με ελάχιστες πηγές εισοδήματος εκτός της
εκμετάλλευσης. Ακόμη μια μικρή διαφορά αναφέρεται στη μισθωτή εργασία που απαιτείται,
καθώς στις εκμεταλλεύσεις με βιολογικά φαίνεται ότι απαιτείται λιγότερη εργασία, γεγονός
που μπορεί να εξηγείται από τις περισσότερες εισροές της ΟΔ και από τις μεγαλύτερες
εκμεταλλεύσεις ΟΔ, καθώς η φύση των καλλιεργητικών πρακτικών που απαιτούνται για τη
συγκεκριμένη καλλιέργεια δεν μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της έκτασης.
Όσον αφορά στις καλλιεργητικές πρακτικές, η λίπανση θεωρείται πολύ σημαντική από
όλους τους ερωτώμενους παραγωγούς, με σύνθετες πρακτικές, που όμως δείχνουν σημαντική
μικρότερη επιβάρυνση για τις βιολογικές καλλιέργειες, μικρότερη ένταση και περισσότερο
ασφαλή προϊόντα (αν και άμεση σύγκριση στις ποσότητες θρεπτικών και άρα και στο
ρυπαντικό φορτίο δεν είναι δυνατή εξαιτίας των πολύ διαφορετικών σκευασμάτων). Το ίδιο
συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια φαίνεται να ισχύει και για τη φυτοπροστασία: στην
ΟΔ καταγράφηκαν περισσότερες εφαρμογές, χρήση ζιζανιοκτόνων (που υποκαθίσταται από
κατεργασία εδάφους στη βιολογική) και χρήση πολύ περισσότερο ενεργών σκευασμάτων σε
σχέση με τα αντίστοιχα βιολογικά. Όσον αφορά στην άρδευση και πάλι σημαντικές διαφορές
συναντώνται, γιατί αν και τα δύο συστήματα βασίζονται σε άρδευση με σταγόνες, οι
ποσότητες στην ΟΔ είναι σημαντικά υψηλότερες και οι εφαρμογές περισσότερες. Οι
παραγωγοί και γεωπόνοι στην περιοχή με τους οποίους μιλήσαμε δικαιολογούν τις ποσότητες
με βάση την ανάγκη των φυτών να απορροφήσουν τις ορμόνες που χρησιμοποιούνται και την
ανάγκη αύξησης της παραγωγής. Συνολικά, από όλες τις εισροές και πρακτικές προκύπτει το
ερώτημα της ποιότητας των συμβουλών από γεωπόνους που δέχονται οι παραγωγοί ΟΔ σε
σχέση με τις γενικές αρχές του συστήματος όπως έχουν περιγραφεί στην εισαγωγή για
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ελαχιστοποίησης των εισροών και χρήση και εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
φυτοπροστασίας κτλ.
Τα κόστη και οι πρόσοδοι παρουσιάζουν διαφορές για τις εισροές και αυτό είναι
αναμενόμενο αν ληφθούν υπόψη οι σημαντικά υψηλότερες εισροές στην ΟΔ. Οι υψηλές
όμως τιμές των βιολογικών σταφυλιών αποζημιώνουν τις αναμενόμενες απώλειες στην
παραγωγικότητα/στρ., καθώς ναι μεν οι εκμεταλλεύσεις με ΟΔ κερδίζουν περισσότερο /στρ.,
αλλά η διαφορά αυτή δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική (175 €/στρ. κατά μέσο όρο) σε σχέση με
το σύνολο των εισροών και τις διαφορές στην παραγωγικότητα. Βέβαια και τα δύο
συστήματα είναι κερδοφόρα και αυτό διατηρεί τους παραγωγούς ενεργούς. Μετά τη χρονιά
της έρευνας (2007), κακές καιρικές συνθήκες και μικρότερες τιμές για την ΟΔ (0,7 € /kg το
2009 περίπου, ή -22%) φαίνεται να μείωσαν πολύ τα περιθώρια κέρδους, σε αντίθεση με τις
τιμές για τα βιολογικά σταφύλια που έχουν διατηρηθεί υψηλές και μπορεί να είναι ως και 2,5
€/kg σε μια βιολογική λαϊκή και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ντόπιων παραγωγών και
γεωπόνων περίπου 1,5 €/kg για συμβατικές αλυσίδες διακίνησης.
Οι γνώμες των παραγωγών ΟΔ και η προσωπική μας εμπειρία στην περιοχή
αναδεικνύουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη σύγκριση μεταξύ των δύο
‘εναλλακτικών’ συστημάτων. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η ΟΔ στην περίπτωση της
σουλτανίνας στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται να μην αντιπροσωπεύει ένα ‘πραγματικό’
εναλλακτικό σύστημα προς τη ‘συμβατική’ καλλιέργεια. Οι εισροές σε όλα τα επίπεδα είναι
σημαντικές και αν στο τέλος το προϊόν πληροί τα όρια υπολειμμάτων που τίθενται από τα
πρωτόκολλα ΟΔ, τότε πιστοποιούνται (αν δεν τα πληρούν πωλούνται ως συμβατικά).
Φαίνεται να απουσιάζει ένα βασικό χαρακτηριστικό της ΟΔ: ο εξατομικευμένος σχεδιασμός
των παρεμβάσεων και πρακτικών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου, της περιοχής,
των συνθηκών κατά την καλλιέργεια κτλ. Η ποιότητα των συμβουλών που δέχονται φαίνεται
να παίζει και αυτή το ρόλο της, καθώς από τις συζητήσεις και την εμπειρία μας, οι
περισσότεροι σύμβουλοι απλώς τους πωλούν σκευάσματα και τους δίνουν οδηγίες για τη
χρήση τους. Ένας από τους γεωπόνους αυτούς παραδέχθηκε το γεγονός και το αιτιολόγησε με
βάση την καχυποψία των παραγωγών όταν δεν προτείνει ψεκασμούς και την εξάρτηση τους
από αυτούς: «αν δεν τους δώσω κάτι, θα πάνε να ρίξουν μόνοι τους περισσότερο και κάτι
ακατάλληλο, έτσι και προσπαθώ να τους δώσω κάτι σίγουρα επαρκές και σε μικρή
ποσότητα». Η συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώθηκε στις συζητήσεις μας με παραγωγούς: η
μεγάλη πίεση της αύξησης της παραγωγής και το ότι άλλοι μπορεί να ψεκάζουν/ λιπαίνουν/
αρδεύουν, φαίνεται να τους οδηγεί σε ένα μονόδρομο εντατικοποίησης. Το ότι η
παραγωγικότητα σε σχέση με τη βιολογική γεωργία είναι υψηλότερη, αλλά όχι τόσο όσο θα
ήταν αναμενόμενο με βάση τις εισροές, φαίνεται να δείχνει ότι σημαντικό μέρος των εισροών
δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από τα φυτά και άρα ότι δεν εκπληρώνεται μια από τις
βασικές αρχές της ΟΔ, η ελαχιστοποίηση των εισροών. Βέβαια, ακόμη και μια εφαρμογή με
τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν είναι θετική σε σχέση με τις συμβατικές πρακτικές
που παράγουν σταφύλια για τα οποία τα όρια υπολειμμάτων είναι υψηλότερα ή δεν
υπάρχουν, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή της ΟΔ θα προσέφερε πολύ καλύτερα αποτελέσματα
τόσο όσον αφορά στη χρήση των πόρων και στη μείωση των εισροών, αλλά και στην
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ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων. Η αντίληψη αυτή των παραγωγών ΟΔ πιθανόν να
εξηγεί και το χαμηλό αριθμό βιολογικών παραγωγών στην περιοχή (πρέπει κανείς «να
ξεχάσει όλα αυτά που ήξερε μέχρι τότε» σύμφωνα με έναν παραγωγό βιολογικών), μαζί με
την ευαισθησία της καλλιέργειας και άρα το υψηλότερο ρίσκο.

Συμπεράσματα
Σε αυτή την εργασία συγκρίνουμε δύο διαφορετικά και ‘εναλλακτικά’ καλλιεργητικά
συστήματα, τη βιολογική γεωργία και την ΟΔ στη βάση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με
βάση τις εισροές που χρησιμοποιούνται και με οικονομικής απόδοσης για μια πολύ εντατική
καλλιέργεια, την επιτραπέζια σουλτανίνα. Οι εκμεταλλεύσεις και στα δύο συστήματα
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και το ίδιο τα νοικοκυριά που τις διαχειρίζονται. Η
συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι σημαντικά μικρότερη στη βιολογική τόσο όσον
αφορά στην ποσότητα (ο αριθμός εφαρμογών /περίοδο και οι ποσότητες ανά εφαρμογή), όσο
και ποιοτικά (το είδος των σκευασμάτων, οι δραστικές τους ουσίες, κτλ.) και τα προϊόντα
σαφώς ασφαλέστερα. Σε οικονομικούς όρους και τα δύο έχουν πολύ καλή απόδοση σε σχέση
με τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή.
Αυτό που επίσης προκύπτει από τη σύγκριση είναι η επιβεβαίωση ότι τα δύο συστήματα
δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Φαίνεται να καταλαμβάνουν διαφορετικούς ‘θώκους’
στην αγορά επιτραπέζιας σουλτανίνας, τα βιολογικά σε ‘σύντομες’ αλυσίδες διακίνησης και
τα ΟΔ σε ‘συμβατικές’ περισσότερο και σε μεγάλους λιανοπωλητές στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη. Ακόμη και μια δυνητικά περισσότερο τυπική και αυστηρή εφαρμογή της ΟΔ δεν
φαίνεται να οδηγεί σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ των συστημάτων, καθώς οι εμπορικές
απαιτήσεις από τη σουλτανίνα ΟΔ για να δείχνουν τα σταφύλια τέλεια για τους
χονδρέμπορους και λιανέμπορους (τέλειο χρώμα, υφή, μέγεθος και γεύση), ενώ αντίθετα στα
βιολογικά δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση από τους καταναλωτές ή τους λιανοπωλητές.
Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμη και σε μια πολύ εντατική καλλιέργεια, οι διαφορές μεταξύ
βιολογικών πρακτικών και αυτών για ΟΔ υπάρχουν και είναι υπέρ των βιολογικών.
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία εμπειρικών υποδειγμάτων για την εκτίμηση των
παραγόντων που προσδιορίζουν την απόφαση των γεωργών να υιοθετήσουν το πρόγραμμα
μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης και των παραγόντων που προσδιορίζουν
το βαθμό υιοθέτησής του. Για την εκτίμηση των παραπάνω υποδειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν
τα οικονομετρικά υποδείγματα Probit και Tobit, αντίστοιχα. Τα δεδομένα της έρευνας
προέρχονται από δείγμα 125 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η επιλογή του οποίου έγινε με την
τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η συλλογή τους έγινε με προσωπικές
συνεντεύξεις και χρήση ερωτηματολόγιων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδεικνύουν ότι
η απόφαση υιοθέτησης επηρεάζεται από τις επιδοτήσεις, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο,
την περιβαλλοντική συνείδηση, τη συμμετοχή των γεωργών σε ομάδες παραγωγών, την
προθυμία εφαρμογής νέων προγραμμάτων και τη γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ο βαθμός υιοθέτησης εξαρτάται επιπλέον και από το ποσό των επιδοτήσεων. Με βάση τα
αποτελέσματα προτείνονται μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση του βαθμού υιοθέτησης και της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος.
Λέξεις-κλειδιά: αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα, νιτρορύπανση, οικονομετρική ανάλυση,
υιοθέτηση.
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Abstract
This paper examines the determinant factors influencing farmers’ adoption of the agrienvironmental Nitrate Pollution Reducing scheme. More specifically, factors affecting
adoption of the EU-financed Nitrate Reduction Programme (NRP) in Greece and the extent of
the Programme’s adoption, in terms of land allocation are examined. First the decision to
adopt the NRP is estimated with a Probit model and second, the extent to which NRP is
applied is estimated with a Tobit model. Based on farm level data from 125 farms in
Thessaly, the paper concluded that the decision to adopt NRP is determined by farmers’ age,
educational level, environmental goal, awareness about environmental problems, subsides,
participation in economical organizations and farmers’ willingness to apply new programs
determine the decision to adopt NRP. Moreover, the amount of subsides determine the extent
to which NRP is applied. Based on surveys results policy measures are suggested in order to
increase the NRP scheme’s efficiency.
Keywords: agri-environmental schemes, nitrate pollution, econometric analysis, adoption.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια είναι έντονο το πρόβλημα της υποβάθμισής των υπόγειων νερών.
Σημαντικότερη αιτία θεωρείται ο γεωργικός τομέας, καθώς η αυξημένη χρήση λιπασμάτων
οδηγεί στην αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων στο έδαφος και στο νερό, με
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κρίνεται
άμεση η ανάγκη εφαρμογής μέτρων μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης με
στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος και την προστασία των υδάτων και του εδάφους.
Στο πλαίσιο της επιχειρούμενης προστασίας έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέτρα για τη μείωση της νιτρορύπανσης από πηγές γεωργικής προέλευσης.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, εφαρμόζεται το μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης από πηγές
γεωργικής προέλευσης», με στόχους την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
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γεωργικής προέλευσης, την προστασία των υδατικών πόρων από εξάντληση, την
αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, τη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και την
προστασία των εδαφών από τη διάβρωση. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της παρούσας
έρευνας το παραπάνω μέτρο λάμβανε χώρα μέσω του Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α 2000-2006). Εξαιτίας της μη υποχρεωτικής
φύσης του η αποδοχή και η συμμετοχή των γεωργών σε αυτό δεν είναι δεδομένη. Επομένως,
ο βαθμός υιοθέτησής του είναι κρίσιμος για την επίτευξη των στόχων του, τη μείωση της
νιτρορύπανσης και την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισής της ποιότητας των
υπόγειων νερών. Τα παραπάνω γεννούν την ανάγκη πραγματοποίησης εμπειρικής ερευνάς
σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτησή του και την ένταση της
υιοθέτησής του. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της εφαρμοζόμενης
αγροτοπεριβαλλοντικής πολιτικής και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του
προβλήματος. Με βάση τα παραπάνω στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των
παραγόντων που προσδιορίζουν την υιοθέτηση του αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου και την
ένταση της υιοθέτησής του. Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται το οικονομετρικό υπόδειγμα
Probit και το οικονομετρικό υπόδειγμα Tobit, αντίστοιχα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 125 γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Ν. Λάρισας κατά την περίοδο 2005-2006. Η
δομή της εργασίας έχει ως εξής. Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται το συνολικό μεθοδολογικό
πλαίσιο, στην ενότητα 3 οι μεταβλητές που μελετήθηκαν και στην ενότητα 4 η ανάλυση των
αποτελεσμάτων της οικονομετρικής ανάλυσης. Τέλος, στην ενότητα 5 τα συμπεράσματα της
έρευνας και προτάσεις πολιτικής.

Μεθοδολογικό πλαίσιο
Προκειμένου να αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργία των
οικονομετρικών υποδειγμάτων της έρευνας ακολουθούνται δύο υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι
o γεωργός δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τη μεγιστοποίηση του οικονομικού
αποτελέσματος, αλλά ενδιαφέρεται, παράλληλα και για περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
όπως η διάβρωση του εδάφους και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών (Uri,
1997). Σύμφωνα με τους Keeney and Raiffa (1976) ο γεωργός επιδιώκει τη μεγιστοποίηση
μιας πολυχαρακτηριστικής συνάρτησης χρησιμότητας (multiatribute utility function), η οποία
συμπεριλαμβάνει εκτός από το καθαρό γεωργικό εισόδημα ή το καθαρό κέρδος και άλλους
παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν παράπλευρες συνέπειες (externalities) της γεωργικής
δραστηριότητας. Η χρήση της πολυχαρακτηριστικής συνάρτησης χρησιμότητας, που
χρησιμοποιείται και στην παρούσα εργασία, κρίνεται καλύτερη από την κλασσική συνάρτηση
χρησιμότητας, διότι έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στο
γεωργό να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών επιλογών με διαφορετικά όχι μόνο οικονομικά,
αλλά και περιβαλλοντικά κίνητρα (Keeney and Raiffa, 1976), κατά τη λήψη της απόφασης.
Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι ο γεωργός από τη φύση του αποφεύγει την αβεβαιότητα.
Όπως υποστηρίζει και ο Nowak (1992) κάποιοι γεωργοί είναι απρόθυμοι να αλλάξουν την
εφαρμοζόμενη γεωργική πρακτική, διότι για αυτούς η συγκεκριμένη πρακτική εμπεριέχει την
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ελάχιστη αβεβαιότητα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Στην παρούσα μελέτη, ο γεωργός έχει να
επιλέξει ανάμεσα στο να συνεχίσει να καλλιεργεί συμβατικά-παραδοσιακά (Τ) και στο να
υιοθετήσει το μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» καλλιεργώντας
στο εξής με έναν πιο φιλικό στο περιβάλλον τρόπο (Α). Εξαιτίας, όμως της υποχρεωτικής
μείωσης στην εφαρμοζόμενη ποσότητα νιτρικών λιπασμάτων, που επιβάλει η εφαρμογή του
μέτρου, ενδέχεται να επέλθει μείωση της παραγωγής. Ο γεωργός, πέρα από τα
περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου, λαμβάνει υπόψη του
και την ενδεχόμενη μείωση, η οποία του προκαλεί αβεβαιότητα και συντελεί σε μείωση της
χρησιμότητας που αποκομίζει από την εφαρμογή του μέτρου.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμότητα που αποκομίζει ο
γεωργός από την εφαρμογή του μέτρου είναι συνάρτηση του κέρδους που προκύπτει από την
εφαρμοζόμενη γεωργική πρακτική, της έκτασης1 που εντάσσεται στο αγροτοπεριβαλλοντικό
μέτρο, καθώς κι ορισμένων ανεξάρτητων μεταβλητών που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά
του γεωργού και της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει η παρακάτω σχέση:
U  U [π(Y, X i ), L A /L, Q(z)]. (1)
Όπου, π είναι η συνάρτηση κέρδους της γεωργικής εκμετάλλευσης, από την
εφαρμοζόμενη γεωργική πρακτική, Y οι τιμές του παραγόμενου προϊόντος, Xi οι τιμές των
εισροών, LA/L η αναλογία της έκτασης που εντάσσεται στο μέτρο, Q η συνάρτηση που
περιγράφει τα χαρακτηριστικά του γεωργού και της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Αν θεωρηθεί, ότι η συνάρτηση χρησιμότητας που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι
γραμμική, μπορεί να γραφεί η σχέση (2). Αποτελείται από μια μη στοχαστική συνισταμένη
βxi, (xi το διάνυσμα των μεταβλητών που επηρεάζουν τη χρησιμότητα) και μια στοχαστική
συνισταμένη εi (όρος σφάλματος), όπου εi ακολουθεί κανονική κατανομή ~N(0, 1).
U*  β x i  ε i
(2)
αν
U*>0, τότε α=1
αν
U*≤ 0, τότε α=0
2
Το U* είναι λανθάνουσα μεταβλητή και δεν μπορεί να παρατηρηθεί στην
πραγματικότητα. Εκείνο που παρατηρείται είναι η υιοθέτηση ή όχι του
αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου. Επομένως, αν U* > 0, τότε ο γεωργός θα αποφασίσει να
υιοθετήσει το μέτρο (α=1), ενώ αν U* ≤ 0 θα αποφασίσει να μην το υιοθετήσει (α=0).
Με την πραγματοποίηση ανάλυσης παλινδρόμησης προσδιορίζονται οι παράγοντες που
επιδρούν στην υιοθέτηση του μέτρου. Εξαιτίας της φύσης της εξαρτημένης μεταβλητής
(διχοτομική μεταβλητή, που παίρνει τις τιμές 0,1) που χρησιμοποιείται στην παλινδρόμηση,
για την ανάλυση χρησιμοποιείται το υπόδειγμα Probit. Σύμφωνα με τον Gugarati (1995), η

1

Η έκταση που εντάσσει ο γεωργός στο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο θεωρείται ότι επιδρά στη συνάρτηση
χρησιμότητας. Καταρχήν, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ανάλογα με το ποσό της έκτασης που εντάσσεται στο
αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο. Επιπλέον, ο κίνδυνος που επιφυλάσσει η νέα πρακτική συνδέεται άμεσα με το
μέγεθος της ενταγμένης έκτασης.
2
U*= U1*- U2*. Όπου U1* η χρησιμότητα από την ένταξη στο μέτρο LA έκτασης και U2* η χρησιμότητα από τη
μη ένταξη στο μέτρο.
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πιθανότητα υιοθέτησης Pi=Pr(α=1) δίνεται από τον τύπο της αθροιστικής συνάρτησης της
τυπικής κανονικής κατανομής Ζ~ Ν(0,1) ως:

Pi  Pr(  1)  Pr(U i  0)  Pr( xi β   i  0)  Pr( i   xi β)
*

 1   ( xi β)  1 

(  xi  )





1
2

e



t2
2

d (t )

(3)
Ενώ, για την ερμηνεία των παραμέτρων β υπολογίζεται το πηλίκο της μερικής
παραγώγου της πιθανότητας Pr( α= 1) ως προς τη xi, όπως φαίνεται στη σχέση (4):
 Pr{α  1} Ex i 
    xi   . (4)
=
x i
x i
Όσον αφορά σε δεύτερη φάση την ένταση της υιοθέτησης, το θεωρητικό πλαίσιο για την
εκτίμηση των παραγόντων που την επηρεάζουν βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις. Δηλαδή, και
σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται η υπόθεση της μεγιστοποίησης της πολύχαρακτηριστικής συνάρτησης χρησιμότητας και της αποφυγής της αβεβαιότητας. Στο σημείο
αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ένταση της υιοθέτησης μετριέται με το μέγεθος της
έκτασης που εντάσσει ο γεωργός στο μέτρο προς τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσής
του. Σύμφωνα με τους Zilberman et al. (1999), η προσδοκώμενη χρησιμότητα από την
εφαρμογή του μέτρου, δεδομένου ότι ο γεωργός έχει υιοθετήσει το αγροτοπεριβαλλοντικό
μέτρο εξαρτάται από την έκταση LA. Διότι, τόσο τα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως για
παράδειγμα η προστασία του εδάφους που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου, όσο
και η αβεβαιότητα που επιφυλάσσει η εφαρμογή της νέας πρακτικής συνδέονται άμεσα με το
μέγεθος της ενταγμένης έκτασης. Με βάση τα παραπάνω η προσδοκώμενη χρησιμότητα
δίνεται από τη σχέση:
E [UA]=E [UA(π(Υ,Χi), LA/L, Q(z))], αν LA >0 (5)
Επομένως, υπό την υπόθεση ότι ο γεωργός εντάσσει τμήμα έκτασης LA, από τη συνολική
έκταση L της εκμετάλλευσής του στο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο, η συνάρτηση
χρησιμότητας μπορεί να γραφεί ως εξής:
UA(π(Υ,Χi), LA/L, Q(z)). (6)
Στο σημείο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια εσωτερική λύση για το ποσοστό
της έκτασης LA/L που εντάσσει ο γεωργός στο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο, η οποία οδηγεί
στη μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης χρησιμότητας. Έστω, λοιπόν, ότι υπάρχει η τιμή
LAmax, για την οποία η σχέση (5) μεγιστοποιείται. Δηλαδή:
Umax= [π(Υ,Χi), LAmax/L, Q(z)]. (7)
Από την επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης της προσδοκώμενης χρησιμότητας
προκύπτει η εσωτερική λύση για τη LA, η οποία εκφράζεται με τις παρακάτω εξισώσεις:
LA/L= LAmax /L, αν LA> 0 (8)
LA = 0,
αν LA = 0
Η σχέση (8) μπορεί να εκτιμηθεί ως μια γραμμική συνάρτηση ως εξής:
yi= γ zi +u, αν γ zi +u >0 (9)
yi =0 , αν
γ zi +u ≤ 0
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Όπου, yi η αναλογία της έκτασης που εντάσσεται στο μέτρο (LA /L), zi, ένα διάνυσμα με
τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του γεωργού και τα χαρακτηριστικά της γεωργικής
εκμετάλλευσης τα οποία επιδρούν στην έκταση που εντάσσεται στο μέτρο, γ ένα διάνυσμα
άγνωστων παραμέτρων, των οποίων επιδιώκουμε την εκτίμηση και u ο όρος σφάλματος που
ακολουθεί κανονική κατανομή, u ~Ν (0,σ2).
Δεδομένης της λογοκεκριμένης (censored) κατανομής της εξαρτημένης μεταβλητής yi,
κατάλληλο για την ανάλυση παλινδρόμησης είναι το υπόδειγμα Tobit. Το υπόδειγμα Tobit
μπορεί να περιγράψει τόσο την κατανομή για τις θετικές τιμές της μεταβλητής yi, όσο και την
πιθανότητα της μηδενικής έκβασης. Για την εκτίμηση της προσδοκώμενης τιμής της
μεταβλητής yi, χρησιμοποιείται η σχέση (10):
z i  /  
E[ y i / y i  0]  z i   [ i /  i   z i  ]  z i   
(10)
z i  /  
Ενώ, η πιθανότητα της μηδενικής έκβασης προκύπτει από τη σχέση (11) ως εξής :
Pr{yi=0} =1 –Φ (ziγ/σ) (11)
Επομένως, το γ/σ μπορεί να ερμηνευθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παράμετρος β στο
υπόδειγμα Probit (σχέση 4). Αναλυτικότερα το γ/σ καθορίζει την οριακή επίδραση που
προκαλεί η αλλαγή της μεταβλητής zi στη πιθανότητα να παρατηρηθεί η μηδενική έκβαση:
 Pr{ y i  0}


 z i  /   
z i
(12)
Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (10) προκύπτει ότι η προσδοκώμενη τιμή της yi είναι:
Ε[y ]=  z i     z i  /   +σ  z i  /  
(13)
i

Από αυτό προκύπτει ότι η οριακή επίδραση στην προσδοκώμενη τιμή της yi, από μια
αλλαγή στην τιμή της zi δίνεται από της σχέση:
E y i 
  ( z i  /  )
z i

(14)
Δηλαδή, η οριακή επίδραση στην προσδοκώμενη τιμή της yi από μια αλλαγή στην zi
δίνεται από τις παραμέτρους του υποδείγματος πολλαπλασιασμένες με την πιθανότητα της
θετικής τιμής. Η οριακή επίδραση πάνω στην ψευδομεταβλητή υπολογίζεται από τη σχέση:
 E y i 

z i

(15)

Μεταβλητές υποδειγμάτων
Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν 82 εργασίες που αφορούν την
υιοθέτηση αγροτοπεριβαλλοντικών πρακτικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την περίοδο
1982-2010. Καλύπτουν πλήθος αγροτοπεριβαλλοντικών πρακτικών, περιλαμβάνοντας
πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε φυτικές και ζωικές εκμεταλλεύσεις. Διαπιστώθηκε ότι, οι
παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση μιας αγροτοπεριβαλλοντικής πρακτικής είναι
αρκετοί και ποικίλουν μεταξύ των εργασιών. Όπως περιγράφουν οι Napier and Camboni
(1993), ο κάθε ερευνητής με βάση προηγούμενες έρευνες και τα συμπεράσματα αυτών
επιλέγει ένα σύνολο παραγόντων που θα διερευνήσει στη δική του έρευνα. Επιπλέον,
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τονίζουν ότι οι παράγοντες διαφοροποιούνται μεταξύ των εργασιών. Στο ίδιο συμπέρασμα
καταλήγουν οι Roubas (2004), Kabii and Horwitz (2006) και Knowler and Bradshaw (2007),
οι οποίοι πραγματοποίησαν αντίστοιχες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Τα αποτελέσματα των
ερευνών σχετικά με την επίδραση των διαφόρων παραγόντων είναι επίσης ποικίλα και
συγκεχυμένα. Αναλυτικότερα, οι ίδιες αγροτοπεριβαλλοντικές πρακτικές βρέθηκαν να
επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι ίδιοι παράγοντες βρέθηκαν να
επηρεάζουν την υιοθέτηση προς διαφορετική κατεύθυνση. Οι παρατηρούμενες διαφορές,
μπορεί να οφείλονται τόσο στη διαφορετική περιοχή έρευνας ή στη διαφορετική
αγροτοπεριβαλλοντική πρακτική που εξετάζεται, όσο και στο διαφορετικό μέγεθος δείγματος
ή στη διαφορετική στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που
διερευνώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες υιοθέτησης κάποιας αγροτοπεριβαλλοντικής
πρακτικής, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου κατάλληλα
προσαρμοσμένη στην περιοχή και στην υπό μελέτη αγροτοπεριβαλλοντική πρακτική.
Σύμφωνα με τους Prokopy et al. (2008), τέσσερεις βασικές κατηγορίες μεταβλητών
επηρεάζουν την υιοθέτηση μιας νέας αγροτοπεριβαλλοντικής πρακτικής. Αναλυτικότερα, η
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των γεωργών που επηρεάζουν την
ικανότητα τους να υιοθετήσουν τις αγροτοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Η δεύτερη,
μεταβλητές που αναφέρονται στην ενημέρωση των γεωργών τόσο για τα υπάρχοντα
προβλήματα, όσο και για τις εφαρμοζόμενες αγροτοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Η τρίτη,
μεταβλητές που σχετίζονται με τη στάση των γεωργών απέναντι στο περιβάλλον, καθώς και
με τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Τέλος, η τέταρτη περιλαμβάνει μεταβλητές που
προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η επιλογή των ανεξαρτήτων μεταβλητών των υποδειγμάτων της παρούσας έρευνας έγινε
με τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι προαναφερθέντες τέσσερεις βασικές κατηγορίες.
Συνολικά, διερευνήθηκε η επίδραση είκοσι έξι μεταβλητών. Η τελική επιλογή έγινε με βάση
το κριτήριο Akaike Information Criterion (AIC)3. Αναλυτικότερα, εκτιμήθηκαν εναλλακτικές
εξειδικεύσεις του υποδείγματος Probit, υπολογίστηκε το AIC για κάθε μια από αυτές και
τελικά επιλέχθηκε η εξειδίκευση που παρουσίαζε το χαμηλότερο AIC. Η ίδια διαδικασία
ακολουθήθηκε και για το υπόδειγμα Tobit. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβλητές που
συμπεριλήφθηκαν τελικά στα εξειδικευμένα υποδείγματα Probit και Tobit.
3

Το κριτήριο AIC είναι ένας δείκτης προσαρμογής μια εξίσωσης που βασίζεται στις αθροίσεις των τετραγώνων
καταλοίπων (RRS). Υπολογίζεται από την συνάρτηση πιθανοφάνειας σύμφωνα με τη σχέση:

 2 LL 2k
,

n
n
n
 RSS  
όπου, LL=  1  ln(6,28)  ln
 
2
 n  .
Akaike Information Criterion (AIC) =

Προκειμένου, να γίνει επιλογή των μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα, εκτιμώνται
εναλλακτικές εξειδικεύσεις του υποδείγματος και για κάθε μια από αυτές, υπολογίζεται το AIC. Τελικά
επιλέγεται η εξειδίκευση που δίνει χαμηλότερες τιμές για το κριτήριο αυτό. Το κριτήριο αυτό είναι αυστηρότερο
από το συνηθισμένο R2, του οποίου η τιμή αυξάνεται καθώς προστίθενται νέες μεταβλητές στην εξίσωση
(Χάλκος, 2006).
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(Υπόδειγμα Probit) Υιοθέτηση = f (ηλικία, εκπαίδευση, γνώση προβλήματος νιτρικών,
χαμηλό ποσό επιδοτήσεων, συμμετοχή σε οικονομικές οργανώσεις, αβεβαιότητα,
περιβαλλοντικός στόχος, νεωτεριστής)
(Υπόδειγμα Tobit) Ενταγμένη έκταση = f (επιδοτήσεις, εκπαίδευση, γνώση προβλήματος
νιτρικών, χαμηλό ποσό επιδοτήσεων, νεωτεριστής, περιβαλλοντικός στόχος).

Αποτελέσματα έρευνας
Η εκτίμηση των υποδειγμάτων Probit και Tobit πραγματοποιήθηκε με χρήση του
στατιστικού προγράμματος Stata. Για την αξιοπιστία του ελέγχου των στατιστικών
υποθέσεων, ακόμη και στην περίπτωση που το δείγμα εμφανίζει ετεροσκεδαστικότητα,
χρησιμοποιήθηκε το ανθεκτικό τυπικό σφάλμα (robust standard errors) αντί του τυπικού
σφάλματος (standard errors) (πίνακες 1 και 2). Η χρήση του ανθεκτικού τυπικού σφάλματος
αποτελεί, σύμφωνα με τον White, μέθοδο διόρθωσης των αποκλίσεων από τις βασικές
υποθέσεις του τυπικού σφάλματος (Gujarati, 1995).
Ξεκινώντας με το υπόδειγμα Probit, η εκτίμηση του υποδείγματος έδειξε ότι η
πιθανότητα υιοθέτησης του μέτρου επηρεάζεται, στατιστικώς σημαντικά θετικά, από την
προθυμία του γεωργού να εφαρμόζει νέα προγράμματα, τη γνώση του για την ύπαρξη
κάποιου προβλήματος νιτρορύπανσης στην περιοχή, την εκπαίδευσή του και από το αν ο
κύριος στόχος του γεωργού είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ, επηρεάζεται
στατιστικώς σημαντικά αρνητικά από την αντίληψη του γεωργού για το μέγεθος των
επιδοτήσεων, την ηλικία του και τη συμμετοχή του σε οικονομικές οργανώσεις. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στoν πίνακα 1.
Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Probit.
Υπόδειγμα Probit
Μεταβλητή
Συντελεστής
Ανθεκτικό Τυπικό Σφάλμα
Ηλικία
1,406
(0,630)**
Φύλο
0,928
(0,632)
Οικογενειακή κατάσταση
0,493
(0,581)
Εκπαίδευση
1,215
(0,691) **
Πληροφόρηση
0,015
(0,588)
Γνώση προβλήματος νιτρικών
2,477
(0,756) ***
Χαμηλό ποσό επιδοτήσεων
-3,311
(1,107) ***
Συμμετοχή σε οικονομική οργάνωση
-2,069
(0,764) ***
Αναμενόμενο γεωργικό εισόδημα από
-0,005
(0,005)
Διαθέσιμο εισόδημα
0,000
(0,000)
Αβεβαιότητα
-0,723
(0,646)
Νεωτεριστής
3,177
(0,893) ***
Περιβαλλοντικός στόχος
1,066
(0,656) *
*
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10 %,
**
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5 %,
***
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1 %

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας.
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Όσον αφορά το ποσοστό της έκτασης που εντάσσει ο γεωργός στο μέτρο, η εκτίμηση
του υποδείγματος Tobit έδειξε ότι, επηρεάζεται, στατιστικώς σημαντικά θετικά από τη γνώση
του γεωργού για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος νιτρικών, από την προθυμία του να
εφαρμόζει νέα προγράμματα, από τον αν ο κύριος στόχος του είναι η προστασία του
περιβάλλοντος, από την εκπαίδευσή του και τέλος από το ποσό των επιδοτήσεων. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στoν πίνακα 2.
Στην περίπτωση της υιοθέτησης, τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος
Probit, δείχνουν απλά την αρνητική ή θετική συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης και της
ανεξάρτητης μεταβλητής. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να υπολογιστούν οι οριακές
επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη. Με βάση την οριακή τους
επίδραση, οι παράγοντες που επηρεάζουν, στατιστικώς σημαντικά, την απόφαση της
υιοθέτησης κατατάσσονται στον πίνακα 3.
Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος Tobit.
Υπόδειγμα Tobit
Μεταβλητή
Συντελεστής Ανθεκτικό Τυπικό Σφάλμα
Επιδοτήσεις
2,274
(0,297)***
Ηλικία
0,481
(8,237)
Φύλο
9,367
(11,180)
Οικογενειακή κατάσταση
8,767
(8,277)
Εκπαίδευση
14,926
(8,172) **
Πληροφόρηση
10,033
(8,976)
Γνώση προβλήματος νιτρικών
20,066
(9,452) **
Χαμηλό ποσό επιδοτήσεων
-20,175
(12,431) *
Συμμετοχή σε οικονομική οργάνωση
-14,077
(9,315)
Αναμενόμενο γεωργικό εισόδημα
-0,069
(0,796)
Διαθέσιμο εισόδημα
0,000
(0,000)
Μη επιλέξιμη έκταση
-6,863
(9,943)
Αβεβαιότητα
- 3,513
(8,065)
Νεωτεριστής
18,885
(8,574) **
Περιβαλλοντικός στόχος
15,912
(8,931) **
*
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10 %.
**
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5 %.
***
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1 %.
Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας.
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Πίνακας 3. Οριακές επιδράσεις υποδείγματος Probit.
Υπόδειγμα Probit
Μεταβλητή
Οριακή επίδραση
Ανθεκτικό Τυπικό Σφάλμα
Χαμηλό ποσό επιδοτήσεων
-1,310
(0,389)***
Νεωτεριστής
1,257
(0,288) ***
Γνώση προβλήματος νιτρικών
0,980
(0,256) ***
Συμμετοχή σε οικονομική
-0,818
(0,288) ***
οργάνωση
Ηλικία
0,556
(0,244) **
Εκπαίδευση
0,481
(0,243) **
Περιβαλλοντικός στόχος
0,422
(0,985) **
*
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10 %.
**
υποδ ηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5 %.
***
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1 %.
Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας.

Όπως προκύπτει ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτησή είναι η
αντίληψη του γεωργού ότι το πόσο της επιδότησης είναι χαμηλό. Αναλυτικότερα, η
παραπάνω αντίληψη μειώνει την πιθανότητα υιοθέτησης κατά 131%. Ο δεύτερος από άποψη
σημαντικότητας παράγοντας είναι η προθυμία του γεωργού να εφαρμόζει νέα μέτρα και
προγράμματα, η οποία όπως διαπιστώθηκε αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης κατά 125%.
Ο τρίτος σε σειρά παράγοντας είναι η γνώση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος νιτρικών, η
οποία αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης κατά 98%. Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει ότι οι
γεωργοί που έχουν γνώση κάποιου προβλήματος στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της
περιοχής αντιλαμβάνονται περισσότερο την υποβαθμισμένη ποιότητα του νερού. Επιπλέον, οι
γεωργοί αυτοί είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν κάποιο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο, διότι
έχουν την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης (Ervin and Ervin, 1982). Ο επόμενος
παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι η συμμετοχή των γεωργών σε οικονομικές
οργανώσεις, η οποία μειώνει την πιθανότητα υιοθέτησης κατά 81%. Θεωρώντας ότι η
συμμετοχή σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών αποτελεί μια μορφή κοινωνικής
δικτύωσης, η οποία όπως αποδεικνύεται στη διεθνή βιβλιογραφία συμβάλει θετικά στην
υιοθέτηση νέων γεωργικών πρακτικών (Belknap and Saupe, 1988, Norris and Batie, 1987), το
αναμενόμενο ήταν η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ συμμετοχής σε οικονομικές
οργανώσεις και υιοθέτησης του αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου. Ωστόσο, αυτό δεν
επιβεβαιώθηκε στην παρούσα μελέτη ενισχύοντας την θέση του Agbamu (1995) ότι, η
δικτύωση μπορεί να μη συνδέεται πάντοτε θετικά με την υιοθέτηση. Για παράδειγμα, αν η
διάχυση της πληροφόρησης είναι αναποτελεσματική ή αν η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι
ανακριβής και ακατάλληλη, τότε η δικτύωση δεν συμβάλλει θετικά στην υιοθέτηση.
Επιπλέον, οι Traore et al. (1998) διαπίστωσαν ότι, η συμμετοχή σε οργανώσεις παραγωγών
δεν συνδέεται πάντα θετικά με την υιοθέτηση αγροτοπεριβαλλοντικών πρακτικών.
Συνεχίζοντας, ο πέμπτος παράγοντας είναι η ηλικία. Η αύξηση της ηλικίας μειώνει κατά
περίπου 56% την πιθανότητα υιοθέτησης. Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και

476

Ανάπτυξη Υποδειγμάτων Ένταξης των Γεωργών

υιοθέτησης ήταν αναμενόμενη, καθώς από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
προέκυψε ότι η ηλικία συνδέεται αρνητικά με την υιοθέτηση (Featherstone and Goodwin,
1993, Baidu-Forson, 1999, Lapar and Padney, 1999, Soule et al., 2000, Bekele and Drake,
2003). Ο επόμενος παράγοντας είναι η εκπαίδευση, η αύξηση της οποίας αυξάνει την
πιθανότητα υιοθέτησης κατά 48%. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν επίσης αναμενόμενο, καθώς
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι γεωργοί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει περισσότερα
χρόνια εκπαίδευσης και οι γεωργοί που έχουν περισσότερη εμπειρία κατανοούν ευκολότερα
τις νέες τεχνολογίες και είναι σε θέση να συνδυάσουν αποτελεσματικότερα τις διάφορες
πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν στη λήψη μιας απόφασης. Έτσι, οι παραπάνω γεωργοί
τείνουν να υιοθετήσουν ευκολότερα τις νέες αγροτοπεριβαλλοντικές γεωργικές πρακτικές
(Caswell et al., 2001). Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι, όταν ο κύριος
στόχος του γεωργού είναι η προστασία του περιβάλλοντος τότε η πιθανότητα της υιοθέτησης
αυξάνεται κατά 42%.
Πίνακας 4. Οριακές επιδράσεις υποδείγματος Τobit.
Υπόδειγμα Τobit
Μεταβλητή
Οριακή επίδραση Ανθεκτικό Τυπικό Σφάλμα
Γνώση προβλήματος νιτρικών
20,066
(9,452) **
Νεωτεριστής
18,885
(8,574) **
Περιβαλλοντικός στόχος
15,912
(8,931) **
Εκπαίδευση
14,926
(8,172) **
Επιδοτήσεις
2,274
(0,297) ***
*
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10 %.
**
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5 %.
***
υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1 %.
Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας.

Όσον αφορά περαιτέρω τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του γεωργού
σχετικά με το ποσοστό της έκτασης της εκμετάλλευσής του που εντάσσει στο
αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο, αυτοί με βάση το μέγεθος της οριακής τους επίδρασης,
κατατάσσονται ως εξής. Η γνώση κάποιου προβλήματος νιτρικών στην περιοχή αυξάνει κατά
20% το ποσοστό της ενταγμένης έκτασης, η προθυμία για εφαρμογή νέων μέτρωνπρογραμμάτων κατά 19%, ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος κατά 16%, η αύξηση
του μορφωτικού επιπέδου κατά 15% και τέλος η αύξηση του ποσού των επιδοτήσεων κατά
2%.

Συμπεράσματα- Συζήτηση- Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής
Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα της έρευνας η πρώτη διαπίστωση είναι ότι περίπου οι
ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν την υιοθέτηση και την έντασή της. Εντούτοις, από άποψη
σημαντικότητας η κατάταξη των παραγόντων δεν είναι η ίδια στις δύο περιπτώσεις. Η
δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η επίδραση των παραγόντων στην υιοθέτηση είναι πολύ
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μεγαλύτερη από ότι στην ένταση της υιοθέτησης. Πιο συγκεκριμένα, η αντίληψη των
γεωργών ότι το ποσό της επιδότησης που παρέχεται για την εφαρμογή του μέτρου είναι
χαμηλό αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά (αρνητικά) στην υιοθέτησή του.
Ωστόσο, το ποσό των επιδοτήσεων διαπιστώνεται ότι είναι ο παράγοντας με τη μικρότερη
επιρροή στην ένταση της υιοθέτησης. Περεταίρω, η προθυμία των γεωργών να εφαρμόζουν
νέα προγράμματα και η γνώση για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος νιτρικών στην περιοχή
είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν ως επί το πλείστον θετικά τόσο την υιοθέτηση, όσο και
την έντασή της. Όπως διαπιστώθηκε όμως και σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση των
παραγόντων στην ένταση της υιοθέτησης είναι πολύ μικρότερη, συγκριτικά με την επίδρασή
τους στην υιοθέτηση. Τέλος, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική συνείδηση των γεωργών
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την υιοθέτηση και σε μικρότερο την έντασή της. Σύμφωνα
με τα συμπεράσματα, η ύπαρξη επιδοτήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
υιοθέτηση του μέτρου κι επομένως η παροχή τους θα πρέπει να αποτελέσει κύριο στόχο της
πολιτείας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι το ύψος των επιδοτήσεων δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
την ένταση της υιοθέτησης και συνεπώς την αποτελεσματικότητα του μέτρου συνεπάγεται ότι
καταλληλότερη είναι η παροχή χαμηλού ποσού επιδοτήσεων, ενόψει μάλιστα της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί βάση στην εκπαίδευση των γεωργών,
τόσο μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, όσο και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
σεμιναρίων. Στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια θα πρέπει να επιδιώκεται η
ενημέρωση των γεωργών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, ώστε να
αυξάνεται η περιβαλλοντική τους συνείδηση. Τέλος, δεδομένης της φύσης του μέτρου που
απαιτεί την εφαρμογή του για μια σειρά ετών, προκειμένου να είναι εμφανή τα αποτελέσματά
του, καθώς και της διαπίστωσης ότι, η ηλικία του γεωργού επηρεάζει αρνητικά την υιοθέτησή
του, οι προσπάθειες της πολιτείας για προώθησή του θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε
άτομα νεαρής ηλικίας, έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικές.

Σχολιασμός-Προτάσεις για περεταίρω έρευνα
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν διεξοδικά οι παράγοντες που προσδιορίζουν την
υιοθέτηση του μέτρου «Μείωση της νιτρορύπανσης από πηγές γεωργικής προέλευσης», στην
περιοχή της Θεσσαλίας. Παρά το γεγονός ότι ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας και το
μέγεθος του δείγματος επιτρέπουν λογικές γενικεύσεις, καθιστώντας χρήσιμα τα
αποτελέσματα της έρευνας για την περιοχή εφαρμογής του, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
τοπικός χαρακτήρας της έρευνας δεν επιτρέπει την ασφαλή γενίκευση των αποτελεσμάτων σε
επίπεδο χώρας. Προτείνεται η επέκταση της έρευνας σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του
μέτρου, με στόχο τη γενίκευση των συμπερασμάτων σε επίπεδο χώρας.
Επιπλέον, για την εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων της υιοθέτησης
χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό υπόδειγμα Probit, ενώ για την εκτίμηση των
προσδιοριστικών παραγόντων της έντασής της χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό υπόδειγμα
Tobit. Η χρήση δυο εντελώς ανεξάρτητων μεταξύ τους υποδειγμάτων δεν επιλύει το
πρόβλημα της αυτοεπιλογής (self-selection) που προκύπτει κατά την εκτίμηση των
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προσδιοριστικών παραγόντων της έντασης της υιοθέτησης. Προτείνεται η χρήση πιο
εξελιγμένων υποδειγμάτων, όπως τα υποδείγματα δύο σταδίων (double hurdles models), τα
οποία επιλύουν το πρόβλημα της αυτοεπιλογής δίνοντας μη μεροληπτικούς εκτιμητές.
Αναλυτικότερα, προτείνεται η χρήση των υποδειγμάτων Heckman και Cragg.
Ακόμη, προτείνεται η διερεύνηση του δυναμικού χαρακτήρα της απόφασης της
υιοθέτησης του μέτρου, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια διαχρονική διαδικασία.
Βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η συλλογή πρωτογενών στατιστικών
δεδομένων σε επίπεδο χώρας αλλά και η συγκρότηση συνδυασμένων χρονολογικών
δεδομένων και διαστρωματικών στοιχείων.
Τέλος, προτείνεται η αξιολόγηση της επίδρασης του μέτρου στη βελτίωση της ποιότητας
και της ποσότητας των υδάτων και στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Διότι, η
εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής, γεννά το ερώτημα κατά πόσο επιτυγχάνει το σκοπό για
τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη αξιολόγησής
της. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μέτρου
αναφορικά με τους στόχους του. Πολύ σημαντική θα ήταν επίσης η χρήση των
περιβαλλοντικών δεικτών για την αξιολόγηση του εν λόγου προγράμματος, η οποία θα δώσει
επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής ωφέλειας και
κόστους εφαρμογής του.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιβαλλοντική ανάλυση βιολογικής, ολοκληρωμένης
και συμβατικής γεωργίας. Συγκεκριμένα, διερευνάται η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα
των εκμεταλλεύσεων και εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής
έρευνα το 2007 και το δείγμα ήταν 258 εκμεταλλεύσεις. Για την ανάλυση των στοιχείων
εξειδικεύτηκαν μη παραμετρικά υποδείγματα μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογικής
προσέγγισης υπό-διανύσματος. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και οι κατάλληλοι δείκτες
μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη χρήση λιπασμάτων
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπορούν να επιτευχθούν
σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις εντός της κάθε τεχνολογίας παραγωγής, ενώ η
ολοκληρωμένη και κυρίως η βιολογική γεωργία παρουσιάζουν υψηλότερη περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα έναντι της συμβατικής γεωργίας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν
αναμένεται να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αγροτικής πολιτικής να
βελτιώσουν το σχεδιασμό των αγροτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και να
αποτιμήσουν τα εφαρμοζόμενα μέτρα πολιτικής.
Λέξεις-κλειδιά:
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αποτελεσματικότητα,
μέθοδος
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Abstract
This paper investigates the environmental performance of organic, conventional and
integrated crop management (ICM) farms. In particular, it analyses the environmental
efficiency of farms and examines the possibility of reducing the negative environmental
impacts. To fulfill the research objectives primary data were collected from a sample of 258
farms, in the year 2007. In order to analyse data, nonparametric models were specified via the
proposed sub-vector methodological approach. In addition, appropriate environmental
indicators were used for measuring the impact caused by the use of fertilisers and pesticides.
According to the results, significant environmental improvements can be achieved within
each production technology, while integrated crop management and above all organic farming
shows higher environmental efficiency compared to conventional agriculture. Conclusions are
expected to help agricultural policy-makers to improve the design of agricultural and
environmental programs, as well as the assessment of policy measures.
Keywords: environmental efficiency, sub-vector methodology, Data Envelopment Analysis,
organic farming, integrated crop management, environmental indicators.

Εισαγωγή
Στον αγροτικό τομέα, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η έννοια της αειφορίας και η
υιοθέτηση μεθόδων αειφορικής γεωργίας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Islam et al., 2003). Από τις διάφορες μορφές
αειφορικής γεωργίας, δυο είναι εκείνες που προσφέρονται για αντικατάσταση της συμβατικής
γεωργίας: η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωμένη γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείριση
καλλιεργειών (Parra-Lopez et al., 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη
ενός μεθοδολογικού πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό διαφορετικές τεχνολογίες
παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την εμπειρική εφαρμογή, οι κύριοι στόχοι της
εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας
εκμεταλλεύσεων βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής διαχείρισης, η διερεύνηση του
βαθμού περιβαλλοντικά παραγωγικής χρήσης των εισροών κάθε τεχνολογίας παραγωγής ως
προς τις άλλες και η διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των περιβαλλοντικά επιβλαβών εισροών.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Σύμφωνα με τον Reinhard (1999), για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των
εκμεταλλεύσεων και την εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης. Ο όρος “δείκτης”
αναφέρεται σε μία παράμετρο που παρέχει σχετικές πληροφορίες και περιγράφει την
κατάσταση ενός φαινομένου/περιβάλλοντος με σπουδαιότητα που εκτείνεται πέρα από την
άμεσα συνδεόμενη με την τιμή της παραμέτρου” (Brouwer and Crabtree, 1999). Οι δείκτες
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χρειάζεται να είναι κατάλληλοι και φιλικοί για χρήση από τον ερευνητή, να έχουν
επιστημονική εγκυρότητα και να είναι μετρήσιμοι (Bakes, 1997). Οι επιθυμητοί δείκτες είναι
μεταβλητές που απλοποιούν τη σχετική πληροφορία, κάνουν αναγνωρίσιμα τα φαινόμενα και
τελικά ποσοτικοποιούν και μετρούν την πληροφορία (Gallopin, 1997).
Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης θεωρίας της αποτελεσματικότητας για την
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συμβατική ανάλυση, μπορεί να οδηγήσει
όχι μόνο σε μία πιο πολύπλευρη θεώρηση των τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών
πτυχών λειτουργίας μίας παραγωγικής μονάδας, αλλά και σε πρακτικά εφαρμόσιμα
αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί η αξιολόγηση γίνεται στη βάση πραγματικών – εφικτών
μονάδων μίας περιοχής και όχι βάσει ιδεατών αλλά μη εφικτών συνδυασμών εισροών/εκροών
(Fraser and Cordina, 1999). Αυτό έχει μεγάλη σημασία από περιβαλλοντική σκοπιά, καθώς
μπορεί να βοηθήσει άμεσα στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε
εκμετάλλευσης χωρίς να επηρεασθεί το επίπεδο των συμβατικών εισροών και εκροών
(συμβατικές εισροές είναι οι συντελεστές γεωργικής παραγωγής: έδαφος, εργασία και
κεφάλαιο και συμβατικές εκροές είναι η ποσότητα παραγωγής/ακαθάριστη αξία παραγωγής.
Ο όρος “συμβατικές εισροές” χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή του όρου “περιβαλλοντικά
επιβλαβές εισροές”. Οι όροι αυτοί αποσαφηνίζονται στην ενότητα “Μεθοδολογία”) .
Οποιαδήποτε νέα ερευνητική πληροφορία, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
ρυπογόνων εισροών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδίως αν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς να μεταβληθεί το επίπεδο των παραγόμενων εκροών
(Tyteca, 1996). Ακόμη, όμως, και όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις ρυπογόνες
εισροές που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων από ένα δείγμα
παραγωγών, είναι αδύνατον να μετρηθούν οι πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω
του μη-σημειακού χαρακτήρα της γεωργικής ρύπανσης. Για το λόγο αυτό προτείνεται να
χρησιμοποιούνται οικολογικοί δείκτες ως συντελεστές παραγωγής (De Koeijer et al., 2002).
Η χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA)
για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας έχει πολύ σημαντικά
πλεονεκτήματα που μπορούν να συνοψιστούν στο ότι α) η κατηγοριοποίηση των
παραγωγικών μονάδων είναι ξεκάθαρη, β) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο φυσικές όσο
και χρηματικές μονάδες μέτρησης (αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη μέτρηση των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και γ) δεν χρειάζονται εκ των προτέρων συντελεστές
στάθμισης για τις περιβαλλοντικά επιβλαβείς εισροές (De Koeijer et al., 2002).
Σύμφωνα με τους Wossink and Denaux (2006), από περιβαλλοντική σκοπιά, αυτό που
ενδιαφέρει είναι η έκταση στην οποία οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εισροών μπορούν
να μειωθούν μέσω πιο αποτελεσματικής χρήσης και υποκατάστασης. Έτσι, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις θεωρούνται, ως επιβλαβείς εισροές και όχι ως ανεπιθύμητες
εκροές και υπολογίζεται ξεχωριστά η τεχνική και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.
Χρησιμοποιείται δε, η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, καθώς είναι ικανή
να δώσει έναν ενιαίο δείκτη περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις διαφορετικές κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Αντίθετα με τη DEA, στη στοχαστική παραμετρική ανάλυση δεν εκπληρώνονται όλοι οι
θεωρητικοί περιορισμοί, στην περίπτωση τριών (ή και περισσότερων) περιβαλλοντικά
επιβλαβών εισροών. Σύμφωνα με τους Reinhard et al. (2000), η μεθοδολογία της
Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων είναι εκείνη που δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της
περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας όταν οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς εισροές είναι
περισσότερες από δύο.
Στην παρούσα εργασία, υιοθετείται η θεωρία που ανέπτυξαν οι de Koeijer et al. (2002)
και Wossink and Denaux (2006) για την περιβαλλοντική επίπτωση των γεωργικών
φαρμάκων. Τα περισσότερα δραστικά συστατικά των γεωργικών φαρμάκων κατεισδύουν στο
έδαφος και εμφανίζονται στους υπόγειους υδροφορείς. Ο δείκτης Δυνητικής Διήθησης
Γεωργικών Φαρμάκων (Δ.Δ.Γ.Φ.) (Pesticide Leaching Potential index, PLP index)
περιγράφεται ως η σχετική δυνατότητα των υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων να
εμφανίζονται στους υπόγειους υδροφορείς. Αυτός ο δείκτης επιτρέπει την άθροιση των
ειδικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων γεωργικών φαρμάκων και θεωρείται
καλύτερος από δείκτες που απλώς στηρίζονται στην άθροιση των ποσοτήτων δραστικών
ουσιών (Nelson and Bullock, 2003). Μαθηματικά, ο δείκτης εκφράζεται από την εξίσωση (1):
PLP (ή ΔΔΓΦ) = (T1/2 x R x F) / KOC (1)
Όπου, T1/2 = υπολειμματικότητα μετρούμενη στο ήμισυ του χρόνου ζωής σε ημέρες, R =
ποσότητα εφαρμογής δραστικής ουσίας ανά μονάδα εδάφους, F = κλάσμα της χημικής ουσίας
που φτάνει στο έδαφος, KOC = σχέση με την οργανική ουσία του εδάφους. Ο δείκτης αυτός
κυμαίνεται για κάθε γεωργικό φάρμακο από 0 έως 100, όπου 0 σημαίνει καμία δυνητική
διήθηση και 100 σημαίνει πολύ υψηλή δυνητική διήθηση. Οι PLP τιμές των γεωργικών
φαρμάκων που εφαρμόζονται από κάθε παραγωγό αθροίζονται ανά κατηγορία (εντομοκτόνα,
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της
περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας κάθε εκμετάλλευσης (Wossink and Denaux, 2006).
Για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της γεωργικής δραστηριότητας, όμως πέρα
από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λαμβάνονται υπόψη και τα λιπάσματα, λόγω κυρίως
του προβλήματος των νιτρικών που δημιουργούν. Έτσι, υιοθετείται η προσέγγιση των
Reinhard et al. (1999, 2000) και De Koeijer et al. (2002), και η περιβαλλοντική επίπτωση του
αζώτου εκφράζεται με το δείκτη περίσσειας αζώτου ανά στρέμμα (kg N/στρ.) που εκφράζει
τη διαφορά της ποσότητας του αζώτου που εφαρμόζεται μέσω των λιπασμάτων και της
ποσότητας αζώτου στο γεωργικό προϊόν (π.χ. ροδάκινο). Στην παρούσα εργασία, η
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη συνδυασμένη δυνατότητα μείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όσο και από τα
λιπάσματα.

Μεθοδολογία
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στις εναλλακτικές μορφές γεωργίας, απαιτεί την
ανάπτυξη ενός θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό
μπορεί να βασίζεται η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των υπό μελέτη διαφορετικών
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τεχνολογιών παραγωγής και να εκτιμάται η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των
εκμεταλλεύσεων. Το πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε βάσει της μεθόδου “Περιβάλλουσα Ανάλυση
Δεδομένων”.
Οι Fare et al. (1994) πρότειναν θεωρητικά τη χρήση του συντελεστή (φ) μεταξύ δύο
διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής και οι Lansink et al. (2002) το χρησιμοποίησαν
μεταξύ δύο τεχνολογιών παραγωγής στον αγροτικό τομέα (όσον αφορά μόνο την τεχνική
πλευρά), ορίζοντας ως τεχνική παραγωγικότητα (technical productivity) κάθε εκμετάλλευσης
το λόγο της τεχνικής αποτελεσματικότητας ολικού εν δυνάμει ορίου παραγωγής προς την
τεχνική αποτελεσματικότητα ιδίου εν δυνάμει ορίου παραγωγής (φ = θ0 / θ).
Στο πλαίσιο της ανάλυσης των εναλλακτικών μορφών γεωργίας, οι τιμές φ δείχνουν την
τεχνική παραγωγικότητα κάθε εναλλακτικής μορφής γεωργίας. Η τεχνική
αποτελεσματικότητα από μόνη της, είναι ένα μέτρο που δεν λαμβάνει υπόψη τις άλλες
τεχνολογίες παραγωγής. Υπάρχει για παράδειγμα περίπτωση, χαμηλή τεχνική
αποτελεσματικότητα μίας τεχνολογίας απλώς να σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες
διακυμάνσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων αυτής της τεχνολογίας. Η έννοια της τεχνικής
παραγωγικότητας χρησιμοποιείται για να συγκριθούν οι εναλλακτικές μορφές γεωργίας ως
προς το πόσο παραγωγικές τεχνολογίες είναι στη χρήση των εισροών, από τεχνικής πλευράς.
Στην παρούσα εργασία το παραπάνω πλαίσιο σύγκρισης αποτελεσματικότητας
επεκτάθηκε για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και
παραγωγικότητας. Όσον αφορά την εκτίμηση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας,
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση υπό-διανύσματος (sub-vector methodology),
βάσει της οποίας μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα υπό-διανύσματος (sub-vector
efficiency). Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός
υποσυνόλου εισροών αντί όλων των εισροών (Fare et al., 1994). Η προσέγγιση υπόδιανύσματος για μία συγκεκριμένη εισροή (ή υποσύνολο εισροών) x1 αναφέρεται στη
δυνατότητα μείωσης της εισροής (ή υποσυνόλου εισροών) x1, διατηρώντας σταθερή την άλλη
εισροή (ή το υποσύνολο των υπόλοιπων εισροών) x2 καθώς και την εκροή (ή εκροές) yo.
Με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση υπό-διανύσματος, η αποτελεσματικότητα για το
υποσύνολο των εισροών q (π.χ. λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα) υπολογίζεται για την
εκμετάλλευση i από τα υποδείγματα σταθερών και μεταβαλλόμενων αποδόσεων κλίμακας, τα
οποία διαφέρουν μόνο ως προς τον περιορισμό της κυρτότητας (Ν1΄λ =1). Έτσι, το υπόδειγμα
των μεταβαλλόμενων αποδόσεων κλίμακας είναι το εξής (στο υπόδειγμα των σταθερών
αποδόσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο τέταρτος περιορισμός):
Minθq, λ
st

θq

- yi + Yλ ≥ 0
xik-q – Χ k-q λ ≥ 0
θqxiq – Xqλ ≥ 0
Ν1΄λ =1
λ≥0
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Όπου, Ν1 είναι το διαστάσεων (nx1) διάνυσμα (1,1,…,1), λ το (nx1) διαστάσεων
διάνυσμα των δυικών μεταβλητών (n: ο αριθμός εκμεταλλεύσεων), θq είναι η τεχνική
αποτελεσματικότητα υπό-διανύσματος του υποσυνόλου εισροών q για την εκμετάλλευση i.
Στον δεύτερο περιορισμό, οι όροι xik-q και Χ k-q αναφέρονται στη διατήρηση των υπόλοιπων
εισροών (k-q) σταθερών, ενώ ο τρίτος περιορισμός πλέον αναφέρεται μόνο στο υποσύνολο
εισροών q, εισροές για τις οποίες διερευνώνται η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα
μείωσης τους. Σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα, κάθε μία από τις n εκμεταλλεύσεις
χρησιμοποιεί k εισροές για να παράγει m εκροές, Το διάνυσμα εισροών της εκμετάλλευσης i
συμβολίζεται με xi και το αντίστοιχο διάνυσμα εκροών με yi. Οι εισροές όλων μαζί των
εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνονται σε μία μήτρα (matrix) X διαστάσεων (k×n) και όλων των
εκροών σε μία μήτρα Υ διαστάσεων (m×n).
Με βάση το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο, η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα
αποτελεί μία μορφή αποτελεσματικότητας που μπορεί να μετρηθεί με υποδείγματα παρόμοια
των υποδειγμάτων τεχνικής αποτελεσματικότητας υπό-διανύσματος. Οι περιβαλλοντικά
επιβλαβείς εισροές χρησιμοποιούνται ως μέτρο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα (environmental efficiency) είναι η αναλογία της
ελάχιστης προς την παρατηρούμενη χρήση των περιβαλλοντικά επιβλαβών εισροών
(environmental detrimental inputs), με δεδομένες τις εκροές (outputs) και τις συμβατικές
εισροές (conventional inputs).
Βάσει του παραπάνω υποδείγματος, υπολογίζεται η μέγιστη μείωση (1-θq) του
υποσυνόλου εισροών q, που μπορεί να επιτευχθεί, διατηρώντας τις υπόλοιπες εισροές k-q,
καθώς και τις εκροές m σταθερές. Αν το υποσύνολο των εισροών q αποτελεί τις
περιβαλλοντικά επιβλαβείς εισροές και το υποσύνολο εισροών k-q τις συμβατικές εισροές της
εκμετάλλευσης (συντελεστές παραγωγής), τότε το υπόδειγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας.
Με αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο υπό-διανύσματος, υπολογίζονται η περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα ιδίου και ολικού ορίου παραγωγής και περιβαλλοντική παραγωγικότητα
βάσει των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων και γεωργικών
φαρμάκων. Η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα υπολογίστηκε αρχικά, με βάση το δυικό
υπόδειγμα εισροών χρησιμοποιώντας ως ομάδα αναφοράς τις εκμεταλλεύσεις της κάθε
εναλλακτικής μορφής γεωργίας ξεχωριστά, υιοθετώντας την μεθοδολογική προσέγγιση υπόδιανύσματος. Στη συνέχεια η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα ολικού ορίου παραγωγής
εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας ως ομάδα αναφοράς όλες τις εκμεταλλεύσεις εναλλακτικών
μορφών γεωργίας του δείγματος, υιοθετώντας και πάλι τη μέθοδο υπό-διανύσματος. Η
περιβαλλοντική παραγωγικότητα υπολογίζεται ως η αναλογία της αποτελεσματικότητας των
εκμεταλλεύσεων της εκάστοτε εναλλακτικής μορφής γεωργίας ως προς το ολικό εν δυνάμει
όριο παραγωγής και της αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων της εκάστοτε
εναλλακτικής μορφής γεωργίας ιδίου εν δυνάμει ορίου παραγωγής.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία των εκμεταλλεύσεων καταρτίστηκε το υπόδειγμα που
απαρτίζεται από εννιά μεταβλητές (οχτώ εισροές και μία εκροή-την παραγωγή). Οι
“συμβατικές” εισροές της εκμετάλλευσης είναι το έδαφος, η εργασία, το μόνιμο κεφάλαιο και
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οι υπόλοιπες δαπάνες (πλην λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων). Σε αυτές, προστίθενται
και οι εξής εισροές: λιπάσματα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, οι οποίες για
τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας, εκφράζονται ως “περιβαλλοντικά
επιβλαβείς εισροές” (environmental detrimental inputs), βάσει των “δυνητικών
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων” (potential environmental impacts).
Για τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας, τα λιπάσματα
εκφράστηκαν με βάση το δείκτη περίσσειας αζώτου και τα γεωργικά φάρμακα με βάση το
δείκτη δυνητικής διήθησης γεωργικών φαρμάκων. Με βάση τους δείκτες αυτούς και τη
χρησιμοποιούμενη ποσότητα αζωτούχων λιπασμάτων και δραστικών ουσιών εντομοκτόνων,
μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων υπολογίστηκαν, για κάθε εκμετάλλευση, οι δυνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Η
μεθοδολογική προσέγγιση υπό-διανύσματος χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της
περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων, όπου οι τέσσερις συμβατικές
εισροές καθώς και η εκροή διατηρήθηκαν σταθερές, και διερευνήθηκε η δυνατότητα μείωσης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων.
Για την εκτίμηση των διαφόρων ειδών αποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα DEA-Solver (Zhu, 2003), το οποίο έχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης διαφόρων
υποδειγμάτων και επίλυσης διαφόρων εξισώσεων (Barr, 2004).
Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίου και με απευθείας
συνεντεύξεις από τους αρχηγούς των εκμεταλλεύσεων συμβατικής, βιολογικής και
ολοκληρωμένης διαχείρισης το 2007. Επιλέχθηκε να μελετηθεί ο κλάδος της ροδακινιάς
καθώς, οι εκμεταλλεύσεις ροδακινιάς συμμετέχουν εδώ και αρκετά χρόνια σε εναλλακτικά
συστήματα αγροτικής παραγωγής (από το 2001), επομένως μπορούν να εξαχθούν
περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα.
Την υπό μελέτη περίοδο, οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής διαχείρισης ήταν 58 και
συμμετείχαν όλες στην παρούσα έρευνα. Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος,
τόσο στη συμβατική, όσο και στην ολοκληρωμένη διαχείριση, στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης η
μεταβλητή: ποσότητα των χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Στην
ολοκληρωμένη διαχείριση, η δειγματοληψία έγινε με τη μέθοδο της ενστρωματωμένης
τυχαίας δειγματοληψίας (οι συνεταιρισμοί είναι τα στρώματα), η οποία ανταποκρίνεται στους
σκοπούς της έρευνας, καθώς για τον ίδιο αριθμό μονάδων πληθυσμού δίνει ακριβέστερες
εκτιμήσεις, ως προς τις διάφορες παραμέτρους του (Σιάρδος, 1997). Έτσι, τα
δειγματοληπτικά σφάλματα είναι μικρότερα και αυτό είναι αποτέλεσμα της ομοιογένειας την
οποία αυτή εξασφαλίζει στα επιμέρους στρώματα του πληθυσμού (Δαουτόπουλος, 2002).
Στις συμβατικές εκμεταλλεύσεις ροδακινιάς εφαρμόστηκε η καθιερωμένη μέθοδος της απλής
τυχαίας δειγματοληψίας. Το τελικό δείγμα υπολογίστηκε σε 258 εκμεταλλεύσεις. Τα
δεδομένα αναφέρονται σε περίοδο ενός έτους, ενώ συμπληρωματικά στοιχεία για τις
εκμεταλλεύσεις του δείγματος συγκεντρώθηκαν από τους συνεταιρισμούς.
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Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, η μέση
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, η οποία προκύπτει από το μοντέλο των
μεταβαλλόμενων αποδόσεων κλίμακας (VRS) υπολογίστηκε για τις εκμεταλλεύσεις
συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης σε 65,8%, 84,9% και 95,3%,
αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι οι εκμεταλλεύσεις συμβατικής διαχείρισης, κατά μέσο όρο,
είναι περιβαλλοντικά οι πλέον αναποτελεσματικές ακόμη και όταν η σύγκριση γίνεται με
βάση το δικό τους όριο παραγωγής. Για να γίνουν οι συμβατικές εκμεταλλεύσεις
περιβαλλοντικά αποτελεσματικές, με βάση τη δική τους τεχνολογία παραγωγής, πρέπει, κατά
μέσο όρο, να μειώσουν τις περιβαλλοντικά επιβλαβείς εισροές κατά 34%. Η μείωση αυτή
είναι δυνατόν να επιτευχθεί, χωρίς να μεταβληθεί το επίπεδο συμβατικών εισροών και
παραγωγής, με βάση την τεχνολογία που είναι ήδη διαδεδομένη μεταξύ των συμβατικών
εκμεταλλεύσεων, μερικές εκ των οποίων τη χρησιμοποιούν, με περιβαλλοντικά άριστο τρόπο
για τα δεδομένα πάντοτε της τεχνολογίας συμβατικής παραγωγής.
Πίνακας 1. Περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα εκμεταλλεύσεων
ολοκληρωμένης, βιολογικής και συμβατικής διαχείρισης.
Περιβαλλοντική
Αποτελεσματικότητα
Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα
(Υπόδειγμα VRS)
Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα
Ολικού Ορίου Παραγωγής
(Υπόδειγμα VRS)
Περιβαλλοντική Παραγωγικότητα
(Υπόδειγμα VRS)
Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα
(Υπόδειγμα CRS)
Περιβαλλοντική Αποτελεσματικότητα
Ολικού Ορίου Παραγωγής
(Υπόδειγμα CRS)
Περιβαλλοντική Παραγωγικότητα
(Υπόδειγμα CRS)
1
Μέση Τιμή 2 Τυπική Απόκλιση.

Συμβατική
Μ.Τ.1
Τ.Α.2

Ολοκληρωμένη
Μ.Τ.1
Τ.Α.2

Βιολογική
Μ.Τ.1
Τ.Α.2

0,6578

0,2188

0,8488

0,1213

0,9531

0,0932

0,2289

0,1825

0,4521

0,1621

0,9389

0,0988

0,3480

0,1113

0,5326

0,0631

0,9851

0,0122

0,6020

0,2205

0,7632

0,1422

0,8693

0,1253

0,2117

0,1880

0,4095

0,1853

0,8588

0,1244

0,3517

0,1102

0,5366

0,0621

0,9879

0,0113

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, η μέση περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της
τεχνολογίας ολοκληρωμένης παραγωγής υπολογίστηκε περίπου κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της συμβατικής. Οι εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης βρέθηκε ότι επιφέρουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τις
συμβατικές εκμεταλλεύσεις. Για να γίνουν οι εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης
περιβαλλοντικά αποτελεσματικές, με βάση τη δική τους τεχνολογία, πρέπει, κατά μέσο όρο,
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να μειώσουν τις περιβαλλοντικά επιβλαβείς εισροές κατά 15%. Η μείωση αυτή είναι δυνατόν
να επιτευχθεί, χωρίς να μεταβληθεί το επίπεδο συμβατικών εισροών και παραγωγής, με βάση
την τεχνολογία που είναι ήδη διαδεδομένη μεταξύ των εκμεταλλεύσεων ολοκληρωμένης
διαχείρισης, μερικές εκ των οποίων την χρησιμοποιούν με περιβαλλοντικά άριστο τρόπο για
τα δεδομένα της τεχνολογίας ολοκληρωμένης παραγωγής. Τέλος, η μέση περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα των βιολογικών εκμεταλλεύσεων, με βάση τη δική τους τεχνολογία
παραγωγής, είναι πολύ υψηλή, και οι δυνατότητες περαιτέρω βελτιώσεων, κατά μέσο όρο,
δεν ξεπερνούν το 5% (πίνακας 1).
Οι διαφορές μεταξύ των τριών εναλλακτικών συστημάτων αγροτικής παραγωγής είναι
ακόμη πιο έντονες όταν η σύγκριση γίνεται, βάσει της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας
ολικού ορίου παραγωγής. Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις έχουν μέση περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα ολικού ορίου παραγωγής περίπου 94% (υπόδειγμα VRS), δηλαδή,
ελάχιστα μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Αντίθετα, στις
εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης η μέση περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα
ολικού ορίου παραγωγής είναι πλέον μόλις 45,2%, μικρότερη δηλαδή κατά 40 ποσοστιαίες
μονάδες σχέση με τη μέση περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα ιδίου ορίου παραγωγής.
Παρομοίως, στις εκμεταλλεύσεις συμβατικής διαχείρισης, η μέση περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα ολικού ορίου παραγωγής είναι, πλέον, ιδιαίτερα χαμηλή (23%),
μικρότερη κατά 43 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη μέση περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα ιδίου ορίου παραγωγής. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι βιολογικές
εκμεταλλεύσεις, έχουν, κατά μέσο όρο, περίπου διπλάσια μέση περιβαλλοντική
αποτελεσματικότητα ολικού ορίου παραγωγής από τις εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης, οι οποίες με τη σειρά τους παρουσιάζουν περίπου διπλάσια (αν και χαμηλή)
αντίστοιχη μέτρηση σε σχέση με τις συμβατικές εκμεταλλεύσεις (πίνακας 1).
Η μέση περιβαλλοντική παραγωγικότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα των
μεταβαλλόμενων αποδόσεων κλίμακας (VRS), είναι 98,5% για την τεχνολογία βιολογικής
παραγωγής, 53,3% για την τεχνολογία ολοκληρωμένης παραγωγής και 34,8% για την
τεχνολογία συμβατικής παραγωγής.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του υποδείγματος των σταθερών
αποδόσεων κλίμακας (CRS) είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή ακριβώς των ίδιων
συμπερασμάτων (στον πίνακα 1 δίνονται οι τιμές), με τη σχετική θέση των εναλλακτικών
μορφών γεωργίας, ως προς την περιβαλλοντική τους απόδοση να παραμένει η ίδια.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικά επιβλαβών εισροών,
αυτές εκφράζονται, μέσω του δείκτη δυνητικής διήθησης εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και
ζιζανιοκτόνων, και του δείκτη περίσσειας αζώτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται στον πίνακα 2, στην υφιστάμενη κατάσταση, η περίσσεια αζώτου
υπολογίστηκε 27,1% μικρότερη στη μέση εκμετάλλευση ολοκληρωμένης σε σχέση με τη
μέση εκμετάλλευση συμβατικής διαχείρισης. Στη μέση βιολογική εκμετάλλευση
υπολογίστηκε 80,1% και 72,7% μικρότερη σε σχέση με τη μέση εκμετάλλευση συμβατικής
και ολοκληρωμένης διαχείρισης, αντίστοιχα. Η δυνητική διήθηση των φαρμάκων στα
υπόγεια ύδατα, στην υφιστάμενη κατάσταση, είναι μικρότερη κατά 18,8% στη μέση
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εκμετάλλευση ολοκληρωμένης διαχείρισης σε σχέση με τη μέση εκμετάλλευση συμβατικής
διαχείρισης, ενώ εξαλείφθηκε κατά το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας (πίνακας 2).
Πίνακας 2. Δυνατότητες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιπασμάτων και
γεωργικών φαρμάκων, με δεδομένες τις συμβατικές εισροές και την εκροή.
Κατάσταση1

Π.Ε.Ε.2
Μ.Μ.3
ΣΜΒ4
ΟΛ5
7
Γεωργικά Φάρμακα
Δ.Δ.Γ.Φ./στρ.
86,88
70,59
Υφιστάμενη
Περίσσεια Αζώτου
κιλά/στρ.
5,42
3,95
7
Άριστη
Γεωργικά Φάρμακα
Δ.Δ.Γ.Φ./στρ.
62,01
53,45
(υπόδειγμα VRS)
Περίσσεια Αζώτου
κιλά/στρ.
3,56
3,06
7
Άριστη
Γεωργικά Φάρμακα
Δ.Δ.Γ.Φ./στρ.
56,99
48,05
(υπόδειγμα CRS)
Περίσσεια Αζώτου
κιλά/στρ.
3,26
2,79
1
Υφιστάμενη και άριστη κατάσταση περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας
2
Περιβαλλοντικά επιβλαβής εισροή 3Μονάδα Μέτρησης
4
Εκμετάλλευση Συμβατικής Διαχείρισης 5 Εκμετάλλευση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
6
Βιολογική εκμετάλλευση 7 Δυνητική διήθηση γεωργικών φαρμάκων

ΒΙΟ6
0,00
1,08
0,00
0,95
0,00
0,52

Η εφαρμογή των υποδειγμάτων VRS και CRS έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές
δυνατότητες περαιτέρω μειώσεων, τόσο της περίσσειας αζώτου, όσο και της διήθησης των
γεωργικών φαρμάκων στους υπόγειους υδροφορείς (πίνακας 2). Οι μειώσεις αυτές είναι
δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς οικονομικές συνέπειες για τις εκμεταλλεύσεις (συνεπώς χωρίς
κόστος ευκαιρίας), καθώς η εφαρμογή των υποδειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη
μεθοδολογική προσέγγιση υπό-διανύσματος, διατηρώντας σταθερές τις συμβατικές
εισροές/εκροές. Στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μέχρι πόσο θα
μπορούσαν να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την άσκηση της γεωργικής
δραστηριότητας, μέσω κατάλληλης χρήσης και υποκατάστασης γεωργικών φαρμάκων και
λιπασμάτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συμβατικές εισροές/εκροές και συνεπώς η
οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2, στις συμβατικές
εκμεταλλεύσεις η περίσσεια αζώτου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 34,3% και 39,9%, βάσει
των υποδειγμάτων VRS και CRS, αντίστοιχα. Στις εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης, η περίσσεια αζώτου θα μπορούσε να μειωθεί κατά 22,5% και 29,4%, αντίστοιχα.
Στις εκμεταλλεύσεις βιολογικής διαχείρισης η περίσσεια αζώτου θα μπορούσε να μειωθεί
κατά 9,1% και 51,9%, βάσει των υποδειγμάτων VRS και CRS, αντίστοιχα. Οι μειώσεις αυτές
είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την χρησιμοποίηση, από τις εκμεταλλεύσεις κάθε
εναλλακτικής μορφής γεωργίας, της τεχνογνωσίας που υπάρχει εντός της δικής τους
τεχνολογίας παραγωγής. Η δυνατότητα ποσοστιαίας μείωσης είναι μεγαλύτερη στις
συμβατικές σε σχέση με τις εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης, κυρίως, λόγω της
μεγαλύτερης αρνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης των συμβατικών εκμεταλλεύσεων στην
υφιστάμενη κατάσταση. Στην άριστη κατάσταση, με την εφαρμογή και των δύο
υποδειγμάτων, η σχετική κατάταξη των εναλλακτικών μορφών γεωργίας, ως προς την
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περίσσεια αζώτου, δεν αλλάζει. Έτσι, η περίσσεια αζώτου υπολογίστηκε χαμηλότερη κατά
14% και 14,4% (από 27% στην υφιστάμενη κατάσταση) στη μέση εκμετάλλευση
ολοκληρωμένης σε σχέση με τη μέση εκμετάλλευση συμβατικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα
υποδείγματα VRS και CRS, αντίστοιχα. Στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις, στην άριστη
κατάσταση, η περίσσεια αζώτου υπολογίστηκε χαμηλότερη κατά 73,3% και 84% (από 80,1%
στην υφιστάμενη κατάσταση) από τις εκμεταλλεύσεις συμβατικής διαχείρισης, και 69% και
81,4% (από 72,7% στην υφιστάμενη κατάσταση) χαμηλότερη από τις εκμεταλλεύσεις
ολοκληρωμένης διαχείρισης, σύμφωνα με τα υποδείγματα VRS και CRS, αντίστοιχα.
Όσον αφορά τη διήθηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα υπόγειους
υδροφορείς, στις συμβατικές εκμεταλλεύσεις, αυτή θα μπορούσε να μειωθεί κατά 28,6% και
34,4%, σύμφωνα με τα υποδείγματα VRS και CRS, αντίστοιχα. Στις εκμεταλλεύσεις
ολοκληρωμένης διαχείρισης, η διήθηση των γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσε να μειωθεί
κατά 24,3% και 31,9%, βάσει των υποδειγμάτων VRS και CRS, αντίστοιχα. Στην άριστη
κατάσταση, η διήθηση των γεωργικών φαρμάκων υπολογίστηκε χαμηλότερη κατά 13,8% και
15,7% (από 18,8% στην υφιστάμενη κατάσταση) στη μέση εκμετάλλευση ολοκληρωμένης σε
σχέση με την αντίστοιχη συμβατική, σύμφωνα με τα υποδείγματα VRS και CRS, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία μεθοδολογική επέκταση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης
Δεδομένων ώστε να αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό διαφορετικές τεχνολογίες
παραγωγής. Από την εμπειρική εφαρμογή προκύπτει η ακριβής διαφορά περιβαλλοντικής
αποτελεσματικότητας εκμεταλλεύσεων βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής
διαχείρισης. Συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα της εργασίας, όσον αφορά την
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα ολικού ορίου παραγωγής, συμπεραίνεται ότι οι
εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης παρουσιάζουν σε σύγκριση με τις βιολογικές
εκμεταλλεύσεις, κατά μέσο όρο, αρκετά χαμηλότερη τιμή καθώς χρησιμοποιούν μία λιγότερο
παραγωγική τεχνολογία (διαφορά 45%) όσον αφορά τη μείωση των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1 που αναλύθηκαν
εκτενώς στο μέρος των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας). Αντίθετα, όταν η σύγκριση
γίνεται με τις συμβατικές εκμεταλλεύσεις, οι εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης
παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερη περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα ολικού
ορίου παραγωγής εξαιτίας, τόσο της υψηλότερης περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας
ιδίου ορίου, όσο και της χρησιμοποίησης μιας περισσότερο παραγωγικής τεχνολογίας
(διαφορά 18%) ως προς τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Βασικό συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι ότι μπορούν να επιτευχθούν
σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις εντός της κάθε τεχνολογίας παραγωγής.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω μειώσεων, τόσο της διήθησης
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους υπόγειους υδροφορείς, όσο και της περίσσειας
αζώτου. Οι μειώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς κόστος ευκαιρίας, κάτι που
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μεθοδολογικά διερευνήθηκε με την εξειδίκευση των υποδειγμάτων υπό-διανύσματος
(διερεύνηση μείωσης περιβαλλοντικά επιβλαβών εισροών, με σταθερές συμβατικές εισροές
και εκροές, χωρίς κόστος ευκαιρίας, όπως αναλύθηκε στην ενότητα “Αποτελέσματα”).
Επιπλέον, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας είναι ότι οι εκμεταλλεύσεις
ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν εξαντλήσει σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις
συμβατικές εκμεταλλεύσεις τη δυνατότητα μείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, τουλάχιστον βάσει της υπάρχουσας τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Οι
συμβατικές εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες μειώσεων των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά είναι αμφίβολο ότι θα επιδιώξουν να τις επιτύχουν όσο
καλλιεργούν υπό συμβατική διαχείριση. Αντίθετα, οι παραγωγοί ολοκληρωμένης διαχείρισης
προχωρούν σε λιπάνσεις και ψεκασμούς βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο σύμβουλος
πιστοποίησης και ο επιβλέπων γεωπόνος τους συστήματος, ενώ δέχονται και ελέγχους από
τον πιστοποιητικό φορέα για να πιστοποιηθούν οι εκμεταλλεύσεις τους. Συνεπώς, υπάρχει
μεγαλύτερη πιθανότητα η περαιτέρω μείωση, αν και όχι πολύ υψηλή, να λάβει χώρα στις
εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης παρά συμβατικής διαχείρισης. Εντούτοις, η υφιστάμενη
τεχνολογία ολοκληρωμένης παραγωγής δεν επιτυγχάνει να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συμβατικής γεωργίας, σε αντίθεση με τη βιολογική γεωργία.
Η μείωση αυτή αν και είναι αρκετά ενθαρρυντική, παρόλα αυτά δεν ξεπερνά στην
ολοκληρωμένη σε σχέση με τη συμβατική διαχείριση, είτε στην υφιστάμενη, είτε στην άριστη
κατάσταση, το 27% για τα λιπάσματα και το 19% για τα γεωργικά φάρμακα.
Τέλος, εάν ο στόχος της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας τεθεί σε επίπεδο
εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής, τότε οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής και ολοκληρωμένης
διαχείρισης έχουν τις μεγαλύτερες συγκριτικά προοπτικές να τον προσεγγίσουν (έναντι των
εκμεταλλεύσεων συμβατικής διαχείρισης). Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή τα μέτρα
αγροτικής πολιτικής πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση και των δύο αειφορικών μορφών
γεωργίας, οι οποίες επιφέρουν μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
συμβατικής γεωργίας. Ταυτόχρονα, συνιστάται, ιδίως για την ολοκληρωμένη διαχείριση, η
αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας των πρότυπων, περιβαλλοντικά,
αποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων αλλά και εφαρμοσμένη έρευνα με στόχο την ανάπτυξη
μίας περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας ολοκληρωμένης παραγωγής.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ύπαρξης μη χρηστικής αξίας, η οποία να
προέρχεται από την εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας και πιο συγκεκριμένα η
αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται μία νέα προσέγγιση στην εκμαίευση
της προθυμίας πληρωμής των παραγωγών μέσω του υπολογισμού της προθυμίας μείωσης του
ακαθάριστου κέρδους προκειμένου να διατηρήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.
Η συνολική μη εμπορεύσιμη αξία υπολογίστηκε ότι είναι 11,3€ ανά ζώο το χρόνο ενώ το
περιβαλλοντικό όφελος είναι ίσο με 4,4€ ανά ζώο το χρόνο. Συνολικά, το περιβαλλοντικό
όφελος από την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα είναι περίπου 2,7 εκ. € το χρόνο.
Από τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η επιμόρφωση των
κτηνοτρόφων και η συχνή επικοινωνία τους με τους αρμόδιους για την εφαρμογή και
συμβούλους γεωπόνους είναι παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην δημιουργία
περιβαλλοντικού οφέλους για τον παραγωγό.
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογική αιγοπροβατοτροφία, μη εμπορεύσιμη αξία, περιβαλλοντικό όφελος.
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Abstract
The present study aims to examine the existence of non use value derived from
implementation of organic sheep and goat farming. The main goal of this study is to value and
quantify the environmental utility of organic sheep and goat farming. For that purpose, a new
approach is applied, by which farmers’ willingness to pay is eliciting using indirect WTP
questions and estimating the willingness to accept, gross profit reduction, so as to maintain
their organic breeding.
Total non market value was estimated 11,3€ per animal per year while environmental
utility is equal to 4,4 € per animal per year. Overall, environmental utility derived from
implementation of organic sheep and goat farming scheme in Greece is 2,7 millions per year.
According to the results of logistic regression, farmers’ continuing education and
frequent communication with consultants and the agriculturists in charge of the organic
scheme are factors that significantly affect the existence of environmental utility.
Keywords: Organic sheep and goat farming, non market value, environmental utility.

Εισαγωγή
Η βιολογική αιγοπροβατοτροφία είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση εκτροφής και
παραγωγής γεωργικών προϊόντων, με αυστηρά οικολογικό προσανατολισμό. Μελέτες που
έχουν πραγματοποιηθεί για τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία, τη χαρακτηρίζουν
αποδοτικότερη σε επίπεδο αειφορικότητας, από τη συμβατική, αναφορικά με τη διατήρηση
του εδάφους, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας (διατήρησης των τύπων των τοπικών
- εγχώριων φυλών των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων), την απελευθέρωση από τη χρήση
χημικών και την προστασία από την υπερβόσκηση (Kumm, 2002, Nardone, 2004, Aich and
Waterhouse, 1999, Stolze et al, 2000). Ακόμη, η βιολογική κτηνοτροφία παρέχει τις
προϋποθέσεις για καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων (Sundrum, 2001, Regouin, 2003),
καθώς επιβάλλει τη φυσική δραστηριότητα και τη βόσκηση.
Οι παραπάνω λειτουργίες, που χαρακτηρίζουν τη βιολογική κτηνοτροφία, συμβάλλουν
στη δημιουργία δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, καθώς τα οφέλη τους δεν περιορίζονται
σε αυτούς που παράγουν ή καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα, αλλά επεκτείνονται στο
κοινωνικό σύνολο. Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα αποτελούν έμμεσα οικονομικά οφέλη
που προέρχονται από την εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.
Εκτός, όμως από τις παραπάνω αξίες που έχουν αναγνωριστεί, η έρευνα αυτή επιχειρεί
να διευρύνει την αντίληψη για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης θετικών μη
εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία μπορεί να προέρχονται από την εφαρμογή της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας και, πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του
περιβαλλοντικού οφέλους της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Ακόμη, τα δεδομένα της
έρευνας αναλύονται προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που καθορίζουν την
ύπαρξη περιβαλλοντικού οφέλους.
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Προσδιορισμός της συνολικής οικονομικής αξίας της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας
Η συνολική οικονομική αξία της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας περιλαμβάνει τη
χρηστική οικονομική αξία και τη μη χρηστική οικονομική αξία. Η «χρηστική αξία της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας» είναι το σύνολο των εμπορεύσιμων αγαθών, που
προκύπτουν από την παραγωγή, και των έμμεσων ωφελειών που βελτιώνουν την παραγωγή
αλλά και συμβάλλουν στην αναβάθμιση δημόσιων αγαθών1. Στις χρηστικές αξίες
περιλαμβάνεται και η αξία επιλογής η οποία είναι η αξία της διατήρησης της δυνατότητας να
χρησιμοποιηθεί ένας περιβαλλοντικός πόρος στο μέλλον (ένας τύπος ασφάλειας) (Goodstein,
1995). Για τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία η αξία επιλογής ορίζεται ως «το ποσό που θα
πλήρωναν οι παραγωγοί για να διατηρήσουν τη δυνατότητα να παράγουν βιολογικά, με στόχο
μελλοντικό προσωπικό όφελος».
Ο προσδιορισμός της συνολικής αξίας ενός περιβαλλοντικού αγαθού, όταν δεν
περιλαμβάνει την πιθανή μη χρηστική αξία του, μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση της αξίας
του (Pearce and Turner, 1990, Turner et al, 1994). Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μη
χρηστικές αξίες μπορεί να είναι σημαντικές (McFadden, 1994, Garrod and Willis, 1997) και
όταν δεν συνυπολογίζονται στο πλαίσιο ανάλυσης κόστους-οφέλους ή συγκριτικής ανάλυσης
πολιτικών τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως,
μέχρι σήμερα, οι αξίες αυτές δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και παρά τη σπουδαιότητα τους δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις στρατηγικές ανάπτυξης.
Κίνητρο για τη δημιουργία μη χρηστικών αξιών μπορεί να αποτελεί το συναίσθημα της
ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος ή ο αλτρουισμός.
Τη μη χρηστική αξία της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας σε επίπεδο εκμετάλλευσης
αποτελεί το περιβαλλοντικό όφελος (ή χρησιμότητα) του παραγωγού το οποίο ορίζεται ως «η
ικανοποίηση που αντλεί ο κτηνοτρόφος από το γεγονός ότι πιστεύει ότι με την εφαρμογή της
βιολογικής εκτροφής συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της αειφορικής
διαχείρισης των φυσικών πόρων, της διατήρησης της βιοποικιλότητας του αγροτικού τοπίου
και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων του». Με τη συμβολή να
αντιμετωπίζεται ως δώρο, ως ευθύνη.

Μεθοδολογία έρευνας
Το περιβαλλοντικό όφελος του παραγωγού κατά την εφαρμογή της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας έχει επιλεγεί να υπολογισθεί με βάση τις αρχές της μεθόδου της
υποθετικής αγοράς (Contingent Valuation Method - CVM). Κατά τους Mitchell and Carson
(1989) η μέθοδος της υποθετικής αγοράς, προκειμένου να εκμαιεύσει τις προτιμήσεις των
ανθρώπων για τα δημόσια αγαθά, χρησιμοποιεί την έρευνα και υπολογίζει την προθυμία
πληρωμής (willingness to pay – WTP) των ανθρώπων για συγκεκριμένες αλλαγές. Οι
άνθρωποι δέχονται ερωτήσεις σχετικά με το πόσο θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ώστε
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να αυξηθεί ένα δημόσιο αγαθό (π.χ. η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος) ή πόσο θα
δεχόταν ως αποζημίωση για μια μείωση στην ποιότητα ενός δημόσιου αγαθού.
Κατά τον υπολογισμό της συνολικής οικονομικής αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών,
εξετάζεται η επίδραση που προκαλείται από μία αλλαγή σε ένα περιβαλλοντικό αγαθό, στην
ωφέλεια (utility) του ατόμου. Για τον υπολογισμό της αύξησης ή της απώλεια ευημερίας η
οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών αγαθών χρησιμοποιεί τα μέτρα μεταβολής της
ευημερίας του Hicks (Mitchell and Carson, 1989, Hanley and Spash, 1993), στα οποία είναι
βασισμένη η μέθοδος της υποθετικής αγοράς. Για τη μέτρηση της μεταβολής, στην ποιότητα
ή στην παροχή ενός περιβαλλοντικού αγαθού, η προσέγγιση του Hicks υπολογίζει την
απαραίτητη προσαρμογή του εισοδήματος, ώστε να διατηρηθεί ένα σταθερό επίπεδο
ωφέλειας πριν και μετά την αλλαγή. Τα μέτρα του Hicks είναι η αντισταθμιστική απόκλιση
(compensating variation, CV) και η ισοδύναμη απόκλιση (equivalent variation, EV).
Θεμελιώδης βάση της παρούσας έρευνας είναι η άποψη ότι, οι εφαρμοστές της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας αντλούν μία ικανοποίηση και αυξάνουν το επίπεδο
ευημερίας τους, λόγω της φιλοπεριβαλλοντικης κατεύθυνσης της εκτροφής τους. Μέσω της
ανάλυσης, ποσοτικοποιείται η υποκειμενική αξία που προσάπτει ο βιοκτηνοτρόφος στην
εφαρμογή μιας φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής.
Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται μία νέα προσέγγιση στην εκμαίευση της προθυμίας
πληρωμής, μέσω του έμμεσου υπολογισμού της ωφέλειας, και αναπτύσσεται ένα πλαίσιο
εναλλακτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Ακόμη, η
έρευνα συνδυάζει τη χρήση της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης και το θεωρητικό υπόβαθρο
της υποθετικής αγοράς σε μια προσπάθεια υπολογισμού των μη εμπορεύσιμων αξιών που
αναπτύσσονται κατά την εφαρμογή της βιολογικής πρακτικής.
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έρευνας αυτής περιλαμβάνεται και η ερώτηση
προθυμίας πληρωμής. Στην παρούσα έρευνα, δεν χρησιμοποιείται η άμεση έκφραση της
προθυμίας πληρωμής, αλλά αντί αυτής χρησιμοποιήθηκε μία έμμεση ερώτηση προθυμίας
πληρωμής που θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα ο παραγωγός και να δώσει πιο
πραγματικές απαντήσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ρεαλισμό και τη σαφήνεια του μέσου
πληρωμής. Με άλλα λόγια, ο προσδιορισμός της προθυμίας πληρωμής ανάγεται σε
προσδιορισμό του μέγιστου ποσοστού ακαθάριστου κέρδους που είναι διατεθειμένος ο
κτηνοτρόφος να χάσει και παρόλα αυτά να διατηρεί τη βιολογική εκτροφή. Οι κτηνοτρόφοι
καλούνται, αρχικά, να προσδιορίσουν την επίδραση (αύξηση, καμία ή μείωση) που είχε στο
ακαθάριστο κέρδος τους, η μετάβασή τους από τη συμβατική εκτροφή στη βιολογική.
Ανάλογα με τη μεταβολή του ακαθάριστου κέρδους, στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα παιχνίδι
προσφορών το οποίο έχει προσαρμοστεί, έτσι ώστε να εκμαιεύσει τη μέγιστη προθυμία
μείωσης του ακαθάριστου κέρδους, σε ποσοστό %. Στο παιχνίδι προσφορών που αντιστοιχεί
στην αύξηση του ακαθάριστου κέρδους, ο κτηνοτρόφος καλείται να δηλώσει το ποσοστό
κατά το οποίο πιστεύει ότι το κέρδος της βιολογικής εκτροφής του υπερέχει της
προηγούμενης συμβατικής. Το ποσοστό αυτό αποτελεί και την αρχική τιμή (αφετηρία) του
παιχνιδιού προσφορών. Στη συνέχεια αυξάνοντας και μειώνοντας τις προσφορές
προσδιορίζεται το ποσοστό του ακαθάριστου κέρδους του κτηνοτρόφου, το οποίο, αν
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χανόταν, θα τον ανάγκαζε να επιστρέψει στη συμβατική εκτροφή. Η έρευνα υποστηρίζει ότι
το ποσοστό αυτό του ακαθάριστου κέρδους αντιπροσωπεύει τη μη εμπορεύσιμη αξία
(χρηστική και μη χρηστική) της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Σύμφωνα με το θεωρητικό
πλαίσιο, ο βιοκτηνοτρόφος δεν θα επιστρέψει στη συμβατική αιγοπροβατοτροφία, όσο το
επίπεδο ευημερίας του βρίσκεται σε υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας από αυτήν της
συμβατικής εκτροφής ακόμη και αν τα οικονομικά αποτελέσματα της συμβατικής
εκμετάλλευσης είναι υψηλότερα από αυτά της βιολογικής. Η διαφορά της ευημερίας που δεν
εξηγείται από τα οικονομικά αποτελέσματα προκαλείται από την ύπαρξη του μη
εμπορεύσιμου αγαθού που προκύπτει από την εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας,
και αξιολογείται από την έρευνα, ενώ η τελευταία προσφορά του παιχνιδιού αποτελεί την
αντισταθμιστική απόκλιση αυτού.
Το ποσοστό % της προθυμίας μείωσης του ακαθάριστου κέρδους μετατρέπεται σε
προθυμία πληρωμής, χρησιμοποιώντας τα οικονομικά στοιχεία της εκμετάλλευσης και
υπολογίζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα λειτουργούν και τα παιχνίδια
προσφορών που αντιστοιχούν στην αντίληψη του ίσου ακαθάριστου κέρδους και του
μειωμένου ακαθάριστου κέρδους.
Κάθε προθυμία μείωσης του ακαθάριστου κέρδους υποδεικνύει και ένα πιθανό
περιβαλλοντικό όφελος. Το αν η προθυμία μείωσης αποτελεί καθαρό περιβαλλοντικό όφελος
καθορίζεται από τους λόγους για τους οποίους οι παραγωγοί δέχονται να χάσουν. Οι λόγοι
εκτός από περιβαλλοντικοί, μπορεί να εμπεριέχουν και μία αξία επιλογής (αν για παράδειγμα
ο παραγωγός επιλέξει να διατηρήσει τη βιολογική εκτροφή γιατί πιστεύει ότι η βιολογική
κτηνοτροφία θα αναπτυχθεί σημαντικά στο μέλλον κ.ά.) η οποία αποτελεί χρηστική αξία.
Η εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιήθηκε προσεκτικά, με τη χρήση καλά
σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση και
προσαρμόζοντας τις τεχνικές για την εκμαίευση όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων στοιχείων
και τον περιορισμό των ζητημάτων μεροληψίας. Η εγκυρότητά της αξιολογείται κατά τον
καθορισμό της συνάρτησης της ύπαρξης περιβαλλοντικού οφέλους.

Αποτελέσματα της έρευνας για το περιβαλλοντικό όφελος της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά και τεχνικά δεδομένα 188
βιολογικών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από όλη την Ελλάδα. Ο καθορισμός του
μεγέθους του δείγματος έγινε με τυχαία κατά στρώματα δειγματοληψία (άριστης κατανομής
Neyman).
Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι, το 60,1% των κτηνοτρόφων δήλωσαν ότι
είχαν αύξηση του ακαθάριστου κέρδους της εκμετάλλευσής τους, κατά τη μετάβαση από τη
συμβατική στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία. Αντίστοιχα, το 30,3% των κτηνοτρόφων, που
πήραν μέρος στην έρευνα, δήλωσαν ότι το ακαθάριστο κέρδος τους παρέμεινε σταθερό, ενώ
ένα ποσοστό 9,6% προσδιόρισε αρνητική επίδραση κατά τη μετάβαση στη βιολογική
κτηνοτροφία και δήλωσε ότι έχει υποστεί απώλειες.
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Για τους κτηνοτρόφους που δήλωσαν ότι υπέστησαν απώλεια (Πίνακας 1), το ποσοστό
μείωσης του ακαθάριστου κέρδους τους υπολογίζεται κατά μέσον όρο 17,5% ενώ το ποσοστό
αύξησης του ακαθάριστου κέρδους των κτηνοτρόφων που δήλωσαν αύξηση ακαθάριστου
κέρδους φτάνει κατά μέσο όρο το 14,1%. Στο σύνολο των κτηνοτρόφων, παρουσιάζεται
αύξηση του ακαθαρίστου κέρδους της τάξης του 6,8%, κατά μέσον όρο.
Πίνακας 1. Μη εμπορεύσιμες αξίες της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.
Ποσοστό
Συνολική μη
Περιβαλλοντ.
δηλωθείσας Δηλωθείσα εμπορεύσιμη Αξία επιλογής
Όφελος
αύξησης/
Αποδεκτή
αξία
ανά ζώο
ανά ζώο
μείωσης
μείωση
ανά ζώο
(€/ έτος)
(€/ έτος)
ακαθ. κέρδους
(€/ έτος)
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Μ.Ο.
Κτηνοτρόφοι
με απώλεια
ακαθάριστου κέρδους
Κτηνοτρόφοι
χωρίς διαφορά
ακαθάριστου κέρδους
Κτηνοτρόφοι
με αύξηση
ακαθάριστου κέρδους
Σύνολο κτηνοτρόφων

-17,50%

3,06%

25,79

22,39

3,4

0,00%

3,23%

4,32

2,18

2,14

14,11%

10,61%

12,47

6,71

5,76

6,81%

9,35%

11,28

6,84

4,44

Πηγή: Ανάλυση δεδομένων έρευνας.

Η μέση αποδεκτή (επιπλέον) μείωση των κτηνοτρόφων που θεωρούν ότι το ακαθάριστο
κέρδος τους ήδη έχει μειωθεί είναι 3,1%. Στα ίδια επίπεδα (3,2%) κυμαίνεται και το μέσο
αποδεκτό ποσοστό μείωσης του ακαθάριστου κέρδους των κτηνοτρόφων που δεν δήλωσαν
διαφορά. Οι κτηνοτρόφοι που θεωρούν ότι κατά τη μετάβαση στη βιολογική
αιγοπροβατοτροφία το ακαθάριστο κέρδος τους αυξήθηκε, δήλωσαν προθυμία μείωσης κατά
μέσον όρο 10,6%. Η προθυμία μείωσης μπορεί να θεωρηθεί υψηλή ωστόσο παραμένει
χαμηλότερη της δηλωθείσας αύξησης του ακαθάριστου κέρδους κατά την εφαρμογή της
βιολογικής εκτροφής. Συνολικά, οι βιοκτηνοτρόφοι δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να
αποδεχθούν μία μέση μείωση 9,3% του ακαθαρίστου κέρδους τους.
Η συνολική μη εμπορεύσιμη αξία (Πίνακας 1) υπολογίστηκε ότι για το σύνολο των
κτηνοτρόφων είναι 11,28€ ανά ζώο, το χρόνο. Η αξία αυτή είναι η συνολική μη εμπορεύσιμη
αξία που αντλεί ο παραγωγός από την εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, ή
αλλιώς είναι η προθυμία του κτηνοτρόφου να πληρώσει, προκειμένου να διατηρήσει τη
δυνατότητα εφαρμογής της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Η συνολική μη εμπορεύσιμη
αξία αποτελείται από χρηστική και μη χρηστική αξία.
Μη εμπορεύσιμη χρηστική αξία είναι η αξία επιλογής, η οποία αντιστοιχεί στη προθυμία
αποδοχής μείωσης του ακαθάριστου κέρδους (προθυμία πληρωμής), προκειμένου να
διατηρήσουν τη δυνατότητα να παράγουν βιολογικά, η οποία όμως οφείλεται σε μελλοντικές
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βλέψεις για βελτίωση των συνθηκών αγοράς και προσδοκίες αυξημένων κερδών και
εμπερικλείει στοχευόμενο μελλοντικό προσωπικό όφελος. Η αξία αυτή, έχει υπολογιστεί για
το σύνολο του δείγματος ίση με 6,84€ ανά ζώο το χρόνο. Μεγαλύτερη αξία επιλογής
εμφανίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση ακαθάριστου κέρδους, καθώς η
μέση αξία επιλογής τους φτάνει τα 22,39€ ανά ζώο, ενώ η αντίστοιχη μέση αξία επιλογής
όταν δεν παρατηρείται διαφορά και όταν αυξάνεται το ακαθάριστο κέρδος στη βιολογική
κτηνοτροφία είναι 2,18€ και 6,71€ ανά ζώο. Το γεγονός αυτό, της μεγάλης διαφοράς της
αξίας επιλογής, μπορεί να οφείλεται στο ότι, στην πρώτη περίπτωση, οι κτηνοτρόφοι έχουν
ήδη υποστεί μία μείωση στο εισόδημά τους που μπορεί και να αντιστοιχεί σε μη χρηστική
αξία, και έτσι είναι πιο δύσκολο, η προθυμία πληρωμής τους να στοχεύει και πάλι σε
περιβαλλοντική ωφέλεια.
Το καθαρό περιβαλλοντικό όφελος δεν παρουσιάζει τις ίδιες διακυμάνσεις με την αξία
επιλογής, ωστόσο παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα προθυμίας πληρωμής. Έτσι,
υψηλότερη τιμή στο περιβαλλοντικό όφελος (5,76€ ανά ζώο) φαίνεται να προσάπτουν οι
βιοκτηνοτρόφοι που έχουν αυξήσει το ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσής τους,
χαμηλότερη τιμή (2,14€ ανά ζώο) αυτοί που δεν έχουν βιώσει διαφορά, ενώ οι κτηνοτρόφοι
που έχουν υποστεί απώλειες αξιολογούν το περιβαλλοντικό όφελος με 3,40€ ανά ζώο. Στο
σύνολο, το περιβαλλοντικό όφελος ή η μέση προθυμία πληρωμής των κτηνοτρόφων,
προκειμένου να διατηρήσουν την εκμετάλλευση τους βιολογική και να συνεχίσουν να
αντλούν περιβαλλοντικά οφέλη από αυτή, είναι 4,44€ ανά ζώο το χρόνο.
Οι αντίστοιχες τιμές ανά εκμετάλλευση, όπως προκύπτουν από την έρευνα, είναι 3.177€
το χρόνο για τη συνολική προθυμία πληρωμής για τη διατήρηση της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας, ενώ η αξία επιλογής φτάνει τα 1.813€ ανά εκμετάλλευση και το
περιβαλλοντικό όφελος τα 1.364€, αντίστοιχα.
Το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος, το οποίο αντλούν οι κτηνοτρόφοι του δείγματος,
από την εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, είναι 230.841€, το χρόνο. Από την
αναγωγή του περιβαλλοντικού οφέλους στο σύνολο των βιολογικών ζώων που εκτρέφονται
στην Ελλάδα, το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή του
προγράμματος της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας είναι 2.675.740€ το χρόνο. Το ποσό αυτό
είναι η μη χρηστική αξία της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, ενώ η συνολική μη
εμπορεύσιμη αξία της εφαρμογής της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας φτάνει τα 6.799.600€,
το χρόνο.
Στη συνέχεια, διερευνώνται οι παράμετροι που καθορίζουν την προθυμία πληρωμής των
κτηνοτρόφων και την ύπαρξη του περιβαλλοντικού οφέλους. Η διερεύνηση αυτή είναι
σημαντική για την κατανόηση της ετερογένειας των εφαρμοστών της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας, αλλά και για την εκτίμηση της εγκυρότητας της μεθόδου.

Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιβαλλοντικού οφέλους
Παρακάτω, εφαρμόζεται ένα λογαριθμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης στα δεδομένα της
έρευνας. Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του υποδείγματος
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που υπολογίζει την πιθανότητα ενός κτηνοτρόφου να αντλεί περιβαλλοντικό όφελος και τους
παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την πιθανότητα.
Για τον προσδιορισμό του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη η δίτιμη
μεταβλητή περιβαλλοντικό όφελος. Κατά την κωδικοποίηση, για τους κτηνοτρόφους για τους
οποίους εκτιμήθηκε ότι αντλούν περιβαλλοντικό όφελος χρησιμοποιήθηκε η τιμή 1, ενώ για
αυτούς που δεν έχουν περιβαλλοντικό όφελος η τιμή 0. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για
την επιλογή των μεταβλητών είναι η τεχνική της ταυτόχρονης εισόδου δέσμης μεταβλητών
σε ένα στάδιο.
Η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών για τη δημιουργία του οικονομετρικού
υποδείγματος κάλυψε όλες τις μεταβλητές για τις οποίες η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι
επιδρούν στη διαμόρφωση προθυμίας πληρωμής. Στην ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν τρεις
κατηγορίες μεταβλητών: προσωπικά χαρακτηριστικά που αφορούν στον κτηνοτρόφο (ηλικία,
εκπαίδευση, εμπειρία στη κτηνοτροφία, εμπειρία στη βιολογική πρακτική, εμπορία
προϊόντων, ένταξη σε άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα), οικονομικά χαρακτηριστικά (γεωργικό
εισόδημα), ψυχομετρικά χαρακτηριστικά που αφορούν γενικές τάσεις (κίνητρα,
σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος, σημαντικότητα επιδότησης) και, τέλος,
μεταβλητές που εκφράζουν πρόσβαση και παροχή πληροφόρησης. Σ’ αυτήν την κατηγορία
εμπίπτει η παρακολούθηση σεμιναρίων, αλλά και η παροχή πληροφόρησης από υπεύθυνους
φορείς. Η ηλικία και η εμπειρία αποτελούν κατηγορικές μεταβλητές με τρείς κατηγορίες
(βαθμίδες) και για το λόγο αυτό οι μεταβλητές αυτές κατά τη λογιστική παλινδρόμηση
μετατράπηκαν σε 2 ψευδομεταβλητές. Η εκπαίδευση, η εμπειρία στη βιολογική πρακτική και
το γεωργικό εισόδημα συμπεριλήφθηκαν ως συνεχείς μεταβλητές ενώ οι υπόλοιπες
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν δυαδικές.

Εκτίμηση του υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης
Οι εκτιμητές παραμέτρων (συντελεστές β) του υποδείγματος της λογιστικής
παλινδρόμησης, καθώς και η αντίστοιχη σημαντικότητά τους, φαίνονται στον πίνακα 2. Κατά
τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών παλινδρόμησης, ο οποίος
συντελείται μέσω του κριτηρίου Wald, προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές
«σεμινάρια», «σημαντικότητα επιδότησης», «επικοινωνία γεωπόνων», «κίνητρα»,
«σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος», «γεωργικό εισόδημα ανά ζώο» και «εμπειρία»
είναι στατιστικά σημαντικές για την πρόβλεψη της πιθανότητας ύπαρξης περιβαλλοντικού
οφέλους (με σημαντικότητα P≤0.05). Από τις παραπάνω μεταβλητές αρνητικό πρόσημο
παρουσιάζει μόνο η «σημαντικότητα επιδότησης». Είναι δηλαδή σαφές, ότι όσο πιο
σημαντική θεωρείται η ύπαρξη της επιδότησης για τους κτηνοτρόφους, κατά την εφαρμογή
της βιολογικής κτηνοτροφίας, τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα ύπαρξης περιβαλλοντικού
οφέλους. Αντίθετα, οι μεταβλητές «σεμινάρια», «επικοινωνία γεωπόνων», «κίνητρα»,
«σημαντικότητα προστασίας περιβάλλοντος» και «γεωργικό εισόδημα ανά ζώο» έχουν
συνολικά θετική συμβολή στην ύπαρξη του περιβαλλοντικού οφέλους.
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα προσαρμογής του υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης.

Μεταβλητές

β

Τυπικό
σφάλμα

Στατιστικό
του Wald

Σταθερός όρος
Εκπαίδευση
Εμπειρία στη βιολογική
Ένταξη σε άλλο πρόγραμμα
Εμπορία
Σεμινάρια
Σημαντικότητα επιδότησης
Επικοινωνία γεωπόνων
Κίνητρα
Σημαντικότητα προστασίας
περιβάλλοντος
Γεωργικό εισόδημα ανά ζώο
Ηλικία
Ηλικία 1 (20-35)
Ηλικία 2 (36-50)
Εμπειρία
Εμπειρία 1 (1 – 10 χρόνια)
Εμπειρία 2 (10 – 20 χρόνια)

2,414
-0,244
0,046
0,235
-0,377
2,539
-2,273
2,394
1,942

2,481
0,155
0,236
0,873
0,907
0,82
1,039
0,79
0,861

0,947
2,483
0,038
0,072
0,173
9,584
4,787
9,186
5,085

Σημαντικότητα
στατιστικού
Wald
0,33
0,115
0,846
0,788
0,677
0,002
0,029
0,002
0,024

2,083

0,778

7,168

0,007

0,034

0,012

1,567
-0,209

1,283
0,92

1,256
2,893

1,106
1,052

8,674
3,14
1,492
0,052
7,962
1,289
7,56

0,003
0,208
0,222
0,82
0,019
0,256
0,006

Πηγή: Ανάλυση δεδομένων έρευνας.

Συνολικά, από το λογιστικό υπόδειγμα προκύπτει ότι ο κτηνοτρόφος που έχει πάρει
μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης για τη βιολογική κτηνοτροφία, έχει συχνή επικοινωνία
με τους γεωπόνους συμβούλους, ασχολείται με την κτηνοτροφία από 10 έως 20 χρόνια, δεν
θεωρεί την επιδότηση πολύ σημαντική για την πορεία της εκμετάλλευσης του, έχει
φιλοπεριβαλλοντικές αντιλήψεις και κατά την ένταξή του τα κίνητρά του ήταν και
περιβαλλοντικά, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αντλεί περιβαλλοντικό όφελος από την
εφαρμογή της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Το υπόδειγμα logit παρουσιάζεται παρακάτω και αποτελεί τη συνάρτηση η οποία
συνδέει την πιθανότητα p της ύπαρξης περιβαλλοντικού οφέλους με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές.
Logit (p)= 2,414 + 2,539 * Σεμινάρια + 2,394 * Επικοινωνία γεωπόνων – 2,273 *
Σημαντικότητα επιδότησης + 1,942 * Κίνητρα + 2,083 * Σημαντικότητα
προστασίας περιβάλλοντος + 0,034 Γεωργικό εισόδημα – 0,244 * Εκπαίδευση +
0,046 * Εμπειρία στη βιολογική + 0,235 * Ένταξη σε άλλο πρόγραμμα – 0,377 *
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Εμπορία + 1,567 * Ηλικία 1 – 0,209 * Ηλικία 2 + 1,256 * Εμπειρία 1 + 2,893 *
Εμπειρία 2

Εκτίμηση της καλής προσαρμογής του υποδείγματος
Σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης (Πίνακας 3) των παρατηρήσεων ως προς την
ύπαρξη του περιβαλλοντικού οφέλους, διαπιστώνεται ότι το 92,2% (59 άτομα) των
κτηνοτρόφων που δεν αντλούν περιβαλλοντικό όφελος από την εφαρμογή της βιολογικής
κτηνοτροφίας προβλέφθηκαν σωστά από το υπόδειγμα. Επίσης, το 94,4% (117) των
κτηνοτρόφων που έχουν περιβαλλοντικό όφελος προβλέφθηκαν σωστά, συμβάλλοντας σε μια
συνολική πρόβλεψη της τάξεως του 93,6%, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
Μόνο 12 κτηνοτρόφοι ταξινομήθηκαν λανθασμένα, γεγονός που σημαίνει ότι το υπόδειγμα
της λογιστικής παλινδρόμησης είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα.
Πίνακας 3. Πίνακας ταξινόμησης παρατηρήσεων ως προς τις τιμές που προβλέπονται από το
υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης.
Προβλεπόμενες τιμές
Παρατηρούμενες
τιμές

Δεν έχουν
περιβαλλοντικό
όφελος

Έχουν
περιβαλλοντικό
όφελος

Ορθή πρόβλεψη

Δεν έχουν
περιβαλλοντικό όφελος

59

5

92,20%

Έχουν περιβαλλοντικό
όφελος

7

117

94,40%

Σύνολο

64

86

93,60%

Πηγή: Ανάλυση δεδομένων έρευνας.

Η επιβεβαίωση της καλής προσαρμογής του υποδείγματος δίνεται και από τον πίνακα 4.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα ελέγχων καλής προσαρμογής του υποδείγματος της λογιστικής
παλινδρόμησης.
Έλεγχοι καλής προσαρμογής
2

Cox & Snell R

0,593

2

0,821

Nagelkerke R

2

x
Βαθμοί ελευθερίας
Hosmer and
5,083
8
Lemeshow Test
Πηγή: Ανάλυση δεδομένων έρευνας.
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Κατά τον έλεγχο Hosmer and Lemeshow, ο οποίος ελέγχει τη μηδενική υπόθεση της μη
διαφοράς δηλαδή μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων παρατηρήσεων, το x2
υπολογίστηκε σε 5,083, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
μεγαλύτερο από το 0,05 (0,749), επομένως το υπόδειγμα είναι καλά προσαρμοσμένο στα
δεδομένα. Ακόμη ο συντελεστής προσδιορισμού R2 των Cox and Snell είναι 0,593, ενώ ο
αντίστοιχος συντελεστής Negelkerke είναι 0,821 και αντιπροσωπεύει το ποσοστό
μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από το υπόδειγμα (82,1%).

Συμπεράσματα
Από την έρευνα προκύπτει ότι, η εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας παράγει
μη εμπορεύσιμα οικονομικά οφέλη τα οποία δεν αντανακλώνται στα οικονομικά της
αποτελέσματα. Μέσω της νέας προσέγγισης της μεθόδου της υποθετικής αγοράς δίνεται η
δυνατότητα υπολογισμού των μη εμπορεύσιμων αγαθών σε επίπεδο εκμετάλλευσης.
Για τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία αναγνωρίστηκε η ύπαρξη μη χρηστικής μη
εμπορεύσιμης αξίας. Η αξία αυτή αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό όφελος που αντλεί ο
κτηνοτρόφος κατά την εφαρμογή της βιολογικής εκτροφής. Το περιβαλλοντικό όφελος
πρέπει να συνυπολογίζεται στη συνολική οικονομική αξία, αφού ουσιαστικά ο κτηνοτρόφος
είναι αποδέκτης του συνολικού οφέλους της βιολογικής εκτροφής του, οικονομικού και
περιβαλλοντικού. Με τον τρόπο αυτόν, αναδεικνύεται η συνολική αξία της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας, χωρίς να υποβιβάζεται η περιβαλλοντική διάστασή της.
Από το λογιστικό υπόδειγμα προκύπτει ότι η επιμόρφωση, η συχνή επικοινωνία με τους
συμβούλους της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, οι περιβαλλοντικές αντιλήψεις, τα κίνητρα
υιοθέτησης, η εμπειρία εφαρμογής της αιγοπροβατοτροφίας, η εξάρτηση από τις ενισχύσεις
και το γεωργικό εισόδημα είναι παράγοντες που επιδρούν στην ύπαρξη του περιβαλλοντικού
οφέλους.
Η ενίσχυση του περιβαλλοντικού οφέλους θα λειτουργήσει θετικά σε πολιτικές
ανάπτυξης της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας καθώς η ύπαρξη του περιβαλλοντικού
οφέλους (προθυμίας μείωσης ακαθάριστου κέρδους) μπορεί να συμβάλλει στη συνέχεια της
βιολογικής εκτροφής ακόμη και με μείωση των ενισχύσεων.
Ακόμη, προτείνεται, η αξιολόγηση και η ποσοτικοποίηση όλων των έμμεσων αξιών της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό της μη
εμπορεύσιμης αξίας της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Είναι σημαντικό, οι νέες πολιτικές,
να βασίζονται στο νέο πρότυπο αξιολόγησης της εφαρμογής της βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας, που προκύπτει από την έρευνα αυτή, αυτό της συνολικής οικονομικής
αξίας που περιλαμβάνει την εμπορεύσιμη και τη μη εμπορεύσιμη αξία, όπως είναι το
περιβαλλοντικό όφελος.
Τέλος, για την επιστημονική έρευνα προτείνεται περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου και
προσδιορισμός του περιβαλλοντικού οφέλους και σε άλλους κλάδους της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας.
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1

Όταν η αγορά βιολογικών προϊόντων είναι ανεπτυγμένη, οι έμμεσες χρηστικές αξίες θεωρείται ότι
αντανακλώνται στις τιμές αγοράς των βιολογικών προϊόντων. Για τις έμμεσες χρηστικές αξίες της ελληνικής
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας αυτό βέβαια δεν ισχύει, καθώς τα προϊόντα της δεν απολαμβάνουν καλύτερες
τιμές αγοράς από τα συμβατικά. Έτσι, η έμμεση χρηστική αξία της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας θα πρέπει
να αξιολογηθεί με άλλον τρόπο.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση παραγόντων που έχουν συντελέσει στην
υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας ως παραγωγικού συστήματος από τους Έλληνες
παραγωγούς. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία επιχειρείται: α) η διερεύνηση
χαρακτηριστικών των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή έρευνας (Ν. Βοιωτίας) και η
ταξινόμησή τους σε σχετικά ομοιογενείς ομάδες και β) η διερεύνηση παραγόντων που
συντελούν στην αποδοχή της βιολογικής γεωργίας, ως καινοτομίας, έτσι ώστε να εξαχθούν
συμπεράσματα που αφορούν στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας.
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Abstract
The current paper aims at exploring factors that have contributed to the adoption of organic
farming by Greek farmers. More specifically, the current piece of work addresses the
following issues: a) characteristics of organic farmers in Boeotia Prefecture and their
classification in homogeneous groups, and b) factors which have contributed to the adoption
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of organic farming, the latter being conceived as an innovation. Such an exploration allows, in
turn, for drawing some conclusions and recommendations concerning the adoption of organic
farming in Greece.
Keywords: organic farming, adoption and diffusion, farmers’ groups.

Εισαγωγή
Η βιολογική γεωργία, ως μια προσέγγιση της γεωργικής παραγωγής η οποία δίνει
έμφαση στο περιβάλλον (και λοιπά οφέλη1) και σηματοδοτεί μια τομή σε σχέση με το
συμβατικό-εντατικό μοντέλο, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη. Αναγνωρίζοντας τα εν δυνάμει
οφέλη, η Ε.Ε. έχει παράσχει, από τη δεκαετία του 1990, τη σχετική νομική βάση
(Κανονισμούς) καθώς και πολιτικές στήριξης (άμεσα με οικονομικά κίνητρα και έμμεσα με
την ανάπτυξη της έρευνας και το μάρκετινγκ) για την ανάπτυξή της (Stolze and Lampkin,
2009). Στην Ελλάδα έως τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
υπήρξε περιορισμένη. Στη συνέχεια όμως εμφάνισε ιδιαίτερη ανάπτυξη και, για παράδειγμα,
στην περίοδο 1998-2002 παρουσίασε ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην
Ε.Ε. (Eurostat, 2005). Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, το 2007, η βιολογικά καλλιεργούμενες
εκτάσεις ανέρχονταν σε 1.524.175 στρ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων
ανέρχεται σε 2.798.946 στρέμματα με 23.766 παραγωγούς. Στο σύνολο κυριαρχούν οι
βοσκότοποι (45,35%) και ακολουθούν η ελιά (18,43%), τα σανοδοτικά (15,13%) και τα
δημητριακά (14,31%).
Η εξέλιξη αυτή της βιολογικής γεωργίας έλαβε βέβαια χώρα στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων,
μιας «παραγωγίστικης» αντίληψης των γεωργών (κοινό χαρακτηριστικό των Μεσογειακών
χωρών, Wilson and Hart, 2000), της προνομιακής πρόσβασης των μεγάλου μεγέθους γ.
εκμεταλλεύσεων στην Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών και, παράλληλα, της έλλειψης
επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης (Koutsouris, 1999, Genious et al., 2006), του
γεγονότος ότι η ελαιοκομία (και τα εσπεριδοειδή) βρίσκονταν ήδη υπό καθεστώς εκτατικής
καλλιέργειας, άρα αρκετά «κοντά» στη βιολογική γεωργία (Βλάχος, 2009), και αγορών
κυριαρχούμενων από τους μεσάζοντες (Bitsaki et al., 2003, Βλάχος, 2009).
Στην Ελλάδα, οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στη βιολογική γεωργία συνδέονται
είτε με οικονομικές όψεις της παραγωγής είτε με ζητήματα εμπορίας. Μόλις μια μελέτη έχει
ασχοληθεί με άλλες όψεις της βιολογικής γεωργίας δείχνοντας, στην περίπτωση της Αχαϊας,
τη διαφοροποίηση μεταξύ των βιοκαλλιεργητών ως προς την ηλικία τους, το παραγωγικό
σύστημα, τα οικονομικά αποτελέσματα των γ. εκμεταλλεύσεών τους και τα κίνητρα
υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας (Γιωτοπούλου και συν. 2005). Παράλληλα, ελάχιστες
είναι οι μελέτες που αφορούν στη συμμετοχή των γεωργών σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα
(π.χ. Beopoulos and Louloudis, 1997, Damianos and Giannakopoulos, 2002). Με δεδομένη
την έλλειψη συναφών μελετών, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση ποικίλων
χαρακτηριστικών των βιοκαλλιεργητών και των εκμεταλλεύσεών τους στο Νομό Βοιωτίας
και η ταξινόμησή τους σε σχετικά ομοιογενείς ομάδες σε μια προσπάθεια εξαγωγής
συμπερασμάτων που αφορούν στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Στη βιβλιογραφία που αφορά στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας εντοπίζεται μια
ευρεία γκάμα παραγόντων που συνδέονται - είτε θετικά είτε αρνητικά - με το εν λόγω
φαινόμενο (για βιβλιογραφικές επισκοπήσεις βλ.: Darnhofer et al., 2005, Lamine and Bellon,
2009, Padel, 2001 & 2008, Rigby et al., 2001)2. Οι περισσότερες μελέτες αφορούν σε τοπικές
έρευνες εν δυνάμει συσχετίσεων μεταξύ της υιοθέτησης (ή μη) της βιολογικής γεωργίας και
μιας ποικιλίας ανεξάρτητων μεταβλητών. Δεδομένης της πλούσιας βιβλιογραφίας που αφορά
στην υιοθέτηση και διάχυση συγκεκριμένων γεωργικών καινοτομιών, πολλές από τις μελέτες
που αφορούν στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας επικεντρώνουν σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των γεωργών και των εκμεταλλεύσεών τους, σύμφωνα με τη θεωρία της
«διάχυσης των καινοτομιών» (Rogers, 2003). Έτσι, για παράδειγμα, οι βιοκαλλιεργητές
εμφανίζονται ως άτομα νεαρότερης ηλικίας και υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου σε
σχέση με τους «συμβατικούς» συναδέλφους τους. Πλην όμως, το μοντέλο αυτό έχει υποστεί
κριτική καθώς, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως αγνοεί «εξωτερικούς» παράγοντες που
επηρεάζουν την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας (όπως, π.χ. οι οικονομικές συνθήκες)
καθώς και την πολυπλοκότητα της βιολογικής γεωργίας σε σχέση με άλλες γεωργικές
καινοτομίες (Padel, 2001 & 2008).
Ένα άλλο ρεύμα ερευνών έχει υιοθετήσει τη συμπεριφοριστική προσέγγιση προτείνοντας
ότι η παρακίνηση, οι αξίες και οι στάσεις επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
(Burton, 2004). Διαμέσου της προσέγγισης αυτής, για παράδειγμα, έχουν εντοπιστεί τύποι
γεωργών και η αντίστοιχη λογική τους σε σχέση με την μετατροπή των εκμεταλλεύσεών τους
σε βιολογικές (Fairweather, 1999, Darnhofer et al., 2005). Περαιτέρω, διαφωνίες έχουν
εμφανιστεί στη βιβλιογραφία σχετικά με την επιρροή ποικίλων παραγόντων στην υιοθέτηση
και διάχυση της βιολογικής γεωργίας όπως, για παράδειγμα, μεταξύ, από τη μια πλευρά,
κοινωνικο-δημογραφικών και (γεωργο-)οικονομικών μεταβλητών και, από την άλλη, μιας
σειράς αντιλήψεων και στάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η επιρροή της πρώτης
ομάδας μεταβλητών επί της δεύτερης – ή γενικότερα επί της συμπεριφοράς και της λήψης
αποφάσεων (Lamine and Bellon, 2009, McEachern and Willock, 2004, Sattler and Nagel,
2010, Selfa et al., 2008, Wilson and Hart, 2000). Τα παραπάνω, με τη σειρά τους,
υπογραμμίζουν τη συνθετότητα των παραγόντων που αφορά στη διαδικασία λήψης
περιβαλλοντικών αποφάσεων, γεγονός που πιθανώς συνεπάγεται το «αδύνατον» της
συμπερίληψης όλων των παραγόντων σε ένα μοντέλο (Kaufmann et al., 2009). Στη
διαπίστωση αυτή πρέπει να προστεθούν οι αλληλοσυγκρουόμενοι σκοποί των γεωργών, η
διαφοροποίηση στις τάξεις των γεωργών, είτε συμβατικών είτε βιοκαλλιεργητών, καθώς και
η ιδιαιτερότητα των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν τα αγροτικά νοικοκυριά.
Κατά συνέπεια, πολλές έρευνες οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση των παραγόντων που
επηρεάζουν την αποδοχή φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, ιδιαίτερα της
βιολογικής γεωργίας, τονίζουν την ανάγκη συμπερίληψης και στάθμισης μιας ποικιλίας
επιρροών/παραγόντων. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται η ηλικία, η
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εκπαίδευση και η εμπειρία των γεωργών, τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεών τους
(συμπεριλαμβανόμενης της εντατικοποίησης της «συμβατικής» παραγωγής), οι προσδοκίες
τους σε σχέση με τη διαδοχή της εκμετάλλευσης, το επικοινωνιακό περιβάλλον, και τα
κοινωνικά δίκτυα (ιδίως η επιρροή ‘σημαντικών άλλων’). Έχει επίσης αναγνωριστεί η
σημαντικότητα παραγόντων όπως η παρακίνηση, οι στάσεις και αντιλήψεις των γεωργών, και
συναφών μεταβλητών όσον αφορά στην προδιάθεση αποδοχής μορφών εναλλακτικής (και
της βιολογικής) γεωργίας. Περαιτέρω παράγοντες αφορούν στις θεσμικές ρυθμίσεις
(χαρακτηριστικά των σχετικών προγραμμάτων-μέτρων), τη δομή της αγοράς βιολογικών
προϊόντων, τη στήριξη διαμέσου μιας ποικιλίας πολιτικών, την έρευνα και επικοινωνία, την
κοινωνική αποδοχή και στήριξη της βιολογικής γεωργίας. Πρέπει, τέλος, να σημειωθούν οι
αβεβαιότητες και αντιφάσεις μεταξύ των μελετών που οφείλονται στη διαφοροποίηση των
περιοχών έρευνας, των δειγματολητπικών πλαισίων, των μεθοδολογιών ανάλυσης (είτε
ποσοτικών είτε ποιοτικών) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (ή ερευνητικούς σκοπούς).

Μεθοδολογία
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο
συμπληρώθηκε με ατομικές συνεντεύξεις με βιοκαλλιεργητές του Νομού Βοιωτίας. To
ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες: α) κοινωνικο-δημογραφικά και
οικονομικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση-κατάρτιση, πηγές
εισοδήματος, ικανοποίηση από το γεωργικό εισόδημα, κλπ.), β) στοιχεία που αφορούν στη
γεωργική δραστηριότητα (στοιχεία καλλιέργειας-αρχική και υφιστάμενη κατάσταση, χρόνος
ενημέρωσης και ένταξης στη βιολογική γεωργία, κίνητρα και δυσκολίες ενασχόλησης με τη
βιολογική γεωργία, δυσκολίες, υποστήριξη βιοκαλλιεργητών, εμπορία βιολογικών
προϊόντων, κλπ.) και γ) στάσεις, απόψεις και κίνητρα βιοκαλλιεργητών σχετικά με τη
γεωργία και ιδίως τη βιολογική γεωργία.
Οι βιοκαλλιεργητές επιλέχθηκαν διαμέσου διαστρωματωμένης απλής τυχαίας
δειγματοληψίας χωρίς επανάθεση3 και ο αριθμός τους ανήλθε σε 46 (48% του συνόλου των
βιοκαλλιεργητών φυτικής παραγωγής του Νομού). Για τη στρωματοποίηση
χρησιμοποιήθηκαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας, ο «τύπος», αφορά στην
παραγωγική κατεύθυνση της κάθε εκμετάλλευσης που προήλθε από τη διάρθρωση των
βιολογικών καλλιεργειών στη συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση των βιολογικών
προϊόντων (Χ.Γ.Ε.Β.Π.). Ως δεύτερος παράγοντας χρησιμοποιήθηκε η συνολική Χ.Γ.Ε.Β.Π.
στην εκμετάλλευση, σύμφωνα με την οποία οι γ. εκμεταλλεύσεις διακρίθηκαν σε δύο κλάσεις
με κριτήριο τον διάμεσο (40 στρ.).
Η ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS
for Windows (13.00) και SPAD (ver5.5). Η ανάλυση αφορούσε αφενός το μονομεταβλητό
επίπεδο (περιγραφική στατιστική - κατανομή συχνοτήτων) και αφετέρου, για την περαιτέρω
επεξεργασία των δεδομένων, διάφορες μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων,
όπως η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis) και η
Αυτόματη Ταξινόμηση (Cluster Analysis). Στην Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών

510

Η Διάδοση της Βιολογικής Γεωργίας

χρησιμοποιήθηκαν 41 μεταβλητές, στην πλειοψηφία τους μετρούμενες σε ονομαστική ή
τακτική κλίμακα, με σύνολο 101 κλάσεων (κατηγοριών, υπομεταβλητών). Από αυτές τις
μεταβλητές οι 24, οι οποίες θεωρούνται ως ενεργές μεταβλητές αναφέρονται στα ατομικά
χαρακτηριστικά των βιοκαλλιεργητών, στα χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
στο τρόπο και τις ανάγκες ενημέρωσης των παραγωγών, και στο χρόνο ενημέρωσης και
ένταξης στη βιολογική γεωργία. Οι υπόλοιπες 17 μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν ως
συμπληρωματικές, δηλαδή ως μεταβλητές εκ των υστέρων προβαλλόμενες και μη
συμμετέχουσες στη συνολική αδράνεια (διακύμανση). Αυτές οι μεταβλητές αναφέρονται
στον «τύπο» (παραγωγική κατεύθυνση των βιολογικών καλλιεργειών της εκμετάλλευσης),
την ικανοποίηση των βιοκαλλιεργητών από το εισόδημά τους, το κατά πόσον παροτρύνουν
άλλους παραγωγούς να προσχωρήσουν στη βιολογική γεωργία και τις στάσεις και απόψεις
που έχουν οι βιοκαλλιεργητές σε μία σειρά θεμάτων που φαίνεται, θεωρητικά τουλάχιστον,
ότι συσχετίζονται με τη βιολογική γεωργία. Περαιτέρω, εφαρμόσθηκε η Αυτόματη
Ταξινόμηση στις συντεταγμένες των εκμεταλλεύσεων στους πρώτους 10 παραγοντικούς
άξονες για τη δημιουργία ομοιογενών και σαφώς διαχωρισμένων ομάδων εκμεταλλεύσεων
βιοκαλλιεργητών. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν 4 ομάδες βιοκαλλιεργητών. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε η αυτόματη περιγραφή των 4 ομάδων (Morineau et Morin, 2006,
Μπεχράκης, 1999).

Βασικά χαρακτηριστικά των βιοκαλλιεργητών
Ο μέσος όρο ηλικίας των βιοκαλλιεργητών του δείγματος ανέρχεται στα 50 έτη. Όσον
αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των βιοκαλλιεργητών, το 43,5% είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
ή Λυκείου, ενώ το 26,1% είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης.
Ποσοστό 30,4% έχει τελειώσει το Δημοτικό ή λίγες τάξεις Γυμνασίου. Το 69,6% είναι κατά
κύριο επάγγελμα γεωργοί και το 80% ασχολούνται με τη γεωργία πριν το 1990. Στους
σημαντικότερους λόγους απασχόλησής τους με τη γεωργία περιλαμβάνονται η «οικογενειακή
παράδοση» (28%), η «αξιοποίηση της κτηματικής περιουσίας τους» (21,5%), η «θετική
στάση προς το επάγγελμα» (14%) και η «επιθυμία να ζήσουν στο χωριό» (12,9%). Ποσοστό
9,7% πίστευε ότι η γεωργία θα τους απέφερε ένα ικανοποιητικό εισόδημα.
Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών
βιοκαλλιεργητών του Νομού ενημερώθηκε για τη βιολογική γεωργία με σχετική χρονική
υστέρηση (53,3% μετά το 1998), ενώ το 20% είχε πληροφόρηση για τη βιολογική γεωργία
πριν το 1993. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (75,6%) οι βιοκαλλιεργητές εντάχθηκαν
επισήμως στη βιολογική γεωργία μετά το 1998. Το 60,9 % υιοθέτησε τη βιολογική γεωργία
εντός 2-3 ετών από τη στιγμή που ενημερώθηκε, ενώ το 34,8% εντός του ιδίου έτους.
Το 20,7% επέλεξαν τη βιοκαλλιέργεια γιατί τη θεωρούσαν ως καινοτομία, ενώ το 12,4%
λόγω ιδεολογίας. Το 10,7% εντάχθηκαν για να συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ το 9,9% γιατί τη θεώρησαν ως παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των ιδίων και της οικογένειάς τους. Προσανατολισμό προς την εμπορία είχε το 8,3%, ενώ η
χορηγούμενη επιδότηση αποτέλεσε βασικό κίνητρο για το 5,8% των βιοκαλλιεργητών.
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Το 60,9% των γεωργών ξεκίνησε τη βιολογική γεωργία με έκταση μεγαλύτερη των 40
στρεμμάτων η οποία και αντιστοιχούσε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της συνολικής τους
εκμετάλλευσης. Μάλιστα, το 50% των γεωργών ξεκίνησε τη βιολογική εντάσσοντας το
σύνολο της εκμετάλλευσής τους. Σήμερα η ΧΓΕΒΠ σχεδόν ισοκατανέμεται μεταξύ των
κατηγοριών έως 50 στρ., από 51 έως 108 στρ και από 109 στρ και πάνω, με το 65,2% να έχει
εντάξει το σύνολο της εκμετάλλευσης. Η παραγωγική κατεύθυνση των εκμεταλλεύσεων,
σήμερα αφορά στο 26,1% σε κηπευτικά, στο 23,6% σε πολυκαλλιέργειες, στο 19,6% σε
αμπέλους – φυτείες, στο 15,2% στην ελαιοκομία και στο 15,2% σε σιτηρά και ζωοτροφές.
Στα πρώτα στάδια της προσπάθειας τους, οι βιοκαλλιεργητές είχαν στήριξη κυρίως από
την οικογένειά τους (39,73%), άλλους γεωργούς στο χωριό (27,4%) και φίλους (15,07%).
Πολύ μικρή ήταν η στήριξη των γεωπόνων (4,11%)4, ενώ το 9,59% δήλωσε ότι στηρίχτηκε
στις δικές του δυνάμεις. Σήμερα, η υποστήριξη των βιοκαλλιεργητών φέρεται ως βελτιωμένη.
Ένα σημαντικό ποσοστό (39,27%) δήλωσε ότι οι βιοκαλλιεργητές έχουν τη στήριξη των
γεωπόνων του δημοσίου για την επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων στο πλαίσιο των
επιδοτήσεων, ενώ το 25% δήλωσε ότι στηρίζεται στον εαυτό του και σε ίδιο ποσοστό
(15,63%) στην οικογένειά τους ή σε φίλους και γνωστούς. Όμως, δεν έχουν στήριξη από τους
«συμβατικούς» γεωργούς που τους αντιμετωπίζουν ως «ερασιτέχνες».
Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισαν τόσο κατά την έναρξη της παραγωγής
βιολογικών προϊόντων όσο και αυτά που αντιμετωπίζουν σήμερα, η έλλειψη επιτρεπόμενων
εισροών, εμφανίζεται ως μείζον και αμετάβλητης έντασης ζήτημα. Ακολουθούν, αν και με
μειούμενη στο χρόνο ένταση, η έλλειψη γνώσεων και γεωπόνων-συμβούλων. Αντίστροφα,
αυξανόμενη εμφανίζεται η αναφορά δυσκολιών που έχουν σχέση με τη διάθεση και τις τιμές
των προϊόντων, τη γραφειοκρατία των προγραμμάτων επιδότησης και τις καθυστερήσεις
πληρωμής των επιδοτήσεων, και το κόστος παραγωγής αν και αφορούν σε λιγότερο του 10%
των απαντήσεων εκάστη. Τέλος, η πτώση των αποδόσεων, αν και μειωμένη σε σχέση με το
παρελθόν, απασχολεί τους βιοκαλλιεργητές, παρότι θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη.
Οι πιο σημαντικές αλλαγές που χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν για τη μετατροπή της
συμβατικής σε βιολογική παραγωγή αφορούν στην αντιμετώπιση των ζιζανίων (63%) και τη
λίπανση (21,7%). Το 23,9% των βιοκαλλιεργητών ενημερώνεται σε γεωργικά θέματα από
περιοδικά (συμπεριλαμβανόμενων των εκδόσεων των Οργανισμών Πιστοποίησης) και βιβλία
και το 19,7% από τους Οργανισμούς Πιστοποίησης, κυρίως από τους γεωπόνουςεπιθεωρητές. Ποσοστό 17,1% ενημερώνεται από ιδιώτες γεωπόνους, κυρίως τους
επαγγελματίες των καταστημάτων εμπορίας εισροών. Περαιτέρω, το 15,4% ενημερώνεται
παρακολουθώντας εκθέσεις και το 14,5% διαμέσου επαφών-συζητήσεων με συναδέλφους
τους βιοκαλλιεργητές. Μόλις το 1,7% ενημερώνεται από τις υπηρεσίες τη Διεύθυνση
Γεωργίας. Το 91,1% των βιοκαλλιεργητών δεν εμφανίζεται ευχαριστημένο από την
υφιστάμενη ενημέρωσή τους. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δραστηριοποίηση και υποστήριξη
από τους γεωπόνους του δημοσίου αλλά ούτε από την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Στερεάς
Ελλάδας & Αττικής5. Σήμερα πάντως οι βιοκαλλιεργητές εμφανίζονται να έχουν αποκτήσει
εμπειρία σε θέματα τεχνικών καλλιέργειας λόγω της ίδιας παρατήρησης ή πειραματισμού, της
ενημέρωσής τους και των συζητήσεων με συναδέλφους τους. Έτσι, η έλλειψη γεωργικών
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συμβούλων, η οποία στην αρχή ήταν σημαντική δυσκολία, σήμερα φαίνεται πως
αντιμετωπίζεται.
Ιδιαίτερα όσο αφορά στους τρόπους διάθεσης των βιολογικών προϊόντων, το 16,7% των
παραγωγών πωλεί κατευθείαν στους καταναλωτές (κυρίως ελαιόλαδο και οίνο). Το 14,1%
πωλεί σε συσκευαστήριο/μεταποιητική μονάδα της περιοχής ή και σε πλησίον αστικά κέντρα,
κυρίως στην Αθήνα (αφορά σε φρούτα - λαχανικά και σιτάρι προς παραγωγή αλεύρου). Το
19,3% πωλεί τα προϊόντα του απευθείας σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων της περιοχής
(δύο στη Θήβα και ένα στη Λιβαδειά) ή σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Λαμία. Τέλος, το 9%
διακινεί τα προϊόντα μέσω των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων στην Αττική. Η
έλλειψη στη Βοιωτία επαρκούς αριθμού συσκευαστηρίων και μεταποιητικών μονάδων αλλά
και λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων θεωρούνται ως σημαντικές ελλείψεις ενώ η
μεταφορά των προϊόντων εκτός Νομού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. Τέλος,
οι απαιτήσεις των πελατών τους φέρονται ως προβληματικές (ποιότητα προϊόντων σε
συγκεκριμένες ποσότητες και χαμηλές τιμές παραγωγού).
Όσον αφορά στη σημαντικότητα θεμάτων ενημέρωσης σε γεωργικά ζητήματα, ποσοστό
20,2% θεωρεί ως πλέον σημαντική την ενημέρωσή του γενικά σε θέματα της βιολογικής
γεωργίας γενικά και, στο ίδιο ποσοστό, στις επιτρεπόμενες εισροές (λίπανσης και
φυτοπροστασίας). Επίσης, σε μικρότερα ποσοστά εκδηλώνεται ενδιαφέρον για ενημέρωση σε
θέματα εμπορίας και τιμών των βιολογικών προϊόντων (9,8%), μηχανημάτων και εξοπλισμού
που θα συμβάλλουν στη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας (8%), επιδοτήσεων και
αποζημιώσεων (6,1%), κλπ. Ένας μόνο εκ των βιοκαλλιεργητών ανέφερε ως σημαντική την
ενημέρωση σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, καθώς για τους
βιοκαλλιεργητές η ποιότητα των βιολογικών προϊόντων συνδέεται με το σύστημα
παραγωγής, τη χρήση δηλαδή ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής.
Τέλος, το 56,5% δηλώνει ότι δεν εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό ετήσιο εισόδημα από τη
γεωργία. Πλην όμως, το 69,5% των βιοκαλλιεργητών εμφανίζεται ικανοποιημένο από την
ένταξή του στη βιολογική γεωργία και σε ποσοστό 67,4% παροτρύνουν και άλλους γεωργούς
να ενταχθούν στη βιολογική γεωργία.

Ομάδες βιοκαλλιεργητών
Από την ανάλυση θεωρητικά προέκυψαν 62 - 24= 38 άξονες, που απορροφούν ο κάθε
ένας μέρος της συνολικής αδράνειας (διακύμανσης). Αναλυτικά, οι δέκα πρώτες ιδιοτιμές με
τα αντίστοιχα ερμηνευόμενα ποσοστά της αδράνειας (81,16%) (Πίνακας 1).
Το σύνολο των πληροφοριών των τεσσάρων πρώτων αξόνων ανέρχεται σε 50,39%,
ποσοστό το οποίο κρίνεται ως ικανοποιητικό (Μπεχράκης, 1999).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στους βιοκαλλιεργητές του Νομού Βοιωτίας,
στην περιοχή έρευνας διακρίνονται 4 Ομάδες βιοκαλλιεργητών (βλ. Παράρτημα). Στην
Ομάδα 4 εντάσσεται το 17,39% των βιοκαλλιεργητών, οι οποίοι μάλιστα
αυτοχαρακτηρίζονται κατά τα ¾ ως «πρωτοπόροι». Το 87,5% αυτών των βιοκαλλιεργητών
υπέβαλε αίτηση για ένταξη στη βιολογική γεωργία στο διάστημα 1993-2000. Έχουν υψηλό
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επίπεδο εκπαίδευσης (το 87,5% έχει πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή μεταπτυχιακές σπουδές) και τα ¾ της
ομάδας δηλώνει κύρια επαγγελματική δραστηριότητα εκτός γεωργίας. Ασχολήθηκαν με τη
γεωργία κυρίως λόγω οικογενειακής παράδοσης (87,5%) και όχι για την αξιοποίηση της
περιουσίας τους (89,50%) ή το ενδιαφέρον τους να ζήσουν στην περιοχή (100%).
Πίνακας 1. Ιδιοτιμές και ποσοστά αδράνειας.
Άξονες
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Ιδιοτιμή
Αξόνων
0,0310
0,0232
0,0182
0,0153
0,0126
0,0100
0,0092
0,0089
0,0069
0,0060

Ποσοστό
Αδράνειας
17,82%
13,32%
10,43%
8,81%
7,23%
5,75%
5,27%
5,13%
3,95%
3,44%

Αθροιστικό Ποσοστό
Αδράνειας
17,82%
31,15%
41,57%
50,39%
57,62%
63,37%
68,64%
73,77%
77,72%
81,16%

Το μεγαλύτερο ποσοστό (75%) είναι βιοκαλλιεργητές με μικρές σχετικά εκμεταλλεύσεις
(75% με έκταση κατά την ένταξη στη βιολογική γεωργία έως 40 στρέμματα).
Χαρακτηριστικό της ομάδας είναι επίσης ότι οι περισσότεροι (75%) εισήλθαν στη βιολογική
γεωργία με το 100% της Χ.Γ.Ε. της εκμετάλλευσής τους, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στις
μικρές (συνολικά) εκτάσεις που κατέχουν αλλά και στον παραγωγικό προσανατολισμό τους
που αφορά σε σιτηρά και αμπέλους-φυτείες (37,50% εκάστη). Οι βιοκαλλιεργητές αυτής της
ομάδας δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους εντάχθηκαν στη βιολογική
γεωργία είναι η «καινοτομία-ιδεολογία» (75%) και η «προστασία του περιβάλλοντος»
(62,5%). Αντίστροφα, οι παράγοντες «εμπορία προϊόντων» (97,50%) και «ποιότητα ζωής»
(62,50%) δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους. Όσον αφορά στην πληροφόρηση
ενδιαφέρονται για ζητήματα «προστασίας περιβάλλοντος» (100%) αλλά και για τα
«οικονομικά κίνητρα» (62,50%), όχι όμως για θέματα «εμπορίας-συνεργατισμού» (87,50%).
Στην πλειοψηφία τους δεν έτυχαν, κατά την ένταξή τους στη βιολογική γεωργία, στήριξης
είτε από άλλους γεωργούς (75%) είτε από τυχόν προϋπάρχοντες βιοκαλλιεργητές (62,50%),
ενώ σήμερα ουδείς στηρίζεται στους γεωπόνους (100%). Οι βιοκαλλιεργητές της ομάδας
αυτής εμφανίζονται ευχαριστημένοι από την εμπειρία τους στη βιολογική γεωργία (62,50%)
και, στο ίδιο ποσοστό παρακινούν σημαντικά άλλους γεωργούς να ενταχθούν στη βιολογική
γεωργία, ενώ, παράλληλα. επιθυμούν να πρωτοπορούν (62,50%).
Η Ομάδα 1 (36,96% του δείγματος) χαρακτηρίζεται από βιοκαλλιεργητές με μέσο
επίπεδο εκπαίδευσης και μέση ηλικία οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους (70,59%),
συγκαταλέγουν τον εαυτό τους μεταξύ των πρώτων βιοκαλλιεργητών στην περιοχή τους.
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Πρόκειται για κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς (88,24%) οι οποίοι ασχολούνται με τη
γεωργία είτε λόγω οικογενειακής παράδοσης (82,35%), είτε για να αξιοποιήσουν την
κτηματική τους περιουσία (64,71%). Η πλειοψηφία τους εντάχθηκε στη βιολογική γεωργία
με εκτάσεις 41-90 στρ. και με σχετικά επικρατέστερες παραγωγικές κατευθύνσεις τα
κηπευτικά (35,29%) και την πολυκαλλιέργεια (23,53%). Κύριοι λόγοι της ένταξής τους στη
βιολογική γεωργία είναι η «καινοτομία-ιδεολογία» (82,35%) και όχι η «ποιότητα ζωής»
(76,47%). Όσον αφορά στην ενημέρωση, τα «οικονομικά κίνητρα» δεν θεωρούνται ως
σημαντικά (94,12%), όπως άλλωστε και τα θέματα «εμπορίας-συνεργατισμός» (76,47%), ενώ
ως σημαντικό θέμα αναφέρεται η «προστασία περιβάλλοντος» (70,59%). Κατά την ένταξή
τους δεν έτυχαν της στήριξης άλλων γεωργών (70,59%), ενώ, τέλος, πάνω από τους μισούς
(52,94%) αισθάνονται ικανοποιημένοι από το εισόδημά τους.
Η Ομάδα 2 αποτελεί το 26,09% των εκμεταλλεύσεων του δείγματος. Πρόκειται για
νεαρά άτομα (κάτω των 45 ετών), η πλειοψηφία των οποίων (58,33%) εντάχθηκε στη
βιολογική γεωργία στο διάστημα 2001-2004 και δεν ανήκουν (91,67%) στους πρώτους
βιοκαλλιεργητές της περιοχής τους. Στην πλειοψηφία τους (66,67%) είναι κατά κύριο
επάγγελμα γεωργοί τόσο για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους όσο και λόγω
οικογενειακής παράδοσης (91,67% εκάστη) και όχι λόγω της επιθυμίας τους να ζήσουν στο
χωριό (75%). Σημαντικό ρόλο για την ένταξή τους στη βιολογική γεωργία έπαιξε ο
παράγοντας «καινοτομία-ιδεολογία» (88,33%). Ως σημαντικό θέμα ενημέρωσης δηλώνουν
την «προστασία περιβάλλοντος» σε αντίθεση με τα «οικονομικά κίνητρα» (66,67% εκάστη).
Κύριες κατευθύνσεις της βιολογικής παραγωγής είναι οι πολυκαλλιέργειες και τα κηπευτικά
(35,57% εκάστη). Δεν έχουν σημαντική στήριξη γεωπόνων (75%) αλλά ακολουθούν τυχόν
συμβουλές τους (66,67%).
Η Ομάδα 3 (19,57% του δείγματος) αφορά σε πιο παλιούς παραγωγούς οι οποίοι είναι οι
πιο ηλικιωμένοι (άνω των 56 ετών) και με το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο
βιοκαλλιεργητές. Είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί (77,78%) και στο σύνολό τους
ασχολούνται με τη γεωργία λόγω οικογενειακής παράδοσης. Στην πλειοψηφία τους (77,78%)
δεν συγκαταλέγουν τον εαυτό τους μεταξύ των πρωτοπόρων βιοκαλλιεργητών της περιοχής
τους. Το 88,89% δήλωσε ότι ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τη βιολογική γεωργία στο
διάστημα 2002-2006 και τα 2/3 (του συνόλου) υπέβαλαν αίτηση στο διάστημα 2005-2007.
Εντάχθηκαν στη βιολογική καλλιέργεια με έκταση 1-40 στρέμματα και είναι στην
πλειοψηφία τους ελαιοπαραγωγοί (55,56%). Ως κύριους παράγοντες αναφέρουν την
«προστασία περιβάλλοντος» (77,78%) και την «καινοτομία-ιδεολογία» (66,67%) και όχι την
«ποιότητα ζωής» (100%) ή την «εμπορία του προϊόντος» (77,78%). Η στήριξη άλλων
γεωργών ήταν σημαντική για την ένταξή των 2/3 των παραγωγών της ομάδας ενώ σήμερα
όλοι δηλώνουν ως σημαντική τη στήριξη των γεωπόνων. Στο σύνολό τους θεωρούν ως
σημαντικό ζήτημα ενημέρωσης την «προστασία περιβάλλοντος» ενώ, από την άλλη, τα
θέματα «εμπορίας-συνεργατισμού» δεν θεωρούνται σημαντικά (88,89%). Στην πλειοψηφία
τους δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το εισόδημά τους (88,89%), ούτε έχουν
φιλοδοξίες ως πρωτοπόροι (77,78%).
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Συζήτηση – Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές, η υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας, τουλάχιστον στο Ν. Βοιωτίας,
δεν φαίνεται ότι ακολουθεί το μοντέλο της «διάχυσης των καινοτομιών» (Rogers, 2003). Μια
πρώτη εξήγηση της «παρέκκλισης» αυτής μπορεί να αφορά στο γεγονός ότι η βιολογική
γεωργία, ένα επίσημα αναγνωρισμένο (και επιδοτούμενο) σύστημα παραγωγής εδώ και 15
έτη, δεν έχει εξαπλωθεί στο σύνολο των γεωργών. Από την άλλη, όμως, τα χαρακτηριστικά
των Ομάδων που αναγνωρίστηκαν από την έρευνα επιτρέπουν την υπόθεση ότι οι
βιοκαλλιεργητές, σήμερα, αποτελούν μια από τις πρώτες ομάδες υιοθετούντων (καινοτόμοι
ή/και ενωρίς αποδεχόμενοι) του μοντέλου. Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας
διαπιστώνεται ότι: α) η καινοτομία δεν παράγεται σε ερευνητικά ιδρύματα ούτε
‘μεταφέρεται’ στους γεωργούς διαμέσου των Γεωργικών Εφαρμογών, β) το υφιστάμενο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτική είναι ανεπαρκή (ανυπαρξία σαφούς εθνικού σχεδιασμού
για τη βιολογική γεωργία και άρα στοχευμένη ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευσης και
των γεωργικών εφαρμογών όσον αφορά τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη
μεταποίηση και εμπορία. βλ. Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2004), ενώ, από την άλλη, γ)
διαπιστώνεται η απουσία ενός φορέα των ίδιων των βιοκαλλιεργητών, ο οποίος θα μπορούσε
να επιλύσει τουλάχιστον κάποια από τα προβλήματα ενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης.
Σημαντικό εξάλλου είναι το εύρημα της εμφάνισης μεταξύ των βιοκαλλιεργητών ατόμων με
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης και αυξημένη πρόσβαση στην πληροφορία οι οποίοι έχουν
άλλη, εκτός της γεωργίας κύρια απασχόληση. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η βιολογική
γεωργία δεν αφορά σε μια απλή σχετικά καινοτομία (παράδειγμα υποκατάστασης εισροών)
αλλά αποτελεί μια σύνθετη καινοτομία η οποία απαιτεί τη συνολική αλλαγή του συστήματος
παραγωγής (παράδειγμα συστημικού επανασχεδιασμού, βλ. Lamine and Bellon, 2009).
Από την άλλη, συγκλίνοντας με τη διεθνή βιβλιογραφία, στην παρούσα μελέτη
διαπιστώνεται, αφενός, σημαντική διαφοροποίηση στις τάξεις των βιοκαλλιεργητών και,
αφετέρου, ο σημαντικός ρόλος του επαγγελματικού υποβάθρου (Padel, 2008) και των
κοινωνικών δικτύων στήριξης των βιοκαλλιεργητών (Kaufmann et al., 2009, Selfa et al.,
2008), παράλληλα με το γεγονός ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί, πέραν της ιδεολογίας, μια
επαγγελματική πρόκληση, ως καινοτομία, για πολλούς παραγωγούς (Flaten et al., 2006).
Είναι επίσης φανερό ότι για ορισμένες ομάδες «πραγματιστών» βιοκαλλιεργητών (Darnhofer
et al., 2005) η περιβαλλοντική διάσταση συνδυάζεται, αν δεν υποτάσσεται στην οικονομική.
Πράγματι, στη σύγχρονη βιβλιογραφία συζητείται ευρέως το γεγονός ότι τα κίνητρα για την
υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας έχουν πλέον μετασχηματιστεί, και είναι τόσο
περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά (de Buck et al., 2001), καθώς και ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις κάποιες πρακτικές των βιοκαλλιεργητών δεν διαφέρουν από αυτές των
συμβατικών γεωργών (π.χ. Lamine and Bellon, 2009. Για την Ελλάδα, (Βλάχος 2009, Dantsis
et al., 2009) ένα επίσης σημαντικό προς διερεύνηση ζήτημα αφορά στην εγκατάλειψη της
βιολογικής γεωργίας από μια μερίδα βιοκαλλιεργητών (βλ. Alexopoulos et al., 2010)6,7.
Τέλος, φαίνεται πως ισχυρή, σε σχέση με την αποδοχή-διάδοση της βιολογικής γεωργίας,
είναι στη χώρα μας η επιρροή των προαναφερθέντων «παραγόντων πλαισίου» οι οποίοι θα
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έπρεπε να έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό των αντίστοιχων προγραμμάτων
πιθανά οδηγώντας και σε αλλαγές στη δομή των παρεχόμενων κινήτρων.
Η περαιτέρω διερεύνηση παραγόντων που συμβάλλουν ή εμποδίζουν την αποδοχή και
διάχυση της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας θεωρείται σημαντική καθώς η βιολογική
γεωργία συνδέεται, εκτός των άλλων, με την τοπική και αειφόρο (αγροτική) ανάπτυξη (βλ.
Darnhofer et al., 2010). Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια προσπάθεια κατανόησης
των εν λόγω διαδικασιών. Πλην όμως, με δεδομένους τους περιορισμούς της παρούσας
εργασίας απαιτείται περαιτέρω μελέτη, ιδίως δε με τη χρήση ποιοτικών μεθοδολογιών8.

Σημειώσεις
1

Όπως η προστασία των μη ανανεώσιμων πόρων, η ποιότητα των τροφίμων, η μείωση των πλεονασμάτων κλπ.
Λίγο έως πολύ παρόμοιοι παράγοντες έχει εντοπιστεί ότι επηρεάζουν, γενικότερα, τη συμμετοχή των γεωργών
σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα καθώς και σε διάφορες μορφές «αειφόρου» γεωργίας (για βιβλιογραφικές
επισκοπήσεις βλ.: Defrancesco et al., 2008, Knowler and Bradshaw, 2007, Pannell et al., 2006, Selfa et al.,
2008).
3
Δειγματοληψία κατανομής Neyman, με επιζητούμενη ακρίβεια εκτίμησης της Χ.Γ.Ε.Β.Π. σε κάθε στρώμα ίση
προς ± 5 στρ. και συντελεστή αξιοπιστίας z=3 που υπολογίσθηκε σύμφωνα με πιθανότητα εκτίμησης P=99%.)
4
Η οποία μάλιστα εντοπίζεται σε συγκεκριμένο γεωπόνο της Νομαρχίας (1993-1998).
5
Η Ένωση, αν και δραστηριοποιείται από το 2003 δεν έχει, όπως δήλωσαν οι βιοκαλλιεργητές, ανταποκριθεί
μέχρι σήμερα σε θέματα ενημέρωσης και διάδοσης της βιολογικής γεωργίας. Η δυσαρέσκεια των παραγωγών
έχει ως αποτέλεσμα το 60,9% των βιοκαλλιεργητών να μην συμμετέχει στην εν λόγω Ένωση.
6
Ένα επίσης σημαντικό προς διερεύνηση ζήτημα αφορά στην εγκατάλειψη της βιολογικής γεωργίας από μια
μερίδα βιοκαλλιεργητών (βλ. Alexopoulos et al., 2010).
7
Πρόκειται για τη θέση περί συμβατικοποίησης (‘conventionalisation’) της βιολογικής γεωργίας η οποία όμως
αμφισβητείται έντονα (Darnhofer et al., 2010, Padel, 2008).
8
Όπως, για παράδειγμα, η παρακολούθηση και ανάλυση των «βιογραφικών συμβάντων» και των πρακτικών
των παραγωγών που, τελικά, τους οδηγούν στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας (Lamine and Bellon, 2009).
2
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Περίληψη
Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει τους μη παρατηρήσιμους παράγοντες των λόγων
εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ISO 14001, των δυσκολιών
εφαρμογής του και των αντίστοιχων ωφελειών. Γι’ αυτό πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε 53
επιχειρήσεις πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 14001. Οι μη παρατηρήσιμοι παράγοντες
αναδείχθηκαν με Διερευνητικές Παραγοντικές Αναλύσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
μη παρατηρήσιμοι παράγοντες των λόγων πιστοποίησης είναι η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική
της επιχείρησης, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η απαίτηση της κοινωνίας.
Οι μη παρατηρήσιμοι παράγοντες των δυσκολιών εφαρμογής του προτύπου αφορούν τον
προσδιορισμό των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και τις απαιτήσεις του πρότυπου. Οι μη
παρατηρήσιμοι παράγοντες των ωφελειών πιστοποίησης είναι: η βελτίωση της διαχείρισης
αποβλήτων, των σχέσεων με την κοινωνία (λόγω βελτιωμένης περιβαλλοντικής επίδοσης),
της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και η μετάβαση από συμβατικές σε αειφορικές
πρακτικές. Τα ευρήματα της έρευνας θα ενθαρρύνουν επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα ΣΠΔ
και θα συμβάλλουν ώστε οι ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις να εφαρμόζουν
αποτελεσματικότερα το πρότυπο και να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.
Λέξεις-κλειδιά: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001, λόγοι, δυσκολίες, οφέλη.
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Abstract
The purpose of this paper is to determine the latent constructs of the motives for
implementing ISO 14001, the difficulties in meeting the standard’s requirements and the
benefits derived. A research project was carried out in 53 ISO 14001 certified companies.
Exploratory Factor Analyses were applied in order to refine the latent constructs. The
environmentally-friendly policy, the competitive advantage, and the social requirement were
the extracted latent constructs of the ISO 14001 motives. Determining environmental
performance issues and meeting the ISO 14001 requirements were the extracted latent
constructs of the difficulties companies faced with. Improving waste processing, the
relationships with society (due to better environmental performance) and a company’s market
position, and the transition from conventional to sustainable practices, were the extracted
latent constructs of the benefits derived. The ISO 14001 certified companies can now focus
on specific factors in order to strengthen their motivation, avoid difficulties and maximize
their benefits. Non-certified companies may be encouraged to implement an Environmental
Management System according to ISO 14001.
Keywords: Environmental Management System, ISO 14001, motives, difficulties, benefits.

Εισαγωγή
Η ανησυχία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων,
τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει αυξηθεί πολύ τις
τελευταίες δεκαετίες (Rezaee and Elam, 2000). Έτσι, η απαίτηση για αυστηρότερη νομοθεσία
περί προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο επί των παραγόμενων προϊόντων όσο και επί των
παραγωγικών διεργασιών των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί (Santos-Reyes and Lawlor-Wright,
2001). Πολλοί νόμοι και κανονισμοί έχουν ήδη θεσπιστεί προκειμένου να στρέψουν τις
επιχειρήσεις προς την προστασία του περιβάλλοντος (Rezaee and Elam, 2000). Για το λόγο
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αυτό, πολλές είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που προσπαθούν να εντάξουν στις καθημερινές
τους λειτουργίες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές (Holt, 1998).
Η αποτελεσματική συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους περιβαλλοντικούς νόμους
και κανονισμούς προϋποθέτει όχι μόνο τη δέσμευση των επιχειρήσεων στην προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και την εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ΣΠΔ) (Rezaee and Elam, 2000). Ένα ΣΠΔ στοχεύει στο να εισαγάγει την έννοια
της αειφόρου ανάπτυξης στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών,
μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μηχανισμών που συνδυάζουν αποτελεσματικά την
τεχνολογία, την οικονομική ανάπτυξη και την αειφορία. Επίσης, ένα ΣΠΔ επιτρέπει σε μια
επιχείρηση να ελέγχει διαρκώς τις συνέπειες των παραγωγικών της διαδικασιών στο
περιβάλλον (da Silva and de Medeiros, 2004). Όλα τα ΣΠΔ που έχουν κατά καιρούς
δημοσιευθεί, τονίζουν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος,
προς όφελος όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των επερχόμενων (Chavan, 2005). Τα
πλέον διαδεδομένα ΣΠΔ είναι το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και το Κοινοτικό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) (Watson and Emery, 2004). Ωστόσο, το
πρότυπο ISO 14001 έχει επικρατήσει περισσότερο στην πράξη (Liyin et al., 2006).
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, τους
λόγους εφαρμογής του προτύπου ISO 14001, τις δυσκολίες εφαρμογής του και τα οφέλη που
απορρέουν, ώστε να αναδειχθούν οι βασικότεροι μη παρατηρήσιμοι παράγοντες. Για το
σκοπό αυτό έγιναν Διερευνητικές Παραγοντικές Αναλύσεις καθώς και αναλύσεις
Περιγραφικής Στατιστικής.
Η δομή του άρθρου έχει ως εξής: αρχικά δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη διάδοση
των ΣΠΔ ISO 14001 και EMAS. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή του ίδιου του
προτύπου ISO 14001. Ακολούθως, μέσω της βιβλιογραφίας, προσδιορίζονται οι λόγοι
εφαρμογής του ΣΠΔ ISO 14001, οι δυσκολίες εφαρμογής του και τα αντίστοιχα οφέλη. Στη
συνέχεια διατυπώνονται οι ερευνητικές ερωτήσεις της παρούσας εργασίας. Ακολουθεί η
περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας που διεξήχθη και τα αποτελέσματά της. Τέλος,
παρατίθεται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα της έρευνας, οι
περιορισμοί της και οι αντίστοιχες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Η διάδοση των ΣΠΔ ISO 14001 και EMAS
Το πρότυπο ISO 14001 είναι γενικό και αρκετά ευέλικτο (Fortunski, 2008) και μπορεί να
εφαρμοστεί από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών (Poksinska et al., 2003),
διαφόρων μεγεθών και κλάδων (Rezaee and Elam, 2000). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατα
δημοσιευμένη έρευνα του οργανισμού ISO (2008), μέχρι και το Δεκέμβριο του 2008, είχαν
αποδοθεί πιστοποιητικά ISO 14001 σε 188.815 επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε 155 χώρες
του κόσμου. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα είχαν πιστοποιηθεί 463 επιχειρήσεις όλων των κλάδων
(ISO, 2008). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος (2010), έως τον Ιούνιο
του 2010, το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
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εφαρμόζονταν από 4.500 περίπου ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Στην Ελλάδα
και έως τον Ιούνιο του 2010, το σύστημα αυτό εφαρμόζονταν από 67 επιχειρήσεις διαφόρων
κλάδων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, 2010).
Το πρότυπο ISO 14001
Το πρότυπο ISO 14001 παρέχει σε μια επιχείρηση τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη
διαχείριση και αποτελεσματική διευθέτηση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των
επιχειρηματικών της ζητημάτων (Zutshi and Sohal, 2004). Περιγράφει την οργανωτική δομή,
τις δραστηριότητες σχεδιασμού, τις υπευθυνότητες, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους
πόρους που απαιτούνται για την προετοιμασία, εφαρμογή, διατήρηση και ανασκόπηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής μιας επιχείρησης (Marimon et al., 2009). Οι απαιτήσεις του ISO
14001:2004 βασίζονται στην κυκλική δυναμική διεργασία του «σχεδιάζω, εφαρμόζω, ελέγχω,
ανασκοπώ (βελτιώνω)» (Massoud et al., 2010). Όπως άλλωστε ανέφεραν και οι Zutshi and
Sohal (2005), η απόκτηση και μόνο του πιστοποιητικού δεν αρκεί. Η αληθινή πρόκληση για
πολλούς οργανισμούς είναι να επιτυγχάνουν συνεχή βελτίωση και να διατηρούν το ΣΠΔ για
μακρό χρονικό διάστημα.
Οι λόγοι εφαρμογής του προτύπου ISO 14001
Οι Liyin et al. (2006) ανέφεραν ότι η εφαρμογή ΣΠΔ από μια επιχείρηση καθοδηγείται
κυρίως από εξωτερικούς λόγους όπως είναι οι κανονισμοί της νομοθεσίας που θέτονται με
στόχο τον περιορισμό των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον. Ο Chavan (2005)
ανέφερε ότι το πιστοποιητικό ISO 14001 αποκτάται από τις επιχειρήσεις με κύριο στόχο τα
εμπορικά πλεονεκτήματα (π.χ. διαφήμιση) και δευτερευόντως την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Pan
(2003) διερευνώντας τα κίνητρα απόκτησης του πιστοποιητικού ISO 14001 σε επιχειρήσεις
της Άπω Ανατολής βρήκε ότι η επιθυμία για τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της
επιχείρησης, η προστασία του περιβάλλοντος, η απόκτηση πλεονεκτήματος στην αγορά και η
βελτίωση των σχέσεων με την κοινωνία (μέσω ικανοποίησης των απαιτήσεών της), ήταν τα
σημαντικότερα κίνητρα για την πιστοποίηση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Liyin et al. (2006), τα εξωτερικής φύσεως κίνητρα για την
πιστοποίηση με ISO 14001 δεν θεωρούνται επαρκή για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός
ΣΠΔ. Θα πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και κίνητρα που προέρχονται από το εσωτερικό
περιβάλλον μιας επιχείρησης. Οι da Silva and de Medeiros (2004) ανέφεραν ότι η επιθυμία
για βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών είναι σημαντικός λόγος για την εφαρμογή
ΣΠΔ. Η ανάγκη για αυξημένη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί
επίσης ισχυρό κίνητρο για την υιοθέτηση πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης του
περιβάλλοντος στις παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης.
Οι δυσκολίες εφαρμογής του ISO 14001
Σύμφωνα με τους Zutshi and Sohal (2004), οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες κατά την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων
και προτύπων, είτε αυτά αφορούν την ποιότητα, είτε την εργασιακή ασφάλεια και υγεία, είτε
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το περιβάλλον κ.ο.κ. Ο Chavan (2005) ανέφερε ότι παρόλο που το ISO 14001 δημιουργήθηκε
προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικοί παράγοντες
που εμποδίζουν την αποτελεσματική του εφαρμογή, όπως π.χ. η αντίδραση των εργαζομένων
στην αύξηση των υπευθυνοτήτων τους, η άρνηση της διοίκησης να επενδύσει σε χρόνο και
χρήματα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του προτύπου και η αντίληψη που επικρατεί
ότι όταν ένα ΣΠΔ είναι ήδη εγκατεστημένο σε μια επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να
ανασκοπείται και να βελτιώνεται συνεχώς.
Οι Ann et al. (2006) αναφέρουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προτύπου ISO 14001
όπως η αυξημένη γραφειοκρατία και οι απαιτήσεις για εκτεταμένη τεκμηρίωση. Οι Liyin et
al. (2006) ανέφεραν ότι η αύξηση του κόστους, του απαιτούμενου χρόνου και της διάθεσης
των πόρων για την εφαρμογή διαδικασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΠΔ, αποθάρρυνε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις από την ενεργή συμμετοχή τους στη βελτίωση της
περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Οι Chin et al. (1999) δήλωσαν ότι ένα σημαντικό εμπόδιο
στην εφαρμογή του ISO 14001 είναι το συνολικό του κόστος και πιο συγκεκριμένα το κόστος
της αρχικής του εγκατάστασης και μακροπρόθεσμης διατήρησης και βελτίωσής του. Οι
Poksinska et al. (2003) μελέτησαν σε σουηδικές επιχειρήσεις τις παρακάτω δυσκολίες
εφαρμογής του προτύπου: την αναγνώριση και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών
θεμάτων και στόχων βελτίωσης, την εκπαίδευση, τις απαιτούμενες γνώσεις, τη δέσμευση των
ανώτατων και μεσαίων διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων, την τεκμηρίωση, τις
περιοδικές επιθεωρήσεις, την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, τον επαναπροσδιορισμό των
πρότυπων διαδικασιών και την επένδυση των απαιτούμενων κεφαλαίων.
Τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του προτύπου ISO 14001
Ένα ΣΠΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 μπορεί να αποτελέσει ισχυρό όπλο των
επιχειρήσεων για τη βελτίωση τόσο της περιβαλλοντικής τους επίδοσης όσο και της
επιχειρηματικής τους. Μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, ελαχιστοποιώντας τα πρόστιμα
που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, μεγιστοποιώντας το βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων
πόρων, μειώνοντας τα απόβλητα ή βελτιώνοντας τη διαχείρισή τους, βελτιώνοντας τη
συνολική εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, καλλιεργώντας μια φιλο-περιβαλλοντική
συνείδηση στους εργαζομένους, κατανοώντας καλύτερα τις επιδράσεις των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης στο περιβάλλον και αυξάνοντας το κέρδος μέσω πιο αποδοτικών λειτουργιών
(Chavan, 2005). Οι da Silva and de Medeiros (2004) ανέφεραν ότι ένα ΣΠΔ μπορεί να
βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση, να μειώσει το
κόστος, να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα και τις σχέσεις της καθώς και την εικόνα της προς
τους επενδυτές, να εμποδίσει τη ρύπανση, να περιορίσει τη σπατάλη πόρων και να ελκύσει
νέους πελάτες. Οι Proto and Supino (2000) τόνισαν ότι εφαρμόζοντας μια επιχείρηση το
πρότυπο ISO 14001 βελτιώνεται η ικανότητα διαχείρισης και ελέγχου των περιβαλλοντικών
θεμάτων, ορίζονται καλύτερα οι υπευθυνότητες και τα καθήκοντα των εργαζομένων και
δίνεται η δυνατότητα ενοποίησης του ΣΠΔ με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
Ο Fisher (2003) ανέφερε επίσης μερικά πλεονεκτήματα όπως τη δυνατότητα μετάφρασης
της περιβαλλοντικής πολιτικής σε λειτουργικές δραστηριότητες ποιότητας, την εξοικονόμηση
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κόστους, τη μείωση των κινδύνων, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τη δημιουργία νέων
ευκαιριών στην αγορά και τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. Οι Rezaee and Elam (2000)
τόνισαν επίσης ότι η πιστοποίηση με ISO 14001 βοηθά την επιχείρηση να συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις των πελατών που θέτουν την πιστοποίηση ως προϋπόθεση σύναψης
συνεργασίας, να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεθνώς, να συμμορφώνεται με τη
νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα πρότυπα, να μειώνει τις επικίνδυνες εκπομπές και να
αποφεύγει τις περιττές επιθεωρήσεις από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας. Οι
Radonjic and Tominc (2006) μελετώντας βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Σλοβενία βρήκαν τα
ακόλουθα οφέλη λόγω της εφαρμογής του ISO 14001: μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ή
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεγαλύτερη ασφάλεια εργαζομένων, αναβάθμιση της
διαθέσιμης τεχνολογίας και προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων (π.χ. ανακύκλωση).

Διατύπωση ερευνητικής ερώτησης
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του προτύπου ISO 14001,
πολλές αμφισβητήσεις έχουν διατυπωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και
σήμερα, σχετικά με την αξία και τη χρησιμότητά του (Ann et al., 2006). Οι Poksinska et al.
(2003) ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν επαρκή εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του
και ότι λίγες μελέτες έχουν γίνει σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις με ISO 14001. Θεωρούν ότι
υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής έρευνας αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του
προτύπου. Σύμφωνα με τον Lopez-Rodriguez (2009) απαιτείται μια βαθύτερη κατανόηση των
λόγων εφαρμογής ενός ΣΠΔ, των οργανωτικών και διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτεί και
των αποτελεσμάτων του. Ο Turk (2009) επισημαίνει ότι θα πρέπει να διερευνηθούν τα
προβλήματα που προκαλούνται από την ταυτόχρονη εφαρμογή του ISO 14001 με άλλα
συστήματα όπως το ISO 9001. Οι Grolleau et al. (2007) συνιστούν τη μελέτη της διαδικασίας
πιστοποίησης, της ικανότητας αφομοίωσης και συντονισμού των διαδικασιών διατήρησης
του ΣΠΔ καθώς και τη μελέτη της αποτελεσματικότητας από περιβαλλοντικής πλευράς του
ISO 14001. Έτσι, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις ερευνητικές προτάσεις,
διατυπώνεται η παρακάτω κύρια ερευνητική ερώτηση: Ποιοι είναι οι μη παρατηρήσιμοι
παράγοντες των λόγων πιστοποίησης με ISO 14001, των δυσκολιών εφαρμογής του
προτύπου και των αντίστοιχων ωφελειών και ποιοι από αυτούς είναι οι σημαντικότεροι;

Μεθοδολογία
Προκειμένου να δοθεί απάντηση στην παραπάνω ερευνητική ερώτηση, σχεδιάστηκε μια
έρευνα σε επιχειρήσεις πιστοποιημένες με ISO 14001:2004. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο με βάση τους λόγους πιστοποίησης, τις δυσκολίες εφαρμογής του προτύπου
και τα αντίστοιχα οφέλη. Αρχικά έγινε ανασκόπηση του ερωτηματολογίου από ακαδημαϊκούς
και στη συνέχεια ένας πιλοτικός έλεγχος από ειδικούς επαγγελματίες στα ΣΠΔ. Το
ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή περιελάμβανε τέσσερις ενότητες, αναφορικά
αντίστοιχα με το προφίλ των επιχειρήσεων, τους λόγους πιστοποίησης, τις δυσκολίες
εφαρμογής του προτύπου και τα οφέλη των επιχειρήσεων. Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους
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των επιχειρήσεων να εκφράσουν την άποψή τους στις προτάσεις αυτές, χρησιμοποιώντας την
7-βάθμια κλίμακα Likert (1= διαφωνώ απόλυτα έως 7=συμφωνώ απόλυτα).
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υπεύθυνους ΣΠΔ 180
επιχειρήσεων πιστοποιημένων με ISO 14001:2004. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν το
σύνολο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων με ISO 14001:2004 που ήταν καταγεγραμμένες
στη βάση δεδομένων της ICAP κατά την εποχή διενέργειας της έρευνας. Παρελήφθησαν 53
πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ποσοστό 29,4%. Συγκρίνοντας τις επιχειρήσεις που
απάντησαν πρώτες στο ερωτηματολόγιο με αυτές που απάντησαν τελευταίες, σε ότι αφορά το
μέγεθός τους αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές. Σύμφωνα και με άλλες μελέτες (Fotopoulos et al., 2009; Gadene and Sarma, 2009)
και προκειμένου να εξαχθούν οι μη παρατηρήσιμοι παράγοντες, έγιναν Διερευνητικές
Παραγοντικές Αναλύσεις, με τη μέθοδο της Ανάλυσης των Κύριων Συνιστωσών και
ορθογώνια περιστροφή τύπου Varimax.

Αποτελέσματα
Το προφίλ των επιχειρήσεων
Με βάση τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα
μπορεί βέβαια να χαρακτηριστούν ως μικρομεσαίες, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετές
ήταν και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό συνάγεται δεδομένου ότι ποσοστό 28,3%
απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους, 32 % μεταξύ 50-250 εργαζομένους, 17%
μεταξύ 250-500 εργαζομένους, 15,1% μεταξύ 500-1000 εργαζομένους και 7,5% πάνω από
1000 εργαζομένους. Ποσοστό 32,1% των επιχειρήσεων είχαν πιστοποιηθεί με ISO 14001 για
πρώτη φορά μέχρι το τέλος του 2001, ποσοστό 30,1% μέχρι το τέλος του 2004 και ποσοστό
30,2% μέχρι το τέλος του 2006. Ωστόσο, ποσοστό 64% των ανταποκρινόμενων επιχειρήσεων
είχαν επίσης πιστοποιηθεί με ISO 9001.
Διερευνητικές Παραγοντικές Αναλύσεις
Οι μετρήσιμες μεταβλητές (ερωτήσεις) σχετικά με τους λόγους πιστοποίησης με ISO
14001, τις δυσκολίες εφαρμογής του προτύπου και τα οφέλη από την πιστοποίηση,
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για αντίστοιχες Διερευνητικές Παραγοντικές Αναλύσεις. Από
αυτές και με βάση το κριτήριο της ιδιοτιμής (Eigenvalue>1), προέκυψαν τρεις μη
παρατηρήσιμοι παράγοντες λόγων πιστοποίησης (Πίνακας Ι), δύο μη παρατηρήσιμοι
παράγοντες δυσκολιών εφαρμογής (Πίνακας ΙΙ) και τέσσερις μη παρατηρήσιμοι παράγοντες
ωφελειών (Πίνακας ΙΙΙ). Οι παράγοντες αυτοί εξηγούνται με βάση τις φορτίσεις των αρχικών
μεταβλητών (>0,60).
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Πίνακας I. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση των λόγων πιστοποίησης με ISO 14001.
Παράγοντες

Kaiser-Meyer-Olkin=0,696
Μέση
τιμή1

Μεταβλητές

Αντα/στικό
πλεονέκτημα
στην αγορά

Κοινωνική
απαίτηση

Φιλοπεριβαλλοντική
πολιτική

Factor loadings
Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
στην αγορά
Η αύξηση του μεριδίου αγοράς
Το πιστοποιητικού σαν εργαλείο προβολής
και διαφήμισης
Η αύξηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος
Η περιβαλλοντική νομοθεσία
Η απαίτηση της πολιτείας
Η απαίτηση κοινωνικών ομάδων
Η πίεση / απαίτηση των πελατών
Η δέσμευση μεσαίων στελεχών
Η δέσμευση ανώτερης διοίκησης
Η φιλο-περιβαλλοντική πολιτική

5,00

0,835

3,42

0,809

4,32

0,764

4,66

0,750

4,19
3,21
3,26
2,98
5,47
6,25
5,92
Eigenvalue
Comulative Variance %
Cronbach a
Mean value1

0,825
0,778
0,717
0,596

3,693
30,777
0,817
4,35

1,910
46,694
0,751
3,41

0,741
0,721
0,688
1,788
61,596
0,610
5,88

*:1= διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Πίνακας II. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση των δυσκολιών εφαρμογής του ISO 14001.
Παράγοντες

Kaiser-Meyer-Olkin=0,863

2,70

Δείκτες
περιβαλλοντικής
επίδοσης
Factor loadings
0,818

3,13

0,790

3,15
3,75
3,04

0,731
0,723
0,657

2,70

0,642

3,64

0,601

Μέση
τιμή1

Μεταβλητές

Οι περιοδικές επιθεωρήσεις
Οι γνώσεις και η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης
περιβάλλοντος
Οι απαραίτητοι πόροι
Ο απαιτούμενος χρόνος
Η διατήρηση και ο έλεγχος των αρχείων
Η αντίσταση εκ μέρους των εργαζομένων για τη
διενέργεια αλλαγών
Η εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών
ενεργειών
Η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
Ο προσδιορισμός σκοπών και μετρήσιμων στόχων
Η αναγνώριση περιβαλλοντικών θεμάτων
Ο προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων

3,64
3,91
3,37
3,49
Eigenvalue
Comulative Variance %
Cronbach a
Mean value1

*:1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.
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Οι απαιτήσεις του
ΣΔΠ

0,564

5,302
48,196
0,882
3,22

0,888
0,725
0,600
1,185
58,971
0,685
3,59
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Πίνακας III. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση των ωφελειών πιστοποίησης με ISO 14001.
Kaiser-Meyer-Olkin=0,699
Factors
Μετάβαση από
Βελτίωση των
Βελτίωση της
τις συμβατικές
σχέσεων με την
Βελτίωση
θέσης της
Μέση
σε
αειφορικές
κοινωνία
λόγω
διαχείρισης
Μεταβλητές
επιχείρησης
τιμή1
(βιώσιμες)
περιβαλλοντικής αποβλήτων
στην αγορά
πρακτικές
επίδοσης
Factor loadings
Η αύξηση της
4,06
0,905
ικανοποίησης πελατών
Η βελτίωση της
4,06
0,845
ανταγωνιστικής θέσης
Η αύξηση του μεριδίου
3,40
0,798
αγοράς και πωλήσεων
Η βελτίωση της εικόνας
4,62
0,702
στην αγορά
Η βελτίωση της
5,25
0,545
ποιότητας διαδικασιών
Η υιοθέτηση νέων ή/και
4,08
0,826
τροποπ/μένων τεχν/γιών
Ο σχεδιασμός προϊόντων
3,86
0,751
φιλοπεριβαλλοντικών
Αντικατάσταση παρ/κων
3,17
0,727
πηγών ενεργείας
Η αύξηση επίπεδου
4,66
0,681
εργασιακής ασφάλειας
Η μείωση αστοχιών
5,45
0,730
περιβ/ντικών θεμάτων
Η βελτίωση των
4,47
0,682
σχέσεων με τις αρχές
Η βελτίωση σχέσεων με
4,13
0,566
κοινωνικές ομάδες
Η μείωση της
4,15
0,543
κατανάλωσης ενεργείας
Η αύξηση του ποσοστού
5,47
0,859
ανακύκλωσης
Η βελτίωση διαχείρισης
5,00
0,803
των στερεών αποβλήτων
Η βελτίωση διαχείρισης
4,69
0,615
των υγρών αποβλήτων
6,267
2,018
1,305
1,228
Eigenvalue
39,166
51,778
59,935
67,608
Comulative Variance %
0,865
0,827
0,659
0,764
Cronbach a
1
4,28
3,94
4,55
5,06
Mean value
*:1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.
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Συζήτηση
Το προφίλ των πιστοποιημένων επιχειρήσεων με ISO 14001
Ως προς το μέγεθός τους, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν όχι μόνο οι
μικρομεσαίες αλλά και οι μεγάλες. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο εάν λάβουμε
υπόψη μας ότι, αφενός μεν στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις είναι ως επί το πλείστον
μικρομεσαίες (Panigyrakis et al., 2009) και αφετέρου ότι είναι πιο εύκολο για μια μεγάλη
επιχείρηση να κάνει τις απαιτούμενες επενδύσεις για την εφαρμογή ενός ΣΠΔ σε σχέση με
μια μικρή επιχείρηση (Μανδαράκα και Γεωργακόπουλος, 2006). Το γεγονός ότι και οι
μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ΣΠΔ είναι επίσης σύμφωνο με τον Chavan (2005) ο οποίος
ανέφερε ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό ISO 14001.
Αυτό το αιτιολόγησε με το γεγονός ότι τα οφέλη από την πιστοποίηση γίνονται πιο άμεσα
αντιληπτά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μικρότερο
κύκλο εργασιών και κατά συνέπεια μικρότερο ποσοστό ανταπόδοσης. Ωστόσο, σε
προηγούμενες μελέτες που έγιναν από τους Fotopoulos and Psomas (2009) και Fotopoulos et
al. (2009) σε ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες με ISO 9001 και ISO 22000 αντίστοιχα,
παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρήσεις εκείνες ήταν μικρομεσαίες σε μεγαλύτερα ποσοστά σε
σχέση με την παρούσα έρευνα. Με άλλα λόγια, στην παρούσα εργασία παρατηρούμε ότι το
ΣΠΔ ISO 14001 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Αντίθετα, οι Μανδαράκα
και Γεωργακόπουλος (2006) μελέτησαν ελληνικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που
εφάρμοζαν ΣΠΔ (ISO 14001 ή EMAS), η πλειοψηφία των οποίων ήταν μεγάλου και μεσαίου
μεγέθους. Επίσης μεγάλου μεγέθους ήταν και η πλειοψηφία των πιστοποιημένων με ISO
14001 σλοβένικων και τουρκικών επιχειρήσεων που μελέτησαν οι Radonjic and Tominc
(2006) και Turk (2009) αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Lopez-Rodriguez (2009) μελέτησε ισπανικές
επιχειρήσεις πιστοποιημένες με ISO 14001 οι οποίες ήταν κυρίως μικρομεσαίες.
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν εμπειρία στην εφαρμογή
όχι μόνο ενός ΣΠΔ αλλά και ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) όπως
άλλωστε και οι ελληνικές και σουηδικές επιχειρήσεις που μελέτησαν αντίστοιχα οι
Μανδαράκα και Γεωργακόπουλος (2006) και οι Poksinska et al. (2003).
Οι λόγοι εφαρμογής του προτύπου ISO 14001
Οι εσωτερικής φύσεως λόγοι όπως η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης και η
ισχυρή δέσμευση των μεσαίων και ανώτατων διοικητικών στελεχών, φαίνεται να αποτέλεσαν
τον καθοριστικότερο παράγοντα για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων με ISO 14001.
Ωστόσο, υπήρξαν και εξωτερικής φύσεως λόγοι, οι οποίοι φαίνεται να συνέβαλαν λιγότερο
στην απόφαση των επιχειρήσεων να πιστοποιηθούν. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το
γεγονός ότι, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι Μανδαράκα και Γεωργακόπουλος (2006),
καθώς αυξάνεται η εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων στην εφαρμογή συστημάτων όπως
το ISO 14001 και το ISO 9001, τα στελέχη των επιχειρήσεων συνειδητοποιούν πιο έντονα τη
χρησιμότητά τους αλλά και τα οφέλη που απορρέουν.

530

Η Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

O Pan (2003), χρησιμοποίησε τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση όπως και οι
συγγραφείς αυτού του άρθρου. Τα αποτελέσματά του ανέδειξαν δύο παράγοντες λόγων
πιστοποίησης των επιχειρήσεων της Ταϊβάν και της Κορέας, την πίεση από το εξωτερικό
περιβάλλον και τη βελτίωση της συνολικής εικόνας και των σχέσεων της επιχείρησης με την
κοινωνία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε εσωτερικής φύσεως παράγοντας όπως στην παρούσα
εργασία. Οι Poksinska et al. (2003) βασίστηκαν επίσης στη Διερευνητική Παραγοντική
Ανάλυση, από την οποία προέκυψαν τρεις μη παρατηρήσιμοι παράγοντες λόγων
πιστοποίησης, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής φύσεως. Ωστόσο, αντίθετα από την
παρούσα εργασία, στην περίπτωση των σουηδικών επιχειρήσεων που μελέτησαν οι Poksinska
et al. (2003), οι εξωτερικής φύσεως παράγοντες ήταν πιο σημαντικοί σε σχέση με τους
εσωτερικής φύσεως. Αντίθετα από την παρούσα εργασία, στην έρευνα των Μανδαράκα και
Γεωργακόπουλου (2006) σε ελληνικές επιχειρήσεις, τα σημαντικότερα κίνητρα εφαρμογής
ΣΠΔ προέρχονταν πρώτα από το εξωτερικό περιβάλλον και έπειτα από το εσωτερικό.
Εξωτερικά προσανατολισμένοι, αντίθετα με την παρούσα εργασία, ήταν και οι
σημαντικότεροι λόγοι πιστοποίησης των κινεζικών επιχειρήσεων που μελέτησαν οι Yin and
Ma (2009). Όμοια και αντίθετα με τις επιχειρήσεις της παρούσας εργασίας, εξωτερικά
προσανατολισμένοι ήταν οι λόγοι πιστοποίησης με ISO 14001 των τουρκικών επιχειρήσεων
που μελέτησε ο Turk (2009).
Οι δυσκολίες εφαρμογής του προτύπου ISO 14001
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν αντιμετωπίζουν υψηλού βαθμού
δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προτύπου. Η εμπειρία τους στην εφαρμογή διεθνών
προτύπων όπως του ISO 14001 και του ISO 9001, μπορεί να τους έχει φανεί εξαιρετικά
χρήσιμη ώστε να αμβλύνονται οι όποιες δυσκολίες προκύπτουν. Επιπροσθέτως, η βοήθεια
που ενδέχεται να έχουν λάβει από εξωτερικούς συμβούλους επιχειρήσεων, αποτελεί χρήσιμο
όπλο για τις επιχειρήσεις ώστε να ξεπερνούν τις δυσκολίες που ανακύπτουν σχετικά με την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου. Εξάλλου, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του
προτύπου, αποδείχθηκε χαμηλού βαθμού δυσκολία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
αναφορικά με τις δυσκολίες εφαρμογής του ISO 14001, συμπίπτουν εν μέρει με αυτά της
έρευνας των Μανδαράκα και Γεωργακόπουλου (2006) που διεξήχθη επίσης σε ελληνικές
επιχειρήσεις. Αυτή η έρευνα αποκάλυψε ότι μια δυσκολία εφαρμογής του ΣΠΔ, όχι ιδιαίτερα
υψηλού βαθμού, αφορούσε την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτή
η δυσκολία καλύπτεται μόνο από τον έναν εκ των δύο μη παρατηρήσιμων παραγόντων των
δυσκολιών εφαρμογής που αναδείχθηκαν από την παρούσα έρευνα, δηλαδή από τον
παράγοντα «οι απαιτήσεις του ΣΔΠ».
Όμοια με την παρούσα εργασία, οι πιστοποιημένες με ISO 14001 επιχειρήσεις της
Σουηδίας που εξετάστηκαν από τους Poksinska et al. (2003), ανέφεραν ότι ο προσδιορισμός
των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι ένας παράγοντας που απαιτεί τη σημαντικότερη
προσοχή προκειμένου για την εύρυθμη εφαρμογή του προτύπου. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του
προτύπου θεωρήθηκαν, όπως άλλωστε και στην παρούσα εργασία, ως δυσκολίες
υποδεέστερης σημαντικότητας. Αντίθετα με τη παραπάνω μελέτη καθώς και αυτή που

531

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

περιγράφεται στο παρόν άρθρο, ο Turk (2009) δεν εντόπισε μεταξύ των σημαντικότερων
δυσκολιών των πιστοποιημένων με ISO 14001 τουρκικών επιχειρήσεις, έναν παράγοντα που
να αφορά τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι σημαντικότερες δυσκολίες
που προέκυψαν για αυτές τις επιχειρήσεις αφορούσαν τη δέσμευση της διοίκησης καθώς και
τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ίδιου του προτύπου, για τα οποία στοιχεία ένας μη
παρατηρήσιμος παράγοντας προέκυψε και στην παρούσα εργασία (οι απαιτήσεις του ΣΠΔ).
Τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 14001
Τα οφέλη που αποκόμισαν οι επιχειρήσεις του δείγματος από την πιστοποιημένη
εφαρμογή του ISO 14001 δεν ήταν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Μπορούν να
χαρακτηριστούν ως μεσαίου – υψηλού επιπέδου. Παρόλο δηλαδή που οι επιχειρήσεις
εφαρμόζουν το πρότυπο για πάνω από πέντε χρόνια, φαίνεται τελικά ότι το πρότυπο αποδίδει
σημαντικούς καρπούς στις επιχειρήσεις μάλλον μακροχρόνια. Ωστόσο, φάνηκε επίσης ότι τα
όποιου βαθμού οφέλη ξεκινούν από το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων για να
καταλήξουν στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε αρχικά
βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι το οποίο αντανακλά στις σχέσεις της
επιχείρησης με την κοινωνία και έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωσή τους. Έτσι βελτιώνεται
και η θέση της επιχείρησης στην αγορά. Τέλος, μικρότερης σημασίας όφελος αναφέρθηκε η
μετάβαση από συμβατικές σε αειφορικές πρακτικές. Αρχικά δηλαδή είναι απολύτως
αναμενόμενο η επιχείρηση υπό την επίδραση του ΣΠΔ να βελτιώνει τον τρόπο διαχείρισης
των αποβλήτων της και έτσι να κερδίζει σε πρώτη φάση τη συμπάθεια της κοινωνίας και σε
δεύτερη φάση ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Ωστόσο, η μετάβαση από τις υφιστάμενες
συμβατικές πρακτικές σε αυτές που υιοθετούν π.χ. τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι
λογικό να εμφανίζει κάποια υστέρηση, λόγω του γεγονότος ότι απαιτεί υψηλό κόστος
επενδύσεων σε νέα τεχνολογία αλλά και σε τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού.
Όμοια με την παρούσα εργασία, οι Georgiadou and Tsiotras (1998) μελέτησαν την
εφαρμογή ΣΠΔ σε ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματά τους είναι σε συμφωνία με αυτά
της παρούσας εργασίας αναφορικά με το γεγονός ότι τα εσωτερικής φύσεως οφέλη από την
πιστοποίηση με ISO 14001 είναι σημαντικότερα από τα εξωτερικής φύσεως. Τα
αποτελέσματα της έρευνας των Μανδαράκα και Γεωργακόπουλου (2006) που διεξήχθη
επίσης σε ελληνικές επιχειρήσεις, είναι επίσης σε συμφωνία με τα αυτά της παρούσας
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα εκείνη ως σημαντικότερη κατηγορία ωφελειών
πιστοποίησης εμφανίζεται αυτή των λειτουργικών ωφελειών και ακολουθούν τα εξωτερικά
οφέλη, ενώ τα οικονομικά οφέλη θεωρήθηκαν ασήμαντα. Όμοια και ο Turk (2009)
μελετώντας τουρκικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις, βρήκε τα εσωτερικής φύσεως οφέλη πιο
σημαντικά από τα εξωτερικής φύσεως. Οι Poksinska et al. (2003) μελετώντας τα οφέλη από
το ISO 14001 σε σουηδικές επιχειρήσεις, εξήγαγαν τρεις μη παρατηρήσιμους παράγοντες.
Αντίθετα όμως με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, οι πιο σημαντικοί παράγοντες
αφορούσαν τα εξωτερικής φύσεως οφέλη, ενώ τα εσωτερικής φύσεως, όπως εκφράστηκαν
από τον παράγοντα «βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης» ήταν λιγότερο σημαντικά.
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Συμπεράσματα, περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις με ISO 14001 που ανταποκρίθηκαν θετικά στην
παρούσα έρευνα, ήταν οι μικρομεσαίες αλλά και οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις,
επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη ότι το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιουδήποτε
μεγέθους επιχείρηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης την άποψη ότι το πρότυπο
ISO 14001 εφαρμόζεται ως επί το πλείστον από κοινού με το πρότυπο ISO 9001. Οι λόγοι
που παρακίνησαν τις επιχειρήσεις του δείγματος να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ISO 14001
είναι εσωτερικής και εξωτερικής φύσεως, με τις πρώτες να υπερισχύουν των δεύτερων. Η
φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κοινωνική
απαίτηση αποτελούν τους τρεις μη παρατηρήσιμους παράγοντες των λόγων πιστοποίησης.
Από τη μια, η ισχυρή εσωτερική παρακίνηση των επιχειρήσεων αυτών και από την άλλη, η
εμπειρία τους στην εφαρμογή ενός διεθνούς προτύπου όπως του ISO 9001, μπορεί να
συνέβαλαν στο να μην παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες κατά την εγκατάσταση και
εφαρμογή του προτύπου ISO 14001. Ο προσδιορισμός των δεικτών περιβαλλοντικής
επίδοσης και οι απαιτήσεις του προτύπου αποτελούν τους δύο μη παρατηρήσιμους
παράγοντες των δυσκολιών εφαρμογής του προτύπου. Αναφορικά με τα οφέλη από την
πιστοποίηση, συμπεραίνουμε ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι εξαιρετικά υψηλού βαθμού,
ωστόσο τα εσωτερικά οφέλη είναι πιο σημαντικά από τα εξωτερικά. Η βελτίωση διαχείρισης
των αποβλήτων, η βελτίωση των σχέσεων με την κοινωνία λόγω βελτιωμένης
περιβαλλοντικής επίδοσης, η βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και η
μετάβαση από τις συμβατικές στις αειφορικές (βιώσιμες) πρακτικές, είναι οι τέσσερις μη
παρατηρήσιμοι παράγοντες των ωφελειών πιστοποίησης.
Ωστόσο, η παρούσα έρευνα δεν στερείται περιορισμών. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν
να αποτελέσουν κατευθυντήριες οδηγίες για περαιτέρω έρευνα. Δεδομένου ότι το δείγμα των
επιχειρήσεων που μελετήθηκε είναι μικρό, προτείνεται η επιβεβαίωση της δομής των λόγων
πιστοποίησης με ISO 14001, των δυσκολιών εφαρμογής του προτύπου και των αντίστοιχων
ωφελειών, χρησιμοποιώντας όμως ένα μεγαλύτερο δείγμα επιχειρήσεων. Κατά αυτό τον
τρόπο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην παρούσα
έρευνα δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και σε ένα οικονομικό περιβάλλον
όπως το ελληνικό, προτείνεται σε μελλοντικό ερευνητικό σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη
παράγοντες όπως η χώρα εγκατάστασης, ο προσανατολισμός της οικονομίας, το μέγεθος
(μικρομεσαίες και μεγάλες) και ο κλάδος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων (μεταποίησηβιομηχανία και παροχής υπηρεσιών). Τέλος, αξίζει να ερευνηθεί μελλοντικά και η μορφή των
σχέσεων μεταξύ των μη παρατηρήσιμων παραγόντων των λόγων πιστοποίησης και των
δυσκολιών εφαρμογής του ISO 14001 (ανεξάρτητες μεταβλητές) και των αντίστοιχων
παραγόντων των ωφελειών πιστοποίησης (εξαρτημένες μεταβλητές).
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Περίληψη
Η κρίση της γεωργίας και η συρρίκνωση των αγροτικών εισοδημάτων καθώς και οι
πρόσφατοι διατροφικοί κίνδυνοι στρέφουν το ενδιαφέρον παραγωγών και καταναλωτών προς
τα τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα. Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην προτεινόμενη
εισήγηση είναι πώς και σε ποιο βαθμό τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα μπορούν να
δημιουργήσουν χωρικές προστιθέμενες αξίες και συνέργιες στην προοπτική μιας βιώσιμης
αναπτυξιακής δυναμικής. Η επιτόπια έρευνα σε περιοχές της ελληνικής υπαίθρου
υπογραμμίζει το δύσκολο συντονισμό των τοπικών δρώντων γύρω από ένα τοπικό
παραδοσιακό τρόφιμο (παραγωγοί, μεταποιητές, επαγγελματικές ενώσεις, τοπική
αυτοδιοίκηση) ακόμα και αν διαθέτει το πλεονέκτημα μιας θεσμοθετημένης σήμανσης
γεωγραφικής προέλευσης. Η εισήγηση βασίζεται στα αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας που
πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας με βασικό ερώτημα την αξιοποίηση της
τσακώνικης μελιτζάνας ΠΟΠ, εμβληματικό προϊόν της περιοχής, στο πλαίσιο της
χωροτοπικής ανάπτυξης.
Λέξεις-κλειδιά: Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα, ΠΟΠ, χωρική ανάπτυξη, Τσακώνικη
μελιτζάνα.
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Abstract
The crisis of agriculture and the reduction of rural incomes, as well as the recent food risks
are turning the interest of both producers and consumers to local traditional foods. The key
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question in the proposed paper is how and to what extent the local agri-food products can
create added values and territorial synergies in the prospect of sustainable developmental
dynamics. Local surveys in different areas of Greek countryside underline the difficult
coordination of local actors round a traditional local food product (farmers, processors,
traders, professional associations, local government), even if it benefits from of a statutory
designation of geographical identification. The paper is based on the results of local survey
that was conducted in the municipality of Leonidio (Arcadia). The main question focuses on
the valorization of Tsakonian eggplant PDO of Leonidio, an emblematical product of the
region, in the territorial development.
Keywords: Local agrifood products, PDO, territorial development, Tsakonian eggplant.

Εισαγωγή
Τοπικές αγροδιατροφικές ιδιοτυπίες και χωρική διαφοροποίηση. Η αξιοποίηση της
εικόνας του τόπου
Η κρίση της γεωργίας και η συρρίκνωση των αγροτικών εισοδημάτων (αμφισβήτηση του
παραγωγιστικού μοντέλου παραγωγής) καθώς και οι πρόσφατοι διατροφικοί κίνδυνοι
στρέφουν παραγωγούς και καταναλωτές προς τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι πρώτοι
αναζητούν καινοτόμους τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός τους στο πλαίσιο προτροπών
και κινήτρων της ΚΑΠ περί βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου προσαρμοζόμενοι ταυτόχρονα
στις νέες τάσεις της καταναλωτικής αγοράς. Οι δεύτεροι αναζητούν ασφαλή τρόφιμα
ιδιότυπης ποιότητας, ποιότητα που συνήθως συνδέεται με την γεωγραφική προέλευση του
προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση, η στροφή των καταναλωτών προς ‘το ποιοτικό’ και ‘το τοπικό’
ενεργοποιεί παραδοσιακές τεχνογνωσίες και αναξιοποίητους φυσικούς και πολιτισμικούς
πόρους και δίνει νέες προοπτικές αξιοποίησης της αγροτικής κληρονομιάς των περιοχών της
υπαίθρου. Οι δράσεις γύρω από τα τοπικά παραδοσιακά αγροδιατροφικά προϊόντα κατέχουν
συνήθως περίοπτη θέση στα αναπτυξιακά προγράμματα (εργαστήρια και βιοτεχνίες
τροφίμου, παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία, επισκέψιμα οινοποιεία κλπ) μικρής χωρικής
κλίμακας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (LEADER, Ο.Π.Α.Α.Χ.). Παράλληλα, το
αίτημα για την προστασία της γεωγραφικής προέλευσης των τροφίμων (ΠΟΠ, ΠΓΕ), αλλά
και η οργάνωση φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (γιορτές λαδοτυριού,
τσακώνικης μελιτζάνας κλπ) καταδεικνύουν τη σημασία που δίνεται από τις τοπικές
κοινωνίες και τις τοπικές αρχές για την αξιοποίηση της αγροτικής κληρονομιάς που θα
αναδεικνύει την ‘εικόνα του τόπου’. Αναδεικνύεται, εν ολίγοις, η ανάγκη κατασκευής μιας
‘χωρικής σήμανσης’ που θα αποτυπώνει το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της περιοχής
και θα συμβάλλει στην προβολή και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μέσα από ένα σύνολο
προϊόντων (αγροτικών και μη) και υπηρεσιών (αγροτουρισμός, αναψυχή, διατήρηση
κληρονομιάς, προστασία περιβάλλοντος, κοκ), η κατασκευή με άλλα λόγια αυτού που ο
Pecqueur αποκαλεί (2002: 63-65) ‘καλάθι αγαθών’ (panier de biens) ενός τόπου.
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Ιδιότυπα αγροδιατροφικά προϊόντα: Οι δεσμοί με τον τόπο παραγωγής
Από τη δεκαετία του 1990 μια πλούσια ευρωπαϊκή βιβλιογραφία, ιδιαίτερα η γαλλική,
υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των δεσμών που συνδέουν μεταξύ τους έναν τόπο, τα
αγροδιατροφικά προϊόντα τους και τους κοινωνικούς δρώντες (1). Οι δεσμοί με τον τόπο
παραγωγής δεν σχετίζονται μόνο με φυσικές, γεωλογικές και εδαφοκλιματικές παραμέτρους
αλλά είναι επίσης (και κυρίως) αποτέλεσμα διεργασιών κοινωνικών και πολιτισμικών
κατασκευών. Καρπός γενικότερα της ιστορίας και της πολιτισμικής ταυτότητας των τόπων
που εγγράφονται στις ιδιότυπες τεχνογνωσίες, τις συλλογικές πρακτικές και τις τεχνικές
παρασκευής οι οποίες αναπαράγονται, εξελίσσονται και μεταφέρονται στο πλαίσιο των
τοπικών κοινωνιών.
Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση για τα παραδοσιακά αγροδιατροφικά
προϊόντα και γαστρονομίες, των οποίων η ιδιαίτερη ποιότητα και η φήμη συνδέονται
άρρηκτα με τον τόπο παραγωγής, φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις άρρητες
γνώσεις και πρακτικές των αγροτικών κοινωνιών στην παραγωγή του τροφίμου. Όπως
διαπιστώνεται, η αναφορά της γεωγραφικής προέλευσης (γίγαντες Πρεσπών, γραβιέρα
Νάξου, χυλοπίτες Βυτίνας) προσδίδει στα προϊόντα το προσόν ‘του ποιοτικού’ για τις
κοινωνικά κατασκευασμένες αντιλήψεις των καταναλωτών περί ‘υγιεινού’, ‘αυθεντικού’,
‘παραδοσιακού’ (Parrot et al., 2002, Marsden et al., 2000). Οι Ilbery and Kneafsey (1998:
217) σημειώνουν σχετικά ότι οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται να μάθουν
από πού προέρχονται τα τρόφιμα και πώς παρασκευάζονται, όχι μόνο για λόγους ‘υγείας’ και
‘ασφάλειας’, αλλά και για να ικανοποιήσουν μια τρέχουσα ‘νοσταλγία’ που ανατρέχει σε
έναν επινοημένο χρόνο της ‘πραγματικής’ και ‘υγιεινής’ τροφής.
Παράλληλα, η ανάγκη διασφάλισης τόσο του παραγωγικού πλεονεκτήματος για τους
παραγωγούς των συγκεκριμένων περιοχών όσο και της αυθεντικότητας των προϊόντων για
τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές οδήγησε εδώ και αρκετά χρόνια στη θεσμοθέτηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ποιότητας και της γνησιότητας με την εισαγωγή της
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και της γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) για
μια σειρά από προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούμε διάφορες κατηγοριοποιήσεις και
(ανα)κατηγοριοποιήσεις που –στη συνείδηση των καταναλωτών- υπερβαίνουν τα τυπικά
διοικητικά ή γεωγραφικά όρια καθώς και διαφοροποιούμενες χωρικές κλίμακες από το τοπικό
(φέτα Κεφαλονιάς, που ωστόσο δεν διαθέτει σήμανση ΠΟΠ) έως το περιφερειακό ή ακόμα
και το εθνικό (ελληνική φέτα) σε μια διαδικασία αναζήτησης πολιτισμικών αναφορών μέσω
του τόπου και των μικρογεωγραφιών προέλευσης.
Δεν δημιουργεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι η αναφορά της γεωγραφικής
προέλευσης σε πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα –είτε είναι άτυπη (μέσω της παγιωμένης
φήμης τους στη συνείδηση του καταναλωτή) είτε θεσμοθετημένη (π.χ. ΠΟΠ και ΠΓΕ)παραπέμπει σε μια ‘αυτονόητη’ και αναγνωρίσιμη ποιότητα, η οποία υποδηλώνει ακριβώς
την άρρηκτη σχέση μεταξύ του τόπου παραγωγής και της ποιότητας. Για τους φορείς
άσκησης πολιτικής, η γεωγραφική ένδειξη χρησιμεύει ως εφαλτήριο για την τοπική ανάπτυξη
μέσω συνήθως του αγροτουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων αναψυχής. Για τους
καταναλωτές, η γνώση της προέλευσης των τροφίμων ενισχύει την εμπιστοσύνη τους για την
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ποιότητά τους καθώς τους φέρνει νοητά πιο κοντά στον τόπο παραγωγής, στον παραγωγό και
στην διατροφική του κουλτούρα. Αυτή η ‘τοπικοποιημένη’ ποιότητα που αφορά τόσο στην
πρώτη ύλη (ντόπια, φρέσκια, μη νοθευμένη, κλπ) όσο και στο μεταποιημένο τρόφιμο (αγνό,
γευστικό, παραδοσιακά παρασκευασμένο κλπ) αναδεικνύει ‘τους δεσμούς με τον τόπο
παραγωγής’ που παραπέμπουν ταυτόχρονα τόσο στο φυσικό περιβάλλον (γεωμορφολογικοί,
κλιματικοί, εδαφικοί κλπ παράγοντες) όσο και στο ανθρώπινο (δεσμοί με την κουλτούρα και
τις δεξιότητες των τοπικών κοινωνιών). Ο ανθρώπινος παράγοντας περιλαμβάνει όλες τις
αντιλήψεις, πρακτικές, σχέσεις και διαδράσεις μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων στην
αγροδιατροφική αλυσίδα, όπως οι αγρότες που ελέγχουν την πρωτογενή παραγωγή, τις
τεχνικές και τις εμπειρικές γνώσεις ‘του παράγειν’, οι μεταποιητές που ενσωματώνουν τις
συνταγές και τις τεχνογνωσίες της παρασκευής του τροφίμου, παραδοσιακοί τεχνίτες που
μεταφέρουν τις τοπικές οικογενειακές και επαγγελματικές δεξιότητες. Θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε, επίσης, εκείνους που εμπλέκονται στη διαδικασία της μεταποίησηςπροώθησης τοπικών παραδοσιακών τροφίμων και γαστρονομιών και όντας ενήμεροι για την
ποιότητα και τα πολιτισμικά στοιχεία που εμπεριέχουν συμβάλλουν καθένας με τον τρόπο
του στη φήμη των προϊόντων και των τόπων παραγωγής, π.χ. σεφ μαγειρικής, γευσιγνώστες,
ιδιοκτήτες καταστημάτων ντελικατέσεν, εκδότες εξειδικευμένων περιοδικών γαστρονομίας
αλλά και η διασπορά των συντοπιτών που μέσα από νοσταλγίες και γευστικές αναμνήσεις
διαδίδουν τη φήμη των τροφίμων του τόπου καταγωγής τους (Delfosse, 1996). Παρατηρούμε,
λοιπόν, ότι η κατασκευή της ποιότητας γύρω από τα διακριτικά χαρακτηριστικά του
‘τοπικοποιημένου τροφίμου’ και τους διαφορετικούς τύπους δεσμών με τον τόπο προέλευσης
προκύπτουν από ένα σύνθετο σύστημα παραγόντων πέρα από τα φυσικά ή τεχνικά -και μόνοκριτήρια κατά την μεταποίηση.
Το ερώτημα που έχουμε ξανά θέσει με αφορμή την ενεργοποίηση και την αξιοποίηση
της τοπικής γνώσης και τεχνογνωσίας (Ανθοπούλου, 2008) αφορά στις διαδικασίες
μετάβασης από τα άτυπα δίκτυα που βασίζονται στις άρρητες γνώσεις και δεξιότητες στα
δομημένα τοπικά παραγωγικά συστήματα που θα είναι από οικονομικής άποψης
ανταγωνιστικά ενώ θα μπορούν να εξασφαλίζουν τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών και
της κοινωνικής συνοχής. Αυτή η μετάβαση υπονοεί το πέρασμα από τον ανεπίσημο και
‘σιωπηρό’ συντονισμό των τοπικών παραγόντων στην εγκαθίδρυση κανόνων και θεσμών
τους οποίους θα αποδέχονται και μοιράζονται όλα τα μέλη των άτυπων αυτών δικτύων. Η
σήμανση των προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ) προϋποθέτει μια σειρά από κανονισμούς και
κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να υιοθετήσουν οι παραγωγοί - για προϊόντα που έτσι και
αλλιώς παρήγαγαν - προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των τυποποιημένων
και βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές περιφέρειες
διαθέτουν ένα πλούσιο απόθεμα παραδοσιακών προϊόντων και τεχνογνωσιών, η ευόδωση των
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των καινοτόμων δράσεων δεν είναι πάντα εφικτή. Εκτός
από τις τεχνικοδιαρθρωτικού χαρακτήρα ανεπάρκειες, η απουσία κουλτούρας συνεργασίας
μεταξύ των τοπικών δρώντων, και δη σε διεπαγγελματικό επίπεδο, καθώς και
συνδικαλιστικής οργάνωσης των συμμετεχόντων στους κλάδους παραγωγής εμποδίζει τη
γένεση καινοτομιών και την κοινή δραστηριοποίηση για τη διατήρηση και προστασία της
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ιδιοτυπίας και της καλής φήμης των τοπικών προϊόντων στην αγορά μέσα από
θεσμοθετημένες και οργανωμένες δράσεις. Οι παραγωγοί, ακόμα και του ίδιου κλάδου μιας
περιοχής, είναι συνήθως αποκομμένοι μεταξύ τους ενώ οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών
παραγόντων είναι συχνά άτυπες, λόγω κυρίως των μικρών μεγεθών των επιχειρήσεων και
των σχέσεων γειτνίασης που ευνοούν (ή αποτρέπουν) τις διαπροσωπικές επαφές στη βάση
της εμπιστοσύνης (ή της αποστροφής). Στην Ελλάδα, μελέτες σχετικά με τα τοπικά
αγροπαραγωγικά συστήματα και τις επιχειρηματικές δυναμικές στον ύπαιθρο χώρο έδειξαν
ασθενικές επιδόσεις (χαμηλές προστιθέμενες αξίες, περιορισμένη διείσδυση στις εξω-τοπικές
αγορές, περιορισμένα κέρδη κλπ) λόγω απουσίας συλλογικών διαβημάτων για την
αξιοποίηση των τοπικών ιδιότυπων πόρων και συνακόλουθα χωρικών συνεργιών, ακόμα και
αν πρόκειται για την κύρια παραγωγή μιας ολόκληρης επικράτειας, η οποία επωφελείται
κάποιας σήμανσης ποιότητας (Λαμπριανίδης, 2004). Και είναι γεγονός ότι το μάρκετινγκ που συνοψίζει ζητήματα τόσο θεσμικού πλαισίου όσο και κοινωνικού κεφαλαίου και
ικανότητας συνεργασιών- αποδεικνύεται, συνήθως, ο αδύναμος κρίκος στις στρατηγικές της
αγροτικής διαφοροποίησης για τις μικρής κλίμακας τοπικές επιχειρήσεις (McDonagh and
Commins, 2000:8). Στην εισήγηση αυτή φωτίζουμε τα ερωτήματα αυτά μέσα από την
ανάλυση του κλάδου της τσακώνικης μελιτζάνας ΠΟΠ Λεωνιδίου, με ιδιαίτερη συμβολική
αξία για την τοπική κοινωνία και παράλληλα ενός αναγνωρίσιμου και φημισμένου προϊόντος
στην ελληνική αγορά.
Τσακώνικη μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου: ο δύσκολος συντονισμός μεταξύ παράδοσης και
θεσμικής προστασίας
Πλαίσιο και μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας
Ο Δήμος Λεωνιδίου, χαρακτηρισμένος παραδοσιακός δήμος, και η Τσακώνικη
μελιτζάνα ΠΟΠ, εμβληματικό προϊόν της ‘Τσακώνικης γης’ παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την μελέτη των δεσμών ενός τοπικού αγροδιατροφικού προϊόντος με τον τόπο
παραγωγής. Στο Δ. Λεωνιδίου θα έβλεπε κανείς ιδιαίτερα πρόσφορες συνθήκες δημιουργίας
ενός ‘καλαθιού αγαθών’ του τόπου μέσα από συνέργιες αγροτουριστικών, βιοτεχνικών,
πολιτισμικών, περιβαλλοντικών δράσεων σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
Βασικά ερωτήματα της έρευνας ήταν: ι) η αναγνώριση και οι τρόποι διεκδίκησης από
τους παραγωγούς και τους τοπικούς φορείς των φυσικών δεσμών με τον τόπο παραγωγής,
δηλ των εδαφο-κλιματικών ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν την ποιότητα και την γεύση του
προϊόντος, ιι) η κατασκευή και κατοχύρωση ως ιδιότυπων των τεχνογνωσιών που συνδέονται
με τον τόπο παραγωγής, και που συνήθως αναφέρονται ως αγροτικές, παραδοσιακές, μηβιομηχανικές, ιιι) η αναγνώριση και αναπαραγωγή του πολιτισμικού δεσμού με τον τόπο
παραγωγής που εκφράζεται μέσα από τη δημιουργία οικο-μουσείων, φεστιβάλ και τοπικών
γιορτών, που ενεργοποιούν μια διαδικασία (επανα)ταυτοποίησης του προϊόντος με τον τόπο
παραγωγής που το καθιστά μοναδικό. Στόχος της έρευνας στο Λεωνίδιο ήταν η διερεύνηση
της δυναμικής και της προοπτικής της καλλιέργειας της Τσακώνικης μελιτζάνας ΠΟΠ, ως
ένα αγροδιατροφικό προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο παραγωγής (φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον) καθώς και η αντίληψη και προάσπιση της φήμης και της
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ποιότητας αυτού του τόσο εμβληματικού προϊόντος από τους ίδιους τους παραγωγούς και την
τοπική κοινωνία γενικότερα (δεσμός με τον τόπο παραγωγής).
Για τις ανάγκες της επιτόπιας έρευνας πραγματοποιήθηκαν ημι-κατευθυνόμενες
συνεντεύξεις σε πληροφορητές-κλειδιά (στελέχη της αναπτυξιακής εταιρείας ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ,
ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού συμβουλίου του Λεωνιδίου, πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Λεωνιδίου) και ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου σε παραγωγούς Τσακώνικης
μελιτζάνας. Συνολικά συμπληρώθηκαν 35 ερωτηματολόγια σε σύνολο 120 γεωργώνμελιτζανοπαραγωγών σύμφωνα με τον κατάλογο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου.
Οι παραγωγοί επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία (κάθε τέταρτο άτομο). Είναι
αξιοσημείωτο ότι οι απαντήσεις τους συγκλίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά στις
παραγωγικές και οργανωτικές πρακτικές και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις προοπτικές
της Τσακώνικης μελιτζάνας Λεωνιδίου. Οι βασικές ενότητες του ερωτηματολογίου ήταν: α)
Δημογραφικά χαρακτηριστικά β) Μέγεθος-Δομή-Οργάνωση της παραγωγής. γ) Τοπική
τεχνογνωσία και καλλιεργητικές πρακτικές, δ) Εμπορία αγροτικών προϊόντων, ε)
Καταναλωτικές αντιλήψεις και πρακτικές, και στ) Προοπτικές της γεωργίας και της
Τσακώνικης μελιτζάνας. Τέλος, η έρευνα εμπλουτίστηκε με στοιχεία και παρατηρήσεις που
προέκυψαν από συζητήσεις με τους αγρότες και τους κατοίκους του Λεωνιδίου και από τη
συμμετοχική παρατήρηση στους αγρούς, στις κατοικίες και στα καφενεία κατά τη διάρκεια
της επιτόπιας έρευνα που διήρκεσε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2009 (Koraka,
2009).
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου. Οι φυσικοί δεσμοί με την ‘τσακώνικη γη’.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ιστοσελίδες των τοπικών φορέων (2), οι
παραγωγοί καλλιεργούν εδώ και πολλά χρόνια με μεράκι και πάνω απ’ όλα με παραδοσιακό
τρόπο την τσακώνικη μελιτζάνα στον κάμπο του Λεωνιδίου, ‘τον κήπο του Διονύσου’ κατά
τον Παυσανία. Η ιστορία της καταγωγής της δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Λέγεται ότι
μελιτζάνα ήρθε στο Λεωνίδιο από την Ινδία σαν καλλωπιστικό φυτό, μέσω ενός ναυτικού και
έπειτα εξελίχθηκε ως βρώσιμο λαχανικό. Πέρα από το σχήμα και το χρώμα, κύριο
χαρακτηριστικό της, που την διαφοροποιεί από τις άλλες μελιτζάνες, είναι η γλυκιά της
γεύση. Η γλυκύτητα στη γεύση της, σε αντίθεση από την γνωστή υπόπικρη γεύση της
κλασικής μελιτζάνας, αποδίδεται στο μικροκλίμα της περιοχής και στη σύνθεση του τοπικού
εδάφους. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παίζει και το υφάλμυρο νερό το
οποίο χρησιμοποιείται στην άρδευση των καλλιεργειών. Οι ίδιοι θεωρούν ότι πρόκειται για
ένα προϊόν υψηλής γαστρονομικής αξίας. Η τσακώνικη μελιτζάνα χρησιμοποιείται σαν
πρώτη ύλη όχι μόνο στην μαγειρική αλλά και την ζαχαροπλαστική. Ευρύτερα γνωστό είναι
το παραδοσιακό γλυκό κουταλιού, το μελιτζανάκι, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του
"Αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών Λεωνιδίου".
Όπως διαπιστώθηκε και από την επιτόπια έρευνα, η καλλιέργεια της Τσακώνικης
Μελιτζάνας, πέρα από την παραγωγική της αξία, αντιπροσωπεύει για τους παραγωγούς και
γενικότερα για την τοπική κοινωνία ένα κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας του Λεωνιδίου.
Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη γεωγραφική περιοχή στην οποία καλλιεργείται, την
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πεδιάδα της Τσακωνιάς, αναδεικνύοντας τον άρρηκτο δεσμό τόσο με τον τόπο (ως φυσικός
χώρος), όσο και με τον πληθυσμό που κατοικεί σε αυτόν (ανθρωπογενής χώρος και ιστορία).
Έτσι η συγκεκριμένη ποικιλία είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιόμορφης διαδραστικής σχέσης
μεταξύ φυσικού και ανθρώπινου παράγοντα, που δίνει αυτοδίκαια το δικαίωμα στην τοπική
κοινωνία να διεκδικεί την ιδιοτυπία αυτή. «…..Είναι προφανές ότι η ονομασία
‘ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Λεωνιδίου’ χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τις μελιτζάνες που
παράγονται στο Λεωνίδιο, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς και ο κάμπος του
Λεωνιδίου είναι η μόνη γεωργική περιοχή της Τσακωνιάς όπου είναι δυνατή η καλλιέργεια
της μελιτζάνας. Από την πρώτη εμφάνιση της ‘ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ Λεωνιδίου’
στην αγορά απέκτησε τη φήμη της γλυκιάς και εύγευστης μελιτζάνας και για το λόγο αυτό
υιοθετήθηκε η διάκριση της μελιτζάνας σε ‘ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Λεωνιδίου’ και
‘φλάσκα’ στα δελτία λιανικής πώλησης….»(3).
Τσακώνικη Μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου: μεταξύ τοπικών πρακτικών και επιστημονικών
γνώσεων.
Η Τσακώνικη μελιτζάνα θεσμοθετείται το 1996 ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης Λεωνιδίου, ύστερα από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Δημάρχου, βασικός
εμψυχωτής του όλου εγχειρήματος, και των τοπικών φορέων προκειμένου να οριοθετηθεί η
συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής και να κατοχυρωθούν η ιδιότυπη ποιότητα και η φήμη της
τσακώνικης ποικιλίας. Λίγα χρόνια μετά, οι γεωργοί, υπό την προτροπή του Οργανισμού
Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΔΗΜΗΤΡΑ του Λεωνιδίου, προέβησαν και στην
πιστοποίηση του σπόρου, από διαπιστευμένο ινστιτούτο σποροπαραγωγής της ΚΥΔΕΠ.
Ωστόσο οι παραγωγοί απογοητευμένοι από την ποιότητα του εν λόγω πιστοποιημένου
σπόρου, χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον δικό τους σπόρο, γιατί αυτόν αναγνωρίζουν ως
αυθεντικό που θα δώσει στον καρπό τη μοναδική ποιότητα και γεύση της τσακώνικης
μελιτζάνας. Οι καλλιεργητές του Λεωνιδίου στο σύνολό τους, δηλώνουν ότι εμπιστεύονται
περισσότερο την εμπειρία τους, στο να επιλέξουν και να κρατήσουν τον καλύτερο σπόρο για
την επόμενη χρονιά, παρά οποιοδήποτε διαπιστευμένο ινστιτούτο σποροπαραγωγής. Οι
επιφυλάξεις των γεωργών σχετικά με την διατήρηση της αυθεντικότητας του σπόρου,
συνοψίζονται στον λόγο ενός παραγωγού: «…[…]και μου φαίνεται ότι μας κορόιδεψαν. Αλλά
τόσο βλάκες είμαστε και μείς. Πώς θα βελτιωνόταν ο σπόρος μας έξω από το μικροκλίμα και το
έδαφος του Λεωνιδίου; […]Δοκιμάσαμε να καλλιεργήσουμε το σπόρο…. Άχρηστος… Τσάμπα
τα 4 εκατομμύρια που δώσαμε…».
Μέσα από τις περιγραφές των γεωργών σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής της
τσακώνικης μελιτζάνας, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της εμπειρίας και της
δεξιοτεχνίας του καλλιεργητή σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Η διαλογή του σπόρου, η
προετοιμασία του εδάφους, οι καλλιεργητικές φροντίδες ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού,
το ελεγχόμενο πότισμα, αποτελούν από τις κύριες δεξιότητες του μελιτζανοπαραγωγού. Ένας
από τους ερωτώμενους της έρευνας περιέγραψε ως εξής την όλη διαδικασία: «Βάζουμε το
σπόρο σε ένα μαντήλι και τον αφήνουμε για 8 ημέρες μέσα σε ένα ποτήρι με νερό. […] Μετά
φτιάχνουμε ένα φυντάνι με δύο στρώσεις φουσκί, μία στρώση ζεστό και μία στρώση κρύο. […]
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Θέλει να είναι ζεστό από κάτω για να πεταχτεί το φυτό. Αλλά πάλι πρέπει να προσέχεις! Αν
είναι πολύ ζεστό μπορεί και να την κάψει τη μελιτζάνα. […] Σε οχτώ μέρες από τη σπορά το
φυτό θα πεταχτεί. […]Μέσα στο φυντάνι θα μείνει περίπου ένα μήνα. […] Μετά την
μεταφυτεύουμε μια-μια σε μικρά γλαστράκια. […] Μένει ένα μήνα περίπου στα γλαστράκια πάλι
σε ζεστό περιβάλλον και μετά την βάζουμε στο χώμα. […]. Τέλη Μαρτίου περίπου θα πρέπει να
την βάλεις στο χώμα….»
Όπως φαίνεται, η καλλιέργεια της τσακώνικης μελιτζάνας βασίζεται σε ένα σύνολο
γνώσεων και καλλιεργητικών πρακτικών, το οποίο αποκτήθηκε εμπειρικά, κληροδοτείται από
γενιά σε γενιά, αλλά και εξελίσσεται στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια
διαδικασία, η οποία ενώ παραμένει άρρητη και πολλές φορές ασαφής, ακολουθείται κατά
γράμμα από το σύνολο των παραγωγών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας παραγωγός:
«…πάνω κάτω ο τρόπος καλλιέργειας είναι ο ίδιος. Όλοι κάνουμε αυτό που μάθαμε από τους
πατεράδες μας…. Απλά μπορείς να πεις ότι σαν νεότεροι βάζουμε και μείς τη δική μας τέχνη
σαν μελιτζανοπαραγωγοί. Άλλωστε από το 1950 που καλλιεργούσε ο πατέρας μου μέχρι σήμερα,
έχουν αλλάξει πολλά…[…] Δεν μπορώ, ας πούμε, να μην προσαρμόσω την καλλιέργεια στις
νέες κλιματολογικές συνθήκες…..».
Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια καλλιέργεια ‘βασανιστική’
-όπως την αποκαλούν οι γεωργοί- η οποία απαιτεί υπομονή, επιμονή και γνώση. «…Είναι
πολύ κουραστική καλλιέργεια. Από την ώρα που τη βάζεις στο φυντάνι πρέπει να είσαι συνέχεια
από πάνω…». «Μιλάμε για μια καλλιέργεια που δεν έχει πάντα την ίδια εξέλιξη, παραδείγματος
χάριν, δεν λες ότι θέλει πότισμα κάθε δυο μέρες. Την παρακολουθείς και άμα διψάει την
ποτίζεις….». «Άλλο κτήμα είναι πιο δυνατό άλλο είναι πιο αδύνατο, πρέπει να ξέρεις να
αναγνωρίζεις τις αδυναμίες του κτήματος και ανά πάσα στιγμή να γνωρίζεις τι ζητάει το
φυτό…». Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι η τσακώνικη μελιτζάνα ΠΟΠ (που προέρχεται
από τον τοπικό σπόρο) δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στο θερμοκήπιο (δεν μπορεί να δέσει τον
καρπό).
Επιπλέον, οι αγρότες του Λεωνιδίου θεωρώντας ότι η ‘τέχνη παραγωγής της Τσακώνικης
μελιτζάνας’ αποτελεί μια κληροδοτημένη γνώση που αναπαράγεται στο πλαίσιο της
οικογένειας και της τοπικής κοινότητας, δείχνουν επιφυλακτικοί απέναντι στην επιστημονική
γνώση του γεωπόνου. «Τι να μου πει ο γεωπόνος; Ποιος ξέρει καλύτερα τη γη μου; Αυτός
επειδή σπούδασε ή εγώ που τη δουλεύω τόσα χρόνια τώρα; […] Αυτοί σου δίνουν το ίδιο
φάρμακο για όλα. Όσο πιο ακριβό είναι τόσο καλύτερα για την καλλιέργεια… Και ξέρεις γιατί;
Γιατί ο ίδιος έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους…».
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε ότι αφορά στα υπόλοιπα κηπευτικά οι παραγωγοί του
Λεωνιδίου δεν έχουν ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να ενισχύσουν τα
εισοδήματά τους και την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Την δεκαετία του 1990
αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες (ντομάτα, αγγούρι, φασολάκια) ενώ
οι ντομάτες υπαίθριας καλλιέργειας έχουν σχεδόν εκλείψει από τον τσακώνικο κάμπο.
Τελευταία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα από την εντατική χρήση ισχυρών φαρμάκων και
παρασιτοκτόνων στην περιοχή, ευαισθητοποιούν τους παραγωγούς στις προτροπές των
ειδικών και των γεωπόνων να υιοθετήσουν καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές προς το
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περιβάλλον (ηλιοαπολύμανση, εντομολογική φυτοπροστασία με παρασιτισμό, συστήματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης κτλ.).
Παρατηρούμε, εν κατακλείδι, ότι για τους παραγωγούς του Λεωνιδίου η καλλιέργεια της
τσακώνικης μελιτζάνας αντιπροσωπεύει μια ‘πατροπαράδοτη κληρονομιά’ που βασίζεται σε
ένα σύνολο τοπικών πόρων (έδαφος, κλίμα, σπόρος) και παραδοσιακών καλλιεργητικών
πρακτικών, που αποτελούν και την απαραίτητη προϋπόθεση για την ιδιότυπη ποιότητα αλλά
και αυτήν την ίδια τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει άμεσα
αντιληπτό στον απλό –μη καταρτισμένο καταναλωτή. Για τους περισσότερους καταναλωτές,
η απόδοση ιδιότυπων τοπικών χαρακτηριστικών σε ένα κηπευτικό δεν μπορεί να γίνει
αντιληπτή, δεδομένου ότι «τα κηπευτικά μεγαλώνουν μόνα τους, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο
παντού» (Bressoud et Parès, 2010:213). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι
εξαιτίας του εντατικοποιημένου μοντέλου παραγωγής και του αυξανόμενου εκσυγχρονισμού
των καλλιεργειών, τα κηπευτικά έχασαν την εγγραφή τους στον τόπο παραγωγής (δεσμός με
την ιστορία, με τους τρόπους παραγωγής, τις ιδιαίτερες γεωγραφικές ή αγροκλιματικές
συνθήκες). Έτσι, οι βόρειες χώρες, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, είναι οι μεγαλύτεροι
παραγωγοί καλλιεργειών που ευδοκιμούν και -κατά παράδοση- ταυτοποιούνται με τις
νοτιότερες θερμές χώρες, όπως η ντομάτα και η πιπεριά (Bressoud et Parès, ό.π.).
Οι γιορτές της Τσακώνικης μελιτζάνας: η αναγνώριση και αναπαραγωγή του πολιτισμικού
δεσμού
Τα τελευταία χρόνια ανθούν στο Λεωνίδιο (όπως και σε πολλές περιοχές της ελληνικής
υπαίθρου) οι γιορτές γύρω από την Τσακώνικη μελιτζάνα που οργανώνονται συνήθως στην
καρδιά της τουριστικής περιόδου από τους τοπικούς φορείς με την ενεργοποίηση της όλης
τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι η προβολή αυτού του εμβληματικού προϊόντος και
γενικότερα της τσακώνικης παράδοσης στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό μέσω της
προσέλκυσης τουριστών αλλά και καταγόμενων από την περιοχή επισκεπτών. Ενδεικτικό
είναι το περιεχόμενο και οι δράσεις των εκδηλώσεων αυτών, έτσι όπως αποτυπώνονται στα
διαφημιστικά φυλλάδια, τις αφίσες και στα κείμενα των σχετικών ιστοσελίδων.
Ειδικότερα, τα τελευταία 5 χρόνια διοργανώνεται το Μάιο το Φεστιβάλ Τσακωνιάς που
περιλαμβάνει διαγωνισμό μαγειρικής με βάση τη μελιτζάνα και προσκεκλημένους μάγειρες
από μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Τουρκία), έκθεση τοπικών
εδεσμάτων, μουσικές εκδηλώσεις και τοπικούς χορούς. Στο διαγωνισμό παραδοσιακής
μαγειρικής λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες και επαγγελματίες μάγειροι και μαγείρισσες, οι
οποίοι παρουσιάζουν ποικίλα εδέσματα με βάση την Τσακώνικη μελιτζάνα, ενώ ειδική
κριτική επιτροπή κρίνει και βραβεύει τα καλύτερα πιάτα. Παράλληλα, από το 1996
οργανώνεται από το Δήμο Λεωνιδίου η Γιορτή της Τσακώνικης Μελιτζάνας, με επίκεντρο
πάντα τη γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής και ειδικά την περίφημη τσακώνικη
μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου. Διαγωνισμός μαγειρικής, τραγούδια και χοροί, αποτελούν τη
σταθερά για την επιτυχία τέτοιων εκδηλώσεων. Αντίθετα, απουσιάζει παντελώς κάποιου
τύπου εμπεριστατωμένη ομιλία- ενημέρωση των παραβρισκόμενων σχετικά με την ιστορία
του προϊόντος, την ποιότητα, τις οργανοληπτικές του ιδιότητες.
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Παρατηρούμε ότι αυτές οι πολύ επιτυχημένες -κατά τα άλλα- εκδηλώσεις ανάδειξης
αυτού του μοναδικού τοπικού προϊόντος, παραμένουν στο χαρακτήρα της γιορτής και της
διασκέδασης των επισκεπτών μέσα από τη βιωματική γνωριμία με την τσακώνικη μελιτζάνα
(δοκιμή των τοπικών σπεσιαλιτέ) που δεν εντάσσεται όμως σε ένα ευρύτερο τοποθετημένο
πρόγραμμα συστηματικής προβολής και ενημέρωσης των καταναλωτών για την ιδιοτυπία της
τσακώνικης μελιτζάνας σε μια συλλογιστική ‘κοινωνικής εμπέδωσης’ του πολιτισμικού
δεσμού με τον τόπο παραγωγής. Όμως, η ενημέρωση του καταναλωτή για τα ιδιότυπα
χαρακτηριστικά και ποιότητα της τσακώνικης μελιτζάνας είναι αυτή που θα του επιτρέψει να
διακρίνει και να αξιολογήσει στην αγορά την ‘Τσακώνικη μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου’ από
τις άλλες μελιτζάνες, συμπεριλαμβανομένης και της μελιτζάνας ‘τύπου τσακώνικης’.
Η εμπορία της τσακώνικης μελιτζάνας ΠΟΠ Λεωνιδίου: ο αδύναμος κρίκος
Παρά τις γευστικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες της τσακώνικης μελιτζάνας, οι
παραγωγοί αδυνατούν να αποκομίσουν τα σχετικά οφέλη στην αγορά. Η παραγωγή της
τσακώνικης μελιτζάνας προωθείται μεταξύ των άλλων κηπευτικών προϊόντων της περιοχής
χωρίς προσυμφωνημένες τιμές και χωρίς το σήμα πιστοποίησης ΠΟΠ μέσω κυρίως
χονδρεμπόρων στην κεντρική λαχαναγορά των Αθηνών. «Έρχεται ο μανάβης και παίρνει την
παραγωγή, με δελτίο αποστολής δικό μου και πουλάει τα προϊόντα στην αγορά εν ονόματι μου
και αυτός παίρνει την προμήθεια του. Π.χ. τα πουλάει 1 ευρώ; Θα πάρει προμήθεια 12%, θα
πληρώσει το μεταφορέα, θα πληρώσει τα σωματεία και το ένα και το άλλο, από το 1 ευρώ θα
μου μείνουν και 40-50 λεπτά.[…] αν είναι τίμιος άνθρωπος θα κερδίσεις κάτι». «Τώρα κόβω
μελιτζάνα και με ρωτάς πόσο πουλάω και εγώ δεν ξέρω…»
Εδώ αναδεικνύεται και πάλι η αδυναμία των αγροτών να συσπειρωθούν γύρω από ένα
φορέα προστασίας και αξιοποίησης της ιδιότυπης ποιότητας της Τσακώνικης μελιτζάνας που,
ήδη θεωρούν ότι αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του τόπου τους. Απουσιάζει, με άλλα
λόγια, κάποιος επαγγελματικός ή διεπαγγελματικός φορέας, σκοπός του οποίου θα είναι η
οργάνωση, διαχείριση, διαπραγμάτευση και προβολή στην αγορά της Τσακώνικης
μελιτζάνας, ως προϊόν ΠΟΠ Λεωνιδίου. Από την άλλη, στο επίπεδο των καταναλωτών είναι
σαφές ότι αυτοί γνωρίζουν την Τσακώνικη μελιτζάνα ως έναν τύπο/ μια ποικιλία μελιτζάνας
που αναγνωρίζεται μόνο από το σχήμα και το χρώμα και όχι ως ένα κηπευτικό ιδιότυπης
ποιότητας, που κατάγεται από το Λεωνίδιο και του οποίου η ιδιότυπη ποιότητα
αναγνωρίζεται και γευστικά. Πολύ περισσότερο, δεν γνωρίζουν ότι η Τσακώνικη μελιτζάνα
είναι μια πιστοποιημένη αυθεντική μελιτζάνα, που φέρει σήμανση ΠΟΠ Λεωνιδίου και ως εκ
τούτου καλλιεργείται στην συγκεκριμένη οριοθετημένη ζώνη παραγωγής. Οι καταναλωτές
δεν γνωρίζουν, επίσης, ότι η Τσακώνικη μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου είναι ένα προϊόν που
καλλιεργείται αποκλειστικά σε ανοικτούς αγρούς με παραδοσιακές μεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον ενώ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη γευστική ποιότητα σε σύγκριση με τις
κοινότυπες μελιτζάνες θερμοκηπίου (φλάσκες και ‘τύπου τσακώνικης’).
Πράγματι, τα τελευταία 10 χρόνια η μελιτζάνα ‘τύπου τσακώνικη’ παράγεται και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα σε ποσότητες και τιμές ανταγωνιστικές ως προς
αυτές που παράγονται στο Λεωνίδιο, γιατί πρόκειται για καλλιέργειες θερμοκηπίου. Ο
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μεγαλύτερος όγκος παραγωγής που φτάνει στην αγορά προέρχεται από τη Λακωνία και το
Άργος, αλλά και από την Κρήτη και το Μαραθώνα Αττικής. Έτσι λοιπόν, η Τσακώνικη
μελιτζάνα ΠΟΠ Λεωνιδίου φτάνει στην αγορά ως ένα κοινό και ανώνυμο προϊόν και
μοιράζεται τη φήμη της, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την υπεραξία της με έναν ιδιαίτερα
μεγάλο όγκο παραγωγής από μελιτζάνες ‘τύπου τσακώνικης’. Οι παραγωγοί χάνουν τα
πλεονεκτήματα του χωρικού μονοπωλίου που θα επέτρεπε υψηλότερες τιμές στην αγορά σε
σχέση με τις συμβατικές μελιτζάνες. Όλες πωλούνται ως ‘μελιτζάνες τσακώνικες’ και
μάλιστα χωρίς καμία διαφορά στην τιμή.
Όπως, ήδη, επισημάναμε η επαγγελματική οργάνωση των παραγωγών και το μάρκετινγκ
-που συνοψίζουν ζητήματα τόσο θεσμικού πλαισίου όσο και κοινωνικού κεφαλαίου και
ικανότητας συνεργασιών- αποδεικνύονται, και πάλι, ο αδύναμος κρίκος για τη δημιουργία
τοπικά προστιθέμενων αξιών στην αγροτική παραγωγή. Η αδυναμία αυτή έχει κατά συνέπεια
τις επιπτώσεις της και σε αυτό το ίδιο το μέγεθος της παραγωγής και τελικά στην επιβίωση
της μιας ολόκληρης κληρονομιάς. Έτσι αν τη δεκαετία του 1960 που η Τσακώνικη μελιτζάνα
γνώριζε ιδιαίτερη ανάπτυξη η καλλιεργούμενη έκταση ξεπερνούσε τα 2.000 στρ., σήμερα
έχει μειωθεί στα 800 στρ. σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου αγροτικής
ανάπτυξης του Δήμου Λεωνιδίου ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνας η
καλλιεργούμενη έκταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 στρ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα
έδειξε ότι το 77% των παραγωγών του δείγματος καλλιεργούν λιγότερο από 5 στρέμματα
Τσακώνικης μελιτζάνας, ενώ για το 17% η καλλιεργούμενη έκταση κυμαίνεται από 5 μέχρι
10 στρέμματα. Η περιορισμένη έκταση της πεδιάδας του Λεωνιδίου, η γήρανση του
πληθυσμού και η στροφή των νέων προς την πολυαπασχόληση και δη τον τουρισμό είναι
βασικοί παράγοντες μείωσης των καλλιεργειών. Καθοριστικός, όμως, παράγοντας μείωσης
της καλλιεργούμενης έκτασης της Τσακώνικης μελιτζάνας είναι ο ανταγωνισμός από τις
θερμοκηπιακές μελιτζάνες ‘τύπου τσακώνικης’ που κατακλύζουν την αγορά δημιουργώντας
αθέμιτο ανταγωνισμό. Έτσι και οι ίδιοι οι Λεωνιδιώτες παραγωγοί στρέφονται στις πιο
προσοδοφόρες και πιο ασφαλείς θερμοκηπιακές παραγωγές άλλων κηπευτικών (ντομάτα,
αγγούρι, φασολάκια) ελαχιστοποιώντας την παραγωγή της Τσακώνικης μελιτζάνας.

Συμπέρασμα
Η περίπτωση της Τσακώνικης μελιτζάνας αναδεικνύει τη δυσκολία των τοπικών
δρώντων (παραγωγοί, μεταποιητές, εμπλεκόμενοι στον τουρισμό, κ.ά.) και των αρμόδιων
φορέων (αναπτυξιακές εταιρείες, τοπική αυτοδιοίκηση) να συσπειρωθούν και συντονιστούν
γύρω από την προβολή και αξιοποίηση ενός εμβληματικού τοπικού προϊόντος μέσα από τη
δημιουργία χωρικών συνεργιών και τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ενώ η τοπική ιδιοτυπία της Τσακώνικης μελιτζάνας (δεσμός με τον τόπο
παραγωγής) προστατεύεται θεσμικά (σήμανση ΠΟΠ), δεν υπάρχει κάποια παράλληλη
ενέργεια συνοδείας και υποστήριξης. Οι αγρότες δρουν μεμονωμένα κατά την παραγωγή και
εμπορία του προϊόντος χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι κατέχουν έναν συλλογικό πόρο –μια
πολιτισμική κληρονομιά- του οποίου η διαχείριση και διαπραγμάτευση στην αγορά θα πρέπει

549

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

να γίνει σε συλλογική βάση. Μια αγορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, κερδοσκοπική και
καιροσκοπική (αθέμιτος ανταγωνισμός), η οποία κατακλύζεται από τις θερμοκηπιακές
μελιτζάνες ‘τύπου τσακώνικη’ και όπου επιπλέον οι καταναλωτές δεν είναι ενήμεροι και
εξοικειωμένοι προκειμένου να διακρίνουν την ιδιότυπη ποιότητα της τσακώνικης ΠΟΠ
μελιτζάνας από την ‘τύπου τσακώνικη’. Όμοια, στο μεταπαραγωγικό στάδιο δεν υπάρχουν πέρα από κάποια εργαστήρια γλυκού του κουταλιού- αγροδιατροφικές μεταποιητικές μονάδες
(πχ μελιτζανοσαλάτα ΠΟΠ) που θα ενίσχυαν τόσο την προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς
παραγωγής όσο και την φήμη του προϊόντος. Οι τοπικές αρχές εξαντλούν την προσπάθεια
προβολής της Τσακώνικης μελιτζάνας στην διοργάνωση ετήσιων γιορτών ενώ ο τουρισμός
δεν εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ‘ανακάλυψης του τόπου’ και της ταυτότητάς του.
Απουσιάζει, με άλλα λόγια ένα συνεκτικό σχέδιο κατασκευής και προβολής της εικόνας του
τόπου μέσα από μια πιστοποιημένη ‘χωρική σήμανση’ (πχ μέσα από τοπικό σύμφωνο
ποιότητας) γύρω γενικότερα από την τσακώνικη ταυτότητα και πολιτισμό, κομμάτι των
οποίων αποτελεί και η ‘Τσακώνικη μελιτζάνα.

Αναφορές:
(1) Βλ. ενδεικτικά Bérard and Marchenay, 2004; Moiti-Maizi et al, 2001; Morgan et al, 2006;
Muchnik et de Sainte-Marie, 2010; Muchnik et al, 2008.
(2) Δήμος Λεωνιδίου (http://www.leonidio.gr), Αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε
(http://www.parnonas.gr), Νομαρχία Αρκαδίας (http://www.arcadia.gr).
(3) Απόσπασμα από την αίτηση που κατέθεσε το 1993 ο γεωργικός πιστωτικός συνεταιρισμός "Άγιος
Λεωνίδας" στην αρμόδια κρατική υπηρεσία, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ένταξης της
Τσακώνικης Μελιτζάνας ως προϊόν ΠΟΠ.
(Πηγή:http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=869)
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Abstract
Reforming the Common Agricultural Policy (CAP) and its future architecture is currently
high on the agenda of Νational Αgricultural Μinistries and different EU institutions. Among
the different issues on the reform menu, the current and future ratio of the budget allocation,
the budget allocations within each pillar and the territorial impact of pillar II measures
deserve attention. This paper will look into two interrelated issues. Firstly, it provides an
overview of how the budget in Pillar II is allocated in the EU. Secondly, it looks into how the
measures contribute to improving the socio-economic situation in the EU’s rural areas. The
allocation of funds, heavily focused on agriculture, is ill-suited to boost the economic
situation in rural Europe. The economic development of rural areas should be seen as a
holistic, territorial process, not as a goal to be achieved through actions addressed at specific
sectors and to satisfy sectoral interests.
Keywords: Rural Development, CAP, Pillar II, territorial cohesion, new rural paradigm.

Περίληψη
Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και η μελλοντική της δόμηση
βρίσκονται σε προτεραιότητα στο πλαίσιο προγραμματισμού των Εθνικών Υπουργικών και
άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών. Στα διάφορα ζητήματα συγκαταλέγονται η διάρθρωση του
προϋπολογισμού, η εσωτερική κατανομή του στους δυο Πυλώνες και οι χωρικές επιδράσεις
της εφαρμογής των μέτρων του 2ου Πυλώνα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται δυο
συσχετιζόμενα θέματα. Κατά πρώτον, αποδίδει τη γενική εικόνα της κατανομής του
προϋπολογισμού στον 2ο Πυλώνα στην Ε.Ε., ενώ κατά δεύτερον, εξετάζει τον τρόπο με τον
οποίο τα μέτρα και οι ροές χρηματοδότησης είναι αντιπροσωπευτικά των αναγκών της
ευρωπαϊκής υπαίθρου και αν συνεισφέρουν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασής της.
Η κατανομή της χρηματοδότησης, η οποία εστιάζει ως επί το πλείστον στη γεωργία, είναι
ανεπαρκής ως προς την ώθηση που χρειάζεται ο ευρωπαϊκός αγροτικός χώρος. Η οικονομικη
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ανάπτυξη της υπαίθρου χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και χωρική προσέγγιση, ενώ η εν λόγω
αντιμετώπιση δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα τέτοιο, ο οποίος να εξυπηρετεί μόνο τα
συμφέροντα συγκεκριμένων τομέων.
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτική Ανάπτυξη, ΚΑΠ, 2ος Πυλώνας, χωρική συνοχή, νεο αγροτικό
παράδειγμα.

Introduction
Reforming the Common Agricultural Policy (CAP) and redesigning its architecture for
2014-2020, is currently high on the agenda of national agricultural ministries and discussed in
different EU institutions. Among the various issues on the reform menu, the ratio of the
budget allocation under the CAP as well as the budget allocations within each pillar will be
reviewed. The different scenarios that made it into the reform discourse range from the (re)
integration of axes 3 and 4 into cohesion policy implemented through the Structural Funds1,
to a three pillared CAP either being focussed on viability of rural areas focussed on welfare
and inhabitants in a holistic way2 or including a new pillar on “public goods” (Zahrnt, 2009).
This paper is to contribute to the reform debate by looking at the socio-economic impacts of
Pillar II measures in place in the current funding period 2007-2013 and at how public
spending is targeted at economic challenges in rural areas.
The first section will provide an overview of the anatomy of the CAP and its pillar
structure in the funding period 2007-2013. We will also highlight how the budget in the Rural
Development (RD) Pillar is allocated in all 27 EU Member States (MS).
In section two we provide a synthesis of theorising on rural development policy (RDP)
and research on this subject, in particular as far as the territorial impact of RDP is concerned.
Furthermore, this section is meant to discuss the changing meaning of agriculture in the EU.
Both subjects are of relative importance for our understanding of the links between socioeconomic trends in rural areas and the priorities set in rural policy, materialised in financial
support provided for specific groups and measures. Furthermore we look into rural trends and
the socio-economic situation in the EU’s and OECD’s rural areas as well as in Finland and
Greece.1
The socio-economic indicators we focussed on in our analyses relate to the contributions
of agriculture to employment and to GDP (Gross Domestic Product), and in relation to the
primary, secondary and tertiary sectors, their share of GVA (Gross Value Added), average
annual growth rate of employment and average annual growth rate of GVA. The period
covered is 1990-2005.
Our research data stems from statistics made available from the European Commission’s
Directorate General for Agriculture and Rural Development (DG Agri), from national and
regional RD plans and from the OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development).
1

Finland and Greece were selected to become part of a larger project that will look into the developments at
NUTS 3 level in these countries.
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Regarding earlier research by Dwyer, Ward, Lowe and Baldock (2007), we see the
“Institutional Conservatism” thesis confirmed3. What is more, seen from a place-based
perspective moving beyond sectoral borders, the current allocation of funds heavily focused
on agriculture is ill-suited to boost the economic situation in rural Europe. A move from
‘agricultural’ RD to a more holistic policy focussing on places and cohesion, did not take
place. Our argument is that the current design of the CAP fails to improve the economic
situation in rural Europe.

1. The structural and budgetary anatomy of the CAP in the funding
period 2007-2013
The original objectives of the CAP were laid down in Article 39 of the Treaty of Rome.
The objectives of Article 39, having been subject of re-interpretation thereafter, are: (a)
increasing agricultural productivity, (b) ensuring a fair standard of living for farmers, (c)
stabilising markets, (d) guaranteeing food security, and (e) ensuring reasonable prices for
consumers.
Territorial or regional aspects are not included in these original objectives. The CAP
underwent a number of notable reforms or modifications such as the 1992 MacSharry reform,
the Agenda 2000, the 2002/2003 Mid-Term Review and the 2008 Health Check. This has also
meant a cautious shift towards territorial considerations, which have also been strengthened in
the wider EU policy environment during the last two decades. The original ideational context
out of which the initiatives for re-orientation stem from stretches well beyond the discourse
community in charge of CAP reforms. Since the turn of the millennium, several of the EU’s
public policies have essentially been dealing with three overarching objectives; economic
competitiveness promoted by the Lisbon Strategy and the EU 2020 agenda, sustainable
development supported by the Gothenburg Strategy, and territorial cohesion.
CAP reforms and reviews put in place during the past two decades triggered restructurations of both insitutional and budgetary anatomy of the CAP. On the following
pages, we will discuss the outcomes of most recent changes manifested in the current
programmatic period 2007-2013 before we shed some light on how those re-structurations
served to mirror socio-economic changes in Europe’s rural areas.
The Current Pillar Structure of the CAP
The CAP is built on two pillars. Pillar I is concerned with the management and payment
of direct aids and decoupled payments to farmers, subsidises exports and provides market
support. Pillar I continues to consume the lion’s share of the CAP budget4.
Pillar II, the RD pillar, is meant to enhance the quality of life in rural areas and boost the
rural economies, to improve the state of the environment as well as to improve the
competitiveness of the agricultural and forestry sector. Six strategic guidelines for RD were
formulated to form the fundament of RD actions in 2007-20135. Pillar II measures are
implemented through national and regional RD Programmes.
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To realise the objectives of the CAP’s second pillar and to implement RD funds, four
axes have been set up. Axis 1 is to improve the competitiveness of the agricultural and
forestry sector. Axis 2 is to improve the environment and the countryside. Activities under
axis 3 are meant to enhance the quality of life in rural areas and to diversify the rural
economy. In addition to these three thematic axes, the horizontal LEADER axis is to
contribute to the accomplishment of objectives under all previous axes, often focussed on
enhancing the quality of life in rural areas and the diversification of the rural economy. The
basic rationale of the LEADER axis is area-based local development strategies to be
implemented in a bottom-up fashion by local public-private partnerships, the so-called Local
Action Groups (LAGs).
Budget Allocation under the CAP in the EU 27
The ratio of budget allocation under the CAP has been changed from 9:1 in favour of
pillar I about ten years ago to 3:1 in the current programmatic period. Nonetheless, during the
last years spending on RD was reduced, albeit not as drastically as suggested by some of the
MS such as the UK.
Graph 1. The development of CAP spending.

Source: EC, 20096

A closer look on how the budget proportions within Pillar II programmes are focussed
reveals important differences between the EU MS. While the share of total public funding7 for
Axis 3 (quality of life in rural areas and diversification of the rural economy) ranges from 3%
percent on the Åland islands to 42% in Mecklenburg-Western Pomerania, the share of
EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) funds dedicated to Axis 2
ranges from 80 % in Ireland to 24.4% in Bulgaria.
Whilst EU MS are able to formulate and tackle their own priorities for RD, at least 10%
of the budget proportions paid by the EAFRD must be used for Axis 1 activities, at least 25%
to improve the environment and the countryside (Axis 2) and at least 10% to diversify the
rural economy (Axis 3). All MS must spend at least 5% of the EAFRD share on LEADERtype activities. A closer look at all national and regional RD Plans reveals that 24 out of 86
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programmes failed to earmark at least 5% of total public funding for Axis 4. The following
figure is meant to visualise the spending across axes. Throughout the EU different areas
chose different priorities. However, in general terms, there is a clear preferential treatment of
agriculture (Axis 1) and environment measures (Axis 2). Only two regions in the EU, Sachsen
and Sachsen-Anhalt in Germany, prioritized to improve the economic situation in their rural
areas through the diversification of the rural economy (Axis 3) without only focussing on the
agricultural and forestry sectors. The official storyline and reasoning for how the money for
RDP is supposed to be used is in some contrast with how the money is in fact used. Whilst
according to information provided by the EU, funds might be used for “a potential extension
of broadband coverage, helping small businesses, helping the food processing industry or
extending childcare so that more mothers living in rural areas can return to work”8, in reality
all those activities play only a relatively marginal role when it comes to the national
implementation of funds. Most MS chose to tackle socio-economic challenges in rural areas
by improving the situation in the agricultural sector.
The following map – an overview of how Pillar II funds are allocated throughout the EU
– is meant to visualise this “agricultural” RD approach.9
Image 1. Allocation of Pillar II Funds in the EU 27.

During the funding period 2007-2013, 34% of Pillar II money provided by the EAFRD is
earmarked for Axis 1 measures, 44% for Axis 2 measures, 14% for Axis 3 measures and 6%
for LEADER10. This allocation is noticeable if one considers the minimum requirements set
by the EU and how the MS realised them. Whilst the minimum requirements for RD measures
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not solely focussing on agriculture (axes 3 and 4) were barely met, the MS chose to invest
three times more money for improving the competitiveness of the agricultural and forestry
sector and almost twice as much into environmental measures than was required by the EU.
Before we take a closer look at how the funding streams outlined above relate to the
socio-economic situation in rural areas in the EU, we will synthesize current research on RDP
and shed some light on the changing role of agriculture.

2. Analysing and Theorizing Change in Rural Europe
Territory and Cohesion – The neglected dimensions in rural development
There is a considerable amount of economic analyses of the CAP. As far as qualitative
reviews of RD measures are concerned, many elements are available in the impact
assessments of the European Commission and the MS. Broad comparative studies of the
impacts of the RD measures in several member states have also been developed (see for
example Dwyer et al., 2002), focussing on budgetary studies, analyses of RD programs and
including interviews with public policy makers and experts. The same methods have been
implemented for the analysis of targeting of RD measures in the programmatic period 20072013 (see for example CRITICA, 2007). Moreover, transnational views have been exchanged
on RD policies for the programmatic period 2007-2013 and even going beyond 2013 (Land
Use Policy Group, Bundesamt fur Naturschutz, 2007). A number of more budgetary and
statistical oriented reviews of RD measures try to understand their geographical distribution
and their economic levers (Shucksmith et al., 2005). Yet, there is only a few studies on the
territorial effects of the CAP. Theoretical and empirical evidence on regional redistributive
effects of the CAP is still limited (Anders et al., 2004; Shucksmith et al., 2005). Since the
early 2000s there is a growing interest in the territorial or regional impacts of the CAP, such
as in regional and distributional issues (Anders et al., 2004). Whilst earlier analyses rarely
focussed on more than farming, some of the latest studies approached the subject from a nonsectoral, territorial perspective11.
Several studies focussing on the impacts of the CAP on cohesion have shown that pillar I
counteracts a balanced territorial development across the EU. This is mainly due to the fact
that its distribution is inconsistent with the economic and social cohesion objectives of the
EU. Whilst pillar II measures are better equipped to contribute to territorial cohesion, its
potentials are not fully utilised (Shucksmith et al., 2005). The major problem with the CAP is
that most of the policy and support measures are restricted to farms and farmers only, while
the proportion of rural inhabitants engaged in farming is decreasing in all MS (see below).
If it comes to the spatial allocation of agricultural and RD support, the most extensive
study on the EU has been conducted by ESPON (European Spatial Observation Planning
Observation Network; ESPON Project 2.1.3, 2004, Shucksmith et al., 2005). The authors
looked at the allocation of support provided by the CAP at the regional level (NUTS 3) across
the EU. The project was primarily focused on economic and social cohesion, but also on
competitiveness, and, to a lesser degree, on sustainable development12.
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The main conclusion from the ESPON project was that, in aggregate, the CAP has
worked against the objectives of balanced territorial development and has not supported the
objectives of economic and social cohesion. Moreover, in terms of polycentricity at the EU
level, pillar I favours core areas over Europe’s periphery. At the local level, the CAP favours
areas that are easier accessible13.
One reason and explanation for this is the nature of policy implementation, institutional
legacies and path dependencies. Traditionally, agricultural policy has in many parts been
exogenous development. One of the main elements of exogenous development is that RD is
considered as being externally determined and implanted into particular regions (Terluin,
2003). Endogenous development, on the contrary, can be understood as local development,
largely based on local resources and mainly triggered and propelled by local impulses. Many
regional and RD studies concluded that policy measures focusing on endogenous
development are more effective than exogenous development measures (Terluin, 2001 and
2003).
Whilst also the CAP has extended its objectives beyond a sectoral policy to become
increasingly concerned with spatial development, most of the subsidies are farm-based.
Regions have only limited power to affect the implementation of these policy measures.
The changing role of agriculture in the EU
Since we have argued that pillar II is essentially rather “agricultural” RDP than a holistic
approach to deal with cohesion in Europe’s rural areas, zooming in on the changing socioeconomic role of agriculture in rural Europe is reasonable. Agriculture has various socioeconomic meanings also linked to the type of rural area one looks at. Agriculture has also
different meanings and allows for different interpretations if it comes to its function in the
realm of RD. One important framework for structuring the relationships between agriculture
and RD is the concept of the New Rural Paradigm by van der Ploeg and Marsden (2008).
Those accepting the emergence and manifestation of this paradigm perceive RD as a largely
autonomous, self-driven process. Agriculture will continue to play a key role in RD, although
its role may well change. (Knickel and Renting, 2000; van der Ploeg and Marsden, 2008).
Whilst, according to this view, RD is, in many ways, based on agriculture, it is also perceived
as being part of agricultural development. According to some, different levels of RD can be
identified: farm, farm household, regional and global levels (Knickel and Renting, 2000). This
is however, a somewhat oversimplified view, especially as far as the multi-levelled structures
of policy-making are concerned.
Village associations, LAGs, municipalities, and, last not least, different actors from
various EU institutions are becoming increasingly important. However, according to some
research14, particular sectoral interest groups enjoy easier access to the national and EU
decision-making centres (Kauppi, 2002).
Van der Ploeg and Marsden (2008), claim that the spatial role of agriculture in
connection with social aspects and changing meanings of agricultural production is crucial in
the development of rural areas. Thus, in their view, “a new theory of RD that integrates social
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and spatial approaches; a theory that enables scholars, policy-makers and practitioners to fully
appreciate the rich and manifold expressions of differentiated RD”, is needed (van der Ploeg
and Marsden, 2008). Compared to the paradigm described above, the new rural paradigm
conceptualised by the OECD has its emphasis on non-agricultural activities (OECD, 2006).
Based on this view, rural areas should be perceived and analysed in a holistic way, with
agriculture being an “equal” part.
Table 1. The New Rural Paradigm.

Objectives
Key target
sector
Main tools
Key actors

Old approach

New approach

Equalisation, farm
income, farm
competitiveness

Competitiveness of rural areas, valorisation of local
assets, exploitation of unused resources

Agriculture
Subsidies
National governments,
farmers

various sectors of rural economies (rural tourism,
manufacturing, ICT industry)
Investments
All levels of government (supranational, national,
regional and local), various local stakeholders (public,
private, NGOs)

Source: OECD, 2006.

Looking at the different stages of policy-making is essential for the understanding of how
the European Commission, above all the DG Agri, interprets this paradigm and perceives
rural areas as a recipient for CAP funding. At the policy programming level, the space
thinking dominated by agriculture, i.e. the rural area is considered to be characterised by
extensive land use and scarce and scattered human and economic activity and hence RD is
agricultural-oriented, and regional notions based on regional economic development have
coexisted side by side. Most of the concrete policy actions directed at the countryside
originated from (reformulations of) agricultural policy. As a result, farming aspects are still
looming large. Whilst the terminology rural regions or countryside is used more frequently
by different EU institutions, the criteria, political foundations and money flows continue to be
primarily linked to agriculture. (Niemi and Ahlstedt, 2008) This does not mean that this space
is uncontested.
In early 2009, former Agricultural Commissioner Fischer Boel once more rejected the
idea of integrating RDP into Regional Policy – as this would endanger the “truly rural focus”
of pillar II (Agra Europe Weekly, 2009) – a strong counter argument has been made in the much
cited Barca report. Barca (2009) argues in favour of bringing “the RD actions of the EARDF,
the territorial actions of the Fisheries Fund and any other Commission interventions to
support territorial development under the umbrella policy heading of cohesion policy, as
Structural Funds.” (Barca, 2009).
The next sub-section is to discuss rural trends and the socio-economic situation in the
EU’s and OECD’s rural areas as well as in Finland and Greece.
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Rural trends
When it comes to the economic importance of agriculture in the regions, the socioeconomic role of agriculture has diminished in all developed countries (Diakossavvas, 2006;
OECD, 2008). Table 2 demonstrates that in all OECD countries, on average, the share of
agricultural employment during the period 1995-2005 decreased from 14,6% to 11% in
predominantly rural areas and from 8,8% to 7% in intermediate rural areas.
Table 2. Contribution of Agriculture to Employment by Type of Region, 1995 and 2005.
Regional
Unit
15

Mix
Mix16
TL3
TL3

EU 19
OECD
Finland
Greece

Predominantly
Rural
1995
2005
18.1
12.9
14.6
11.0
12.1
8.3
34.0
21.1

Intermediate
1995
8.7
8.8
7.1
24.6

2005
5.9
7.0
4.2
15.9

Predominantly
Urban
1995
2005
1.9
1.5
2.9
1.9
1.0
0.6
1.1
0.6

National
1995 2005
6.7
4.6
7.6
5.7
7.9
5.1
19.5 12.2

Source: OECD, 2006.

As far as Finland is concerned, the contribution of agriculture to employment in
predominantly rural areas was 12.1 % in 1995 and dropped to 8.3% in 2005. Greece
witnessed a decline from 34% to 21.1% during the same period.
Bollman (2006) argues in this regard that the historical tight overlap between the “rural”
and “agriculture” no longer exists, at least as far demographic changes and labour market
transformations are concerned. Diakossavvas (2006) comes to the same conclusion arguing
that the importance of agriculture in terms of employment and income effects has decreased
in all OECD countries. In addition, a notable part of primary production is situated in urban or
urban-adjacent rural areas. Agriculture is one but not the only economic activity in rural areas.
Table 3 shows that, during the period 1995 to 2005, the contribution of agriculture to GDP in
the OECD declined from 1.8% to 1.7%.
In the EU 19, the contribution went down from 2.2% to 1.9%, in Finland from 3.8% to
2.8% and in Greece from 7% to 4.1%.
Table 3. Contribution of Agriculture to GDP by Type of Region, 1995 and 2005.
Regional
Unit
EU 19
OECD
Finland
Greece

17

Mix
Mix18
TL3
TL3

Predominantly
Rural
1995
2005
5.8
5.0
3.0
3.0
6.1
4.9
11.3
8.1

Intermediate
1995
3.1
2.3
3.3
9.7

2005
2.8
2.2
2.3
7.0

Predominantly
Urban
1995
2005
0.9
0.8
0.6
0.6
0.5
0.3
0.9
0.4

National
1995
2.2
1.8
3.8
7.0

2005
1.9
1.7
2.8
4.1

Source: OECD, 2006.
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Terluin (2003) claims that the image of rural Europe – the scene of losses of population
and jobs, largely associated with the idea of a rapid decline of employment in a supposedly
dominant agricultural sector – needs to be re-thought.
New analyses highlighting the different connections between agricultural and RD and
related policies and their implementation are needed (Diakossavvas, 2006; van der Ploeg and
Marsden, 2008). Breman et al. (2010), for instance, answer to this call by focussing on the
relationship between agricultural and RD through the concept of marginalisation. According
to the authors, at times the EU’s Lisbon strategy further travels into the rural, aspects of
cohesion become of growing importance and awareness. Reform debates on the CAP, too,
renew the concern with processes of marginalisation in the more peripheral regions of Europe.
It is gradually being recognized that these marginalisation processes are multidimensional in
nature, not only affecting the sphere of agriculture but also rural communities in the wider
sense. Breman et al conclude that “the concern for marginalisation processes does not only
relate to the future of agriculture itself in its production function but also to a much wider
range of related issues such as the socio-economic dynamics of an area, the loss or
simplification of cultural landscapes”. (Breman et al., 2010) Similarly, as studies on Portugal
and Finland have shown, the developments of agriculture and socio-economic development of
other rural activities do not always interrelate (Breman and Pinto-Correia, 2003; Vihinen et
al., 2005; Voutilainen et al., 2009).
The rural has changed from a sort of “national rural space”, based on the central place of
agriculture in both spatial and political terms, towards a “differentiated set of regional
formations”, based on a range of functions and potentials, either within or outside the
agricultural sector (Breman et al., 2010).
In concrete terms, this change can be visualised by the following tables.
Table 4. The socio-economic situation and development.

EU27 – agricultural
sector (1st)
EU27 – non agricultural
sectors (2nd & 3rd)

Share of
employment in
2006, % total
employment

Share of
GVA in
2006, % total
GVA

Average annual
growth rate of
employment in
2000–2006, %
per year

Average
annual growth
rate of GVA in
2000–2006, %
per year

5.9

1,7

-2.2

-0.1

94.0

98.2

1.0

2.1

Source: EU, 2009.

In the EU 19, the number of agricultural holdings with other gainful activity increased
from 775.000 to 778.000 in 2000-2007. There was also an increase in Finland from 17.340 to
18.870 and in Greece from 11.800 to 12.760.
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Table 5. Number of agricultural holdings with other gainful activity, 2000 and 2007.
Country

2000

2007

EU 19
Finland
Greece

775.410
17.340
11.800

778.060
18.870
12.760

Source: EUROSTAT Farm Structure Survey 2007 & OECD, 2006.

Looking at the change in the number of farms during the period 1995 to 2005, the picture
is somewhat different if one looks at Finland and Greece. Whilst in Finland the number of
farms decreased from 101.000 in 1995 to 71.000 in 2005, there was an increase of farms in
Greece from 801.000 to 834.000 during the same period.
Table 6. Change in the number of farms, 1995 and 2005.
Country
Finland
Greece

Farms
1995
101.000
801.000

2005
71.000
834.000

Source: OECD, 2006.

The latter shows that there is some evidence for agriculture playing different roles in
different regions (Breman et al., 2010; van der Ploeg et al., 2008). If we understand Breman et
al. (2010) correctly, the future of rural areas should be seen through post-productivist
functions, no longer being based on the production of agriculture. While there are regional
variations as to how these functions and potentials materialise and are exploited, rural
territories develop along diversifying trajectories.
As the socio-economic characteristics significantly differentiate both within the EU and,
importantly also within each MS, zooming in on a higher level of aggregation in order to look
at the specific situation in rural regions would be envisaged as a further logical and
recommended step for studies in this particular context.

Concluding remarks and discussion
RD as part of the CAP displays, in an Olsonian sense (Olson, 1965), some characteristics
that show that well-organised interests of minority groups (e.g. farmers unions) prevail and
have better access to decision-making centres than the unorganised majority (people in rural
areas).
On the EU political level, however, agricultural policy is to an increasing extent
connected to other common policies and to the prioritised political projects of the EU.
Pressure to define EU agricultural policy in decreasingly sectoral but increasingly territorial
terms is growing, and its contribution to the competitiveness of the Union, as well as to its
economic and social cohesion are among the emerging political issues (Lowe et al., 2010). On
the more practical policy level, EU budget constraints, the need to improve the efficiency and
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effectiveness of public policies, and stronger accountability requirements all indicate that the
future CAP policy design will consist of more targeted policy measures with specific
objectives.
The Lisbon Agenda launched in 2000 aimed at making the EU “the most competitive and
dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable growth with more
and better jobs and greater social cohesion, in 2010”. The links between the Lisbon Strategy
and the CAP were confirmed in the 2003 Lisbon Strategy Conclusions in Thessaloniki,
stressing the central position of RD in the Lisbon process. DG Agri perceives RD functioning
as a “key tool for the restructuring of the agriculture sector, to encourage diversification and
innovation in rural areas, and promoting competitiveness in the agricultural and food
processing sectors.” The promotion of equal opportunities, improvement of incomes, support
for diversification and the creation of new jobs through area based and local initiatives such
as LEADER, are goals that are shared by the CAP and the Lisbon Strategy and the EU 2020
strategy. However, the CAP needs better means to realise its contribution to the economic
development in the EU’s rural areas, seen as a holistic, territorial process not as a goal to be
achieved through actions addressed at specific sectors and to satisfy sectoral interests.
There are very few studies claiming that the CAP has limited but positive cohesion
effects. The general view is that the CAP is not an effective tool to promote territorial
cohesion. As, according to the Lisbon Treaty and the EU 2020 strategy, "territorial cohesion"
is one of the guiding principles of EU policy – in addition to economic and social cohesion –
a reformed CAP must take the territorial dimension better into account. It is also important to
consider different contextual starting conditions in the regions that should be approached
through the utilisation of endogenous knowledge. What is more, the CAP affects Europe’s
regions in very different ways.

1

One of the institutions supporting this approach EU’s Committee of the Regions (CoR). CoR’s ideas on the
future of CAP are expressed in the position paper "LE FUTUR DE LA PAC APRES 2013", available at
http://www.arc2020.eu/doc/Committee_of_Regions.pdf.
2
This approach is supported by the European Rural Alliance (ERA) and many village associations throughout
the EU. See for instance the position paper “FUTURE RURAL POLICY WITHIN THE EU” published by ERA.
Available at http://www.europeanrural.eu/.
3
Analysing the design and implementation of RDP of the 2000-2006 period, the authors observed that these two
phases of the policy cycle fell into a context of deep-seated conservatism throughout the EU. This, according to
the authors, can be observed both at national and sub-national levels, with those individuals being in charge not
giving much room for innovative policies but maintaining strong clientelist links to producers. See Dwyer,
Ward, Lowe and Baldock (2007), pp. 876-880.
4
Concretely, Pillar I comprises the following elements and aims: (a) Commodity market support regimes with
intervention buying or private storage aids, (b) “Lightweight” regimes with emergency buying and producer
group support, (c) Direct payments, often with quotas and/or reference yields and area ceilings to limit
expenditure, (d) Supply management tools such as quotas on milk supplies, maximum stocking densities and
compulsory arable set-aside, and (e) Other elements such as environmental or animal welfare requirements,
“outgoer” (e.g. dairy) schemes and grubbing-up aid. There is no spatial dimension linked to these policies.
5
1) Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sectors; (2) Improving the environment and
countryside; (3) Improving the quality of life in rural areas and encouraging diversification; (4) Building Local
Capacity for Employment and Diversification; (5) Translating priorities into programmes; (6) Complementarity
between Community Instruments.
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6

The graph is available online at http://ec.europa.eu/agriculture/external/dev/foodaid/index_en.htm
EU and national contributions combined. EU contributions are paid through the EAFRD.
8
Europe's agriculture and the CAP – FAQs. Available at:
http://ec.europa.eu/agriculture/faq/rurdev/index_en.htm
9
This term was subject to an in-depth reflection in John Bryden’s keynote speech delivered at the “Nordic Rural
Futures” conference held in Uppsala / Sweden, May 3-5 2010.
10
2% are earmarked for technical assistance and 1% is complements to direct payments addressed at Bulgaria
and Romania.
11
Regarding the spatial scale of these studies (usually conducted at NUTS 2 or NUTS 3 level), results of the
SASSPO project (Agriculture for sustainable development: A dialogue on societal demand, pressures and
options for policy) conclude that not enough data from regional/sub-regional level is available on spatial
allocation of the CAP. This made it difficult to carry out comparative research among the EU countries.
12
The analysis was based on the premise that the scope of the CAP and RDP are “taken to be the interventions in
farming and farming-related activities undertaken by the DG Agri, for the purposes of pursuing Community
objectives as set out in the various EU Treaties”. The CAP/RDP support flows were reflected in the light of the
socio-economic performance of respective NUTS 3 regions. Register data of the support and several statistic
data were analysed with various statistical and GIS (Geographic Information Systems) methods.
13
According to the ESPON project, some of the recent CAP reforms have ameliorated these conflicts of
objectives. Direct income payments, for instance, are distributed in a more consistent and cohesive way. This
was not the case as far as market price support is concerned. Furthermore, higher levels of Pillar II payments are
associated with more peripheral regions than is the case with Pillar I support. According to the study, there is
scope to amend Pillar II to foster cohesion, but the potential is not sufficiently realised.
14
Concerning Finland, Uusitalo zooms in on politicians and civil servants and demonstrates how skilful social
entrepreneurs can succeed in policy practice but also how a few individuals or representatives of partial interest
(e.g. farmers union) were able to have a clear impact on, if not to dominate, fundamental decisions as to the
overall policy framework. See E. Uusitalo (2009), p. 124 and pp.162-163.
15 - 18
Aggregations are based on individual country data. While predominantly at the TL3 level they also contain
TL2 and NUTS3 units.
7
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Περίληψη
Η αγροτική παραγωγή των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από την έναρξη
εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), έχει διευρυνθεί σημαντικά
υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς και υποβάλλοντας σε χρηματοοικονομική
πίεση τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Η στήριξη των παραγωγών πραγματοποιείται τόσο μέσω
του συστήματος των τιμών όσο και μέσω άλλων μορφών βοήθειας όπως οι επιδοτήσεις
αποθήκευσης, οι επιδοτήσεις για τα υψηλά κόστη παραγωγής καθώς και οι αντισταθμιστικές
πληρωμές.
Η παρούσα εργασία εκτιμά ένα υπόδειγμα το οποίο συλλαμβάνει την μακροχρόνια
σχέση μεταξύ των τιμών και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων στον Ελλαδικό Χώρο. Η
εκτίμηση του υποδείγματος πραγματοποιείται με τη χρήση των μεθόδων συνολοκλήρωσης
για τη χρονική περίοδο 1976 – 2006. Το εν λόγω υπόδειγμα έχει σαν στόχο να εκτιμήσει τις
μεταβολές στο επίπεδο παραγωγής του βαμβακιού οι οποίες επέρχονται μέσω των μεταβολών
στις τιμές λόγω των πολιτικών που υιοθετούνται από την Κ.Α.Π. Τέλος, εξετάζεται κατά
πόσο η αναδιάρθρωση της Κ.Α.Π. μπορεί να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα για τον
περιορισμό των πλεονασμάτων των αγροτικών προϊόντων.
Λέξεις-κλειδιά: Βαμβάκι, Προσφορά, Κ.Α.Π., Συνολοκλήρωση.
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Abstract
The agricultural production in European Union (EU) has expanded significantly beyond the
requirements of the domestic market since the implementation of the Common Agricultural
Policy (CAP), burdening the budget of EU. CAP involves a complicated system of price
support, storage subsidies, subsidies for high cost production and compensatory payments.
This paper estimates a model that captures the long-term relationship between prices and
production of agricultural products in Greece. For the model estimation the Johansen
cointegration technique is employed for the time period 1976 - 2006. This model aims to
survey the interaction of changes in production of cotton and price changes and the role of the
policies adopted by CAP. Finally, it is surveyed whether CAP reforms provide the necessary
measures for the reduction in surpluses of agricultural products.
Keywords: Cotton, Supply, CAP, Cointegration.

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή της Κ.Α.Π., όπως αυτή εκφράζεται μέσω του μηχανισμού
στήριξης των τιμών, έχει οδηγήσει σε υπερβολικά πλεονάσματα οδηγώντας σε στρέβλωση
του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων καθώς και σε αναποτελεσματική κατανομή
των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι αναμορφώσεις της Κ.Α.Π. συνεπώς, χαρακτηρίζονται από μία κατευθυντήρια γραμμή
με άξονες την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και στον περιορισμό των στρεβλωτικών για
το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων, επιδοτήσεων και εξαγωγικών επιδοτήσεων.
Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει πως τα προγράμματα στήριξης των τιμών
χαρακτηρίζονται από μικρής έκτασης επίδραση στη δημιουργία πλεονασμάτων αφού ο
αγροτικός τομέας στην Ε.Ε. παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στις μεταβολές των τιμών. Η δε
ύπαρξη πλεονασμάτων θα μπορούσε να αποδοθεί στις επιδράσεις της τεχνολογικής προόδου
η οποία εκφράζεται μέσω της χρήσης γενετικά βελτιωμένων σπόρων, και της βελτίωσης
μεθόδων λίπανσης και καλλιέργειας.
Έντονες διαφωνίες παρατηρήθηκαν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της
αναμόρφωσης της Κ.Α.Π. του MacScharry, η οποία ξεκίνησε το έτος 1992 και προήγε την
επιβολή περιορισμών στην παραγωγή και την μείωση της στήριξης των τιμών. Οι εμπειρικές
έρευνες κατέδειξαν αποτελεσματικότητα της Κ.Α.Π. με εξαίρεση την εργασία των Bouchet,
Orden και Norton (1989) η οποίοι διαπίστωσαν ανελαστικότητα της προσφερόμενης
ποσότητας στις μεταβολές των τιμών για δεδομένα του Γαλλικού αγροτικού τομέα και για τη
χρονική περίοδο αναφοράς 1959 – 1984.
Η εν λόγω όμως εργασία χαρακτηριζόταν από δύο σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα
μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα προαναφερθέντα μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Ειδικότερα,
κατά την περίοδο αναφοράς ο αγροτικός τομέας ήταν υπό το καθεστώς ενός προγράμματος
που είχε ως συνέπεια την αύξηση των τιμών ενώ περιόριζε την μεταβλητότητά τους και
επιπλέον, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος εκτίμησης δεν ήταν η ενδεδειγμένη για τον έλεγχο
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και την εκτίμηση δυναμικών σχέσεων μεταξύ τιμών και παραγωγής στην μακροχρόνια
περίοδο.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της απόκρισης της παραγωγής στα
διαφορετικά επίπεδα προστατευτισμού για την περίοδο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε. Η
διερεύνηση βασίστηκε στην τεχνική της συνολοκλήρωσης, ενώ ως περιοχή έρευνας
επιλέχθηκε η Ελλάδα λόγω του ταχύτατου μετασχηματισμού του αγροτικού της τομέα τη
περίοδο μελέτης. Πριν την είσοδο της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(Ε.Ο.Κ.) το έτος 1981, η αγροτική πολιτική χαρακτηρίζονταν από χαμηλού επιπέδου
προστατευτισμό, ενώ τα προϊόντα της χώρας είχαν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης
στην αγορά της Ε.Ε. Κατά την περίοδο μετάβασης, οι τιμές στήριξης και οι ρυθμίσεις της
αγοράς έγιναν ταυτόσημες με αυτές που ίσχυαν στην Ε.Ε. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
επέφερε κάποιο δημοσιονομικό κόστος δεδομένου ότι τα κύρια ελληνικά προϊόντα όπως οι
σταφίδες, το βαμβάκι, ο καπνός, το ελαιόλαδο και το αιγοπρόβειο κρέας, στηρίχθηκαν με
άμεσες ενισχύσεις και όχι μέσω της επιβάρυνσης του καταναλωτή. Το πρόβλημα όμως αυτό
μπορούσε να αντιμετωπιστεί δεδομένου ότι η ελληνική παραγωγή δεν ξεπερνούσε το 5% της
κοινοτικής. Στην συνέχεια, το έτος 1992, οι διαπραγματεύσεις της GATT οδήγησαν στη
μεταρρύθμιση MacSharry. Η στήριξη της ΚΑΠ στα κύρια ευρωπαϊκά προϊόντα μετετράπη
από εξωτερική προστασία σε άμεσες ενισχύσεις, οδηγώντας σε επιβάρυνση του
προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα όμως, εφαρμόστηκαν μέγιστα επιδοτούμενα όρια (εκτάρια ή
ζώα) κατά προϊόν και κατά κράτος μέλος. Έτσι η δημοσιονομική επέκταση της ΚΑΠ ήταν
ιδιαίτερα πειθαρχημένη. Παράλληλα, η αύξηση των θεωρητικών ανώτατων ορίων του
κοινοτικού προϋπολογισμού από το 0,8%, στο 1%, στο 1,2% και στη συνέχεια στο 1,24% του
κοινοτικού εισοδήματος μείωσε τη σχετική βαρύτητα στο σύνολο του προϋπολογισμού των
επίσης αυξημένων γεωργικών δαπανών επιτρέποντας την ανάπτυξη μιας δεύτερης κοινοτικής
οικονομικής πολιτικής, αυτή της περιφερειακής ανάπτυξης.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η παραγωγή στην
μακροχρόνια περίοδο καθορίζεται από την τιμή ή αν η τιμολογιακή πολιτική που
ακολουθείται από την Κ.Α.Π. δεν επιδρά στην παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος.
Επιλέχθηκε ως καλλιέργεια έρευνας αυτή του βαμβακιού λόγω του έντονα επιδοματικού της
χαρακτήρα. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της
συνολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
(1969), ανάλυση πρόκλησης – απόκρισης καθώς και ανάλυση αποσύνθεσης της διακύμανσης.

Δεδομένα
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η απόκριση της συνολικής παραγωγής της
καλλιέργειας του βαμβακιού στο καθεστώς της Κ.Α.Π. όπως αυτό εκφράζεται από τη
διαμορφούμενη τιμή στην ελληνική αγορά. Οι χρονολογικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν
είναι αυτές της παραγόμενης ποσότητας του προϊόντος (P), του ύψους των αποθεμάτων (S)
και της τιμής του παραγωγού (PP) ενώ ταυτόχρονα εξετάστηκε και ο ρόλος του κόστους των
ενδιάμεσων εισροών όπως αυτός του πάγιου κεφαλαίου (K) και των αναλώσιμων (A). Τα
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δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ετήσια και εκφρασμένα σε λογαριθμική μορφή, για τη
περίοδος αναφοράς 1976 – 2006.

Μεθοδολογία
Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων της παρούσας εργασίας
είναι αυτή του Johansen (1991). Σε πρώτο στάδιο οι χρονολογικές σειρές εξετάστηκαν για
στασιμότητα. Ο έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο έλεγχος GLS-DF. Επιλέχθηκε ο
συγκεκριμένος έλεγχος ο οποίος χρησιμοποιείται εκτενώς τα τελευταία χρόνια, λόγω της
μεγαλύτερής του ισχύος (Cook, 2004). Πιο συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι για μικρό
αριθμό δεδομένων και παρά την ύπαρξη διαρθρωτικών μεταβολών δεν εμφανίζει σημαντικές
στρεβλώσεις με εξαίρεση την περίπτωση που έχουμε ιδιαίτερα σημαντικές διαρθρωτικές
μεταβολές.
Σε ότι αφορά την τεχνική του Johansen (1988, 1991), αυτή είναι γνωστή και ενδείκνυται
για τη διερεύνηση μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. To υπόδειγμα
VAR για την κάθε μεταβλητή συμβολίζεται με i xt (px1) και δίνεται από την ακόλουθη
εξίσωση:
xt  xt 1   xt  2     t
(1)
όπου  t ~ N p (0, ) , t=1,2,…T
Επιπλέον, σύμφωνα με την τεχνική του Johansen (1988, 1991), ισχύουν οι ακόλουθες
υποθέσεις:
   ' ,  ,  είναι μήτρες p x r .
Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ο καθορισμός του βαθμού της
μήτρας  .
Συνεπώς, η διαδικασία αυτή παρέχει τους εκτιμητές με τη μέθοδο της μέγιστης
πιθανοφάνειας α, β, ενώ μέσω δύο στατιστικών ελέγχων της μέγιστης ιδιοτιμής και του
ίχνους καθορίζεται ο βαθμός του χώρου συνολοκλήρωσης. Συνεπώς, αν οι χρονολογικές
σειρές των μεταβλητών που εξετάζουμε είναι Ι(1) ή Ι(0), τότε έχουμε την ένδειξη ότι υπάρχει
ένας συνδυασμός (γραμμική σχέση) των μεταβλητών που μπορεί να είναι στάσιμος. Σε αυτή
την περίπτωση οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες και υπάρχει μία σχέση που τις συνδέει
στην μακροχρόνια περίοδο.
Κατά την εφαρμογή του ελέγχου απαιτείται και ο καθορισμός του αριθμού των χρονικών
υστερήσεων των ενδογενών μεταβλητών καθώς ένας αυτοπαλίνδρομος συντελεστής
χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση της κάθε μεταβλητής. Ο καθορισμός του αριθμού των
χρονικών υστερήσεων καθορίζεται από τη στατιστική που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τον Sims (1980).
Η στατιστική LR του ίχνους καθώς και η στατιστική της μέγιστης ιδιοτιμή LR
χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του αριθμού των σχέσεων που συνδέουν τις υπό
εξέταση μεταβλητές (βαθμός r). Η εν λόγω στατιστική ελέγχει τη μηδενική υπόθεση των r
σχέσεων συνολοκλήρωσης έναντι k σχέσεων συνολοκλήρωσης (r=0, 1, 2,…, k-1).
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Στο αμέσως επόμενο στάδιο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος της αιτιότητας βασισμένο στα
αποτελέσματα του υποδείγματος διόρθωσης λάθους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να
διερευνήσουμε αν η προσφερόμενη ποσότητα οδηγεί σε μεταβολές της τιμής παραγωγού ή το
αντίστροφο ή αν η προσφερόμενη ποσότητα καθορίζει το ύψος των αποθεμάτων της αγοράς
και να εξεταστεί έμμεσα με αυτόν τον τρόπο η επίδραση της Κ.Α.Π. τόσο στην παραγόμενη
ποσότητα όσο και στο ύψος των αποθεμάτων της αγοράς.
Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αιτιότητας απαιτείται η εκτίμηση των δύο
υποδειγμάτων που δίνονται στις σχέσεις που ακολουθούν:
m

m

i 1

i 1

m

m

i 1

i 1

Yt   a t Yt i    t X t i  u t (1)
X t    t Yt i    t X t i   t (2)

Για τον έλεγχο της αιτιώδους σχέσης εξετάζουμε την ισχύ των περιορισμών β1=β2=0 και
γ1=γ2=0. Η ισχύς της παραπάνω υποθέσεως βασίζεται στα αποτελέσματα της στατιστικής F,
ενώ ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο καθορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων, με
δεδομένο πως μπορεί ν επηρεάσει και το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Επιπλέον, για τη διερεύνηση της επίδρασης της ΚΑΠ στις επί μέρους μεταβλητές
χρησιμοποιήθηκαν ψευδομεταβλητές. Η πρώτη ψευδομεταβλητή εκφράζει την επίδραση της
αναμόρφωσης του MacSharry το έτος 1992, ενώ η δεύτερη συνδέεται με την εφαρμογή της
Agenda 2000. Η ανίχνευση των διαρθρωτικών μεταβολών βασίστηκε στη βιβλιογραφία, ενώ
η πιστοποίηση αυτών βασίστηκε στα αποτελέσματα της εφαρμογής του ελέγχου
διαρθρωτικών μεταβολών του Chow.
Η στατιστική σημαντικότητα των ψευδομεταβλητών πιστοποιεί εμπειρικά το ρόλο της
ΚΑΠ στην επίδραση της τιμολογιακής πολιτικής στην προσφερόμενη ποσότητα και το
αντίστροφο.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση αιφνίδιας απόκρισης (impulse response) των υπό
εξέταση μεταβλητών. Αυτή η μέθοδος (Pesaran and Shin, 1998) παρέχει ένα εργαλείο που
περιγράφει τη δυναμική ενός υποδείγματος χρονολογικών σειρών απεικονίζοντας την
αντίδραση της προσφερόμενης ποσότητας στην μεταβολή κατά μία τυπική απόκλιση του
διαταρακτικού όρου της τιμής του παραγωγού.
Η διαδικασία VAR που θεωρούμε είναι η ακόλουθη:
k

xt  Dt    i xt i   t
i 1

t  1,2,..., T

(3)

όπου xt αντιπροσωπεύει το διάνυσμα των μεταβλητών που είναι στάσιμες ως προς τη
συνδιακύμανση και ολοκληρωμένες βαθμού d (και πιθανώς συνολοκληρωμένες), ενώ εt είναι
p διαστάσεων ενώ θεωρείται ως i.i.d. (identically, independently, distributed) με μέσο όρο
μηδέν και θετικά ορισμένη μήτρα συνδιακύμανσης Ω. Το δε σφάλμα πρόβλεψης h περιόδων
για την εν λόγω διαδικασία δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:
(4)
h 1
xt  h  E [ xt  h / I ]   C j  t  h  j
j 0

573

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Όπου I είναι το σύνολο πληροφόρησης που περιλαμβάνει τα ιστορικά δεδομένα του xs
περιλαμβανομένης και της περιόδου t καθώς κι όλο το μονοπάτι γι το Dt. Οι μήτρες Cj
διαστάσεων p × p δίνονται από το C0 = Ip και

Cj 

min k , j

 C
i 1

i

j i

j 1

(5)

έτσι ώστε όλες οι μήτρες Cj να καθορίζονται περιοδικά από τις μήτρες Πi.
Οι Koop, Pesaran και Potter (1996), καθόρισαν τη γενικευμένη συνάρτηση της μεθόδου
αιφνίδιας απόκρισης από την σχέση:
GI x h,  , I t 1   E xt  h /  t   , I t 1   Ext  h / I t 1  (6)
όπου δ είναι ένα γνωστό διάνυσμα. Για τη διαδικασία VAR αυτό σημαίνει πως:
(7)
GI x h, , I t 1   Gh
Η επιλογή συνεπώς του δ είναι
εξαιρετικά σημαντική για τον καθορισμό του χρονικού προφίλ της γενικευμένης συνάρτησης
της αιφνίδιας απόκρισης.

Αποτελέσματα
Η εφαρμογή της μεθόδου GLS – DF test έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πίνακας 1. Αποτελέσματα του ελέγχου.
Μεταβλητές
P

GLS - DF
-0.225540

ΔP

-5.774541

S

-5.258231

ΔS

-

PP

0.239523

ΔPP

-2.179865

K

-0.865239

ΔK

-8.256425

A

0.670414

ΔA

-3.358572

Σημείωση: Οι κριτικές τιμές για τον έλεγχο GLS-DF για επίπεδο σημαντικότητας 1,5 και 10% είναι
αντίστοιχα --2.630762, -1.950394, -1.611202 για τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές.

Για όλες τις προαναφερθείσες μεταβλητές, βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου
μοναδιαίας ρίζας διαπιστώσαμε πως είναι μη στάσιμες στα επίπεδα και στάσιμες στις πρώτες
στις πρώτες διαφορές, με εξαίρεση αυτή του ύψους των αποθεμάτων (S) μεταβλητή η οποία
είναι στάσιμη ακόμη και στα επίπεδα. Μία στάσιμη χρονολογική σειρά κυμαίνεται γύρω από
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ένα σταθερό μακροχρόνιο μέσο και σημαίνει πως η σειρά έχει πεπερασμένη διακύμανση
ανεξάρτητη από το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως όλες οι υπό εξέταση μεταβλητές είναι Ι(1) με
εξαίρεση αυτή των αποθεμάτων η οποία είναι μία μεταβλητή Ι(0), γεγονός που σημαίνει ότι
είναι δυνατή η εξέτασή τους για συνολοκλήρωση (διερεύνηση της ύπαρξης ενός μιας
γραμμικής σχέσης των υπό εξέταση μεταβλητών) βάσει του κανόνα του Johansen (1981).
Μία μεταβλητή όταν είναι Ι(0) μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της συνολοκλήρωσης
(1985)
Στη συνέχεια, εξετάσαμε τη δράση του κόστους παγίου κεφαλαίου και του κόστους των
αναλωσίμων και διαπιστώσαμε πως είναι εξωγενείς μεταβλητές του συστήματος, αφού οι
χρονικές τους υστερήσεις δεν επιδρούν στατιστικά σημαντικά στις τιμές της τρέχουσας
περιόδου της παραγόμενης ποσότητας της τιμής και των αποθεμάτων του υπό εξέταση
αγροτικού προϊόντος. Έπειτα, εφαρμόστηκε η τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen
θεωρώντας ως ενδογενείς αρχικά την τιμή και την παραγόμενη ποσότητα του υπό εξέταση
προϊόντος και στην συνέχεια το απόθεμα της αγοράς και την τιμή του παραγωγού. Θα πρέπει
να αναφερθεί, ότι προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση της Κ.Α.Π. στο επίπεδο
παραγωγής όπως αυτή εκφράζεται μέσω της τιμολογιακής πολιτικής, πραγματοποιήθηκε ο
έλεγχος διαρθρωτικής μεταβολής Chow, τα αποτελέσματα του οποίου δίνονται στον πίνακα 2
που ακολουθεί.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου διαρθρωτικής μεταβολής (Chow Test).
Έτος 1981
Έτος 1992
Έτος 2000
Fstatisic
9,758132
4,217857
1,132488
(0.0001)
(0.0140)
(0,3529)
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το έτος 1981, (έτος εισόδου της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ.) καθώς
και το έτος 1992 λόγω της αναμόρφωσης της Κ.Α.Π. του McSharry, υπήρξαν διαρθρωτικές
μεταβολές. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο ψευδομεταβλητές ως εξωγενείς
μεταβλητές. Στην συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη την δράση των εξωγενών μεταβλητών
εφαρμόστηκε ο κανόνας συνολοκλήρωσης του Johansen, τα αποτελέσματα του οποίου
συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν.
Πίνακας 3. Αποτελέσματα στατιστικής του ίχνους και μέγιστης ιδιοτιμής (Q,pp).
Μηδενική Υπόθεση

Στατιστική του ίχνους

Στατιστική Μέγιστης ιδιοτιμής

r0
r 1

36,61237
32,99959
3,612783
3,612783
Σημείωση: Οι αντίστοιχες κριτικές τιμές για την στατιστική του ίχνους είναι 15,41 και 3,76, ενώ για
την μέγιστη ιδιοτιμή είναι 14,07, 3,76 αντίστοιχα.

PP -1.30E-06 Q
1.7E-07
Στη συνέχεια εκτιμούμε το υπόδειγμα διόρθωσης λάθους τα αποτελέσματα του οποίου
δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα της εκτίμησης του VECM (p,pp).
Error Correction:
CointEq1

D(PROD(-1))

D(PP(-1))

C

D(PROD)
-1.300057
(0.24737)
[-5.25561]
0.521041
(0.19984)
[ 2.60728]
-1357814.
(523643.)
[-2.59301]
116369.7
(29684.1)
[ 3.92027]

-0.098671
(0.04306)
[-2.29130]

D1

D2

PAGIO

ANALOSIMA

D(PP)
-3.21E-07
(1.6E-07)
[-2.01612]

171628.2
(84305.1)
[ 2.03580]
-2215.569
(1080.12)
[-2.05122]
0.001223
(0.00063)
[ 1.93718]

D(PAGIO)
D(ANALOSIMA)
RAIN

Στο πίνακα αναγράφονται μόνο οι μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές στη
διαμόρφωση των δύο ενδογενών μεταβλητών. Βάσει του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να
σημειώσουμε πως περίπου 13% της ανισορροπίας που δημιουργείται στο επίπεδο της τιμής
του παραγωγού διορθώνεται από μεταβολές στον όγκο παραγωγής. Ενώ μόλις το 3,2*10-7 της
ανισορροπίας που δημιουργείται στον όγκο παραγωγής διορθώνεται από μεταβολές στην τιμή
διορθώνεται από μεταβολές στην τιμή. Δεν δίνονται στοιχεί για τις μη στατιστικά σημαντικές
μεταβλητές του υποδείγματος.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα της στατιστικής του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής (S,pp).
Μηδενική Υπόθεση

r0
r 1

Στατιστική Μέγιστης ιδιοτιμής
25,72831

Στατιστική του ίχνους
27,32164

1,593332
1,593332
Σημείωση: Οι αντίστοιχες κριτικές τιμές για την στατιστική του ίχνους είναι 15,41 και 3,76, ενώ για
την μέγιστη ιδιοτιμή είναι 14,07, 3,76 αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των δύο ελέγχων και για τα δύο ζεύγη μεταβλητών
που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας και μόνο σχέσης μεταξύ αυτών.
Η δε εκτιμημένη εξίσωση συνολοκλήρωσης δίνεται από τη σχέση 8 που ακολουθεί:
PP -109541.4 S
(8)
(187806.)
Στη συνέχεια εκτιμήθηκε και όπως και στην προηγούμενη περίπτωση το υπόδειγμα
διόρθωσης λάθους τα αποτελέσματα της εκτίμησης δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 6. Αποτελέσματα της εκτίμησης του VECM (S,pp).
Error Correction:

CointEq1

D(PP(-1))

D(PP)
-0.023043
(0.005105)
[-4.09457]
-0.343286
(0.19563)
[-1.75473]

D(S)
65.28652
(1.5409.)
[ 1.423676]

0.601829
(0.28216)
[ 2.13290]
0.539058
(0.22017)
[ 2.44840]

D(S(-1))

D(S(-2))
D2

-0.019993
(0.00495)
[-4.03685]

PAGIO

ANALOSIMA
D(PAGIO)
D(ANALOSIMA)
RAIN

0.021068
(0.00492)
[ 4.28309]

Βάσει των αποτελεσμάτων του παραπάνω πίνακα μόνο η τιμή του αποθέματος καθορίζει
το επίπεδο των τιμήν ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Επιπλέον, το 2% της ανισορροπίας από
μεταβολές στην τιμή του παραγωγού στη διάρκεια ενός έτους. Δεν δίνονται στοιχεί για τις μη
στατιστικά σημαντικές μεταβλητές του υποδείγματος.
Στη συνέχεια βάσει του παραπάνω υποδείγματος εξετάστηκε η κατεύθυνση της σχέσης
μεταξύ των δύο υπό εξέταση μεταβλητών. Με αυτό τον τρόπο θα δούμε κατά πόσο η τιμή
παραγωγού ελέγχει την παραγόμενη ποσότητα ή το ύψος των αποθεμάτων της αγοράς και να
διαπιστώσουμε κατά πόσο η κατευθυνόμενη μέσω της Κ.Α.Π. τιμολογιακή πολιτική είναι σε
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θέση να περιορίσει την παραγόμενη ποσότητα ή το ύψος των αποθεμάτων όπως επιχειρείται
με τις διαδοχικές αναμορφώσεις της Κ.Α.Π. Οι δύο μεταβλητές αναφέρονται στις πρώτες
διαφορές και όχι στα επίπεδα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την αιτιότητα κατά Granger
(1969) δίνονται στον πίνακα 7 που ακολουθεί.
Πίνακας 7. Αποτελέσματα της αιτιότητας μεταξύ παραγόμενης ποσότητας και τιμής
παραγωγού.
Error Correction:

D(P)

D(PP)

Η τιμή προκαλεί την
παραγόμενη ποσότητα
και το αντίστροφο

CointEq1

-1.300057
(0.24737)
[-5.25561]

-3.21E-07
(1.6E-07)
[-2.01612]

DPP  DP

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται αμφίπλευρη σχέση μεταξύ των δύο
μεταβλητών και άρα η απόκριση της παραγωγής στην μακροχρόνια περίοδο δέχεται την
επίδραση της τιμής ενώ ισχύει και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει πως η τιμή παραγωγού δεν
καθορίζεται αποκλειστικά από την τιμολογιακή πολιτική που επιβάλλει η εφαρμογή της
Κ.Α.Π. αλλά και άλλους παράγοντες που ενδεχομένως να συνδέονται με το κόστος
παραγωγής.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των
αποθεμάτων και της τιμής παραγωγού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρατίθενται στον
πίνακα 8 που ακολουθεί.
Πίνακας 8. Αποτελέσματα της αιτιότητας μεταξύ αποθεμάτων και τιμής παραγωγού.
Error Correction:

D(PP)

D(S)

Tο ύψος των
αποθεμάτων προκαλεί
την τιμή

CointEq1

-0.023043
(0.005105)
[-4.09457]

65.28652
(1.5409.)
[ 1.423676]

DPP  DS

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι συμβατό με την κρατούσα άποψη πως το ύψος του
αποθέματος δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής αν και θα ήταν
αναμενόμενο λόγω του προστατευτισμού οι αγρότες να είναι αδιάφοροι για τη διοχέτευση
του προϊόντος στην αγορά.
Για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών
πραγματοποιήθηκε η ανάλυση αιφνίδιας απόκρισης μέσω της οποίας εξετάζουμε κατά πόσο
μία μεταβολή σε κάποια από αυτές επιδρά σε βάθος χρόνου 10 περιόδων στις υπόλοιπες.
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Από τη μελέτη του σχήματος 1 που ακολουθεί, διαπιστώνουμε μία χαμηλή απόκριση του
κόστους του κεφαλαίου στις μεταβολές κατά μία τυπική απόκλιση της τιμής, της
παραγόμενης ποσότητας και των αποθεμάτων, αποτέλεσμα αναμενόμενο.
Σχήμα 1. Ανάλυση πρόκλησης – απόκρισης τιμής παραγωγού και αποθεμάτων.
Response of PP to Generalized One
S.D. Innovations
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Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το κόστος των αναλώσιμων, ενώ για τις μεταβλητές που
μας ενδιαφέρουν απλά επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε με τη χρήση
άλλων τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, η παραγόμενη ποσότητα και το ύψος των αποθεμάτων
προκαλούν σημαντικές μεταβολές η δράση των οποίων όμως μηδενίζεται στην ένατη
περίοδο. Σε ότι φορά δε την παραγόμενη ποσότητα, διαπιστώνουμε ότι η μεταβολή της τιμής
κατά μία τυπική απόκλιση οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της τιμής και μικρότερη μείωση στο
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ύψος των αποθεμάτων. Επιπλέον, δεν επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο μετά την πάροδο
των δέκα ετών που ελήφθησαν ως περίοδο αναφοράς.
Τέλος, το ύψος των αποθεμάτων αντιδρά άμεσα και δεν επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο
μετά την περίοδο των δέκα ετών στις μεταβολές της τιμής και της παραγόμενης ποσότητας
του βαμβακιού.
Σχήμα 2. Συναρτήσεις αιφνιδίων αντιδράσεων των υπό εξέταση μεταβλητών.
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Σε ότι αφορά δε την αποσύνθεση της διακύμανσης (σχήμα 2), θα πρέπει να αναφέρουμε
πως η διακύμανση της τιμής παραγωγού ερμηνεύεται κυρίως από τη διακύμανση του
αποθέματος χωρίς όμως να διαπιστώνεται το αντίστροφο. Η δε διακύμανση του όγκου
παραγωγής βραχυπρόθεσμα επηρεάζεται κυρίως από την τιμή αλλά μακροπρόθεσμα από το
ύψος των αποθεμάτων. Η τιμή παραγωγού με τους παραγωγικούς συντελεστές προφανώς
συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.
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Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει τη σχέση μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας
βαμβακιού, του ύψους των αποθεμάτων και των ασκούμενων τιμολογιακών πολιτικών που
έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο 1976-2006. Εντός αυτής της χρονικής περιόδου,
έλαβαν χώρα μια σειρά γεγονότων όπως η είσοδος της Ελλάδας στην τότε Ε.Ο.Κ. το έτος
1981, η άσκηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η αναμόρφωση της Κ.Α.Π. το έτος 1992, η
Agenda 2000 καθώς και η εκ νέου αναμόρφωση της Κ.Α.Π. το έτος 2003. Εφαρμόστηκαν
τεχνικές συνολοκλήρωσης μέσω των οποίων επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός υποδείγματος,
στο οποίο συμμετέχουν οι εξής μεταβλητές: το ύψος των αποθεμάτων, η παραγόμενη
ποσότητα, το ύψος των τιμών καθώς και το κόστος του παγίου κεφαλαίου και των
αναλώσιμων.
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα της Κ.Α.Π. είναι η απόκριση της προσφερόμενης
ποσότητας στον αγροτικό τομέα στις μεταβολές των τιμών καθώς και η αποτελεσματικότητα
της Κ.Α.Π. σε ότι αφορά τον περιορισμό της παραγόμενης ποσότητας. Αυτοί που
εναντιώνονται στην Κ.Α.Π. ισχυρίζονται πως η προσφορά στον αγροτικό τομέα αποκρίνεται
στις μεταβολές των τιμών ενώ η μείωση των τιμών στήριξης θα περιορίσει επαρκώς τα
αποθέματα στον αγροτικό τομέα. Η παρούσα εργασία επιβεβαιώνει αυτή την άποψη και
καταρρίπτει αυτήν των υποστηρικτών της Κ.Α.Π. ότι απλά θίγεται το αγροτικό εισόδημα
χωρίς όμως αυτό να επιδρά σημαντικά στον περιορισμό των αποθεμάτων ενώ εμποδίζει την
ικανότητα της Ε.Ε. να αποκομίσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Δυστυχώς, και οι
δύο ομάδες δεν εκφράζουν βεβαιότητα για τις επιπτώσεις των μεταβιβάσεων εισοδήματος
αλλά και της αγρανάπαυσης.
Συνεπώς, το αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας ενισχύει τη θέση αυτών που στηρίζουν
την άποψη για χαμηλότερες τιμές στήριξης, ενώ οι σταδιακές αναμορφώσεις της Κ.Α.Π.
λειτουργούν προς την σωστή κατεύθυνση για την μείωση των αγροτικών πλεονασμάτων.
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Περίληψη
Στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις στην
παραγωγή μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οδήγησαν στην εντατικοποίηση της
γεωργικής δραστηριότητας και την εμφάνιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η
αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή και η εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης και
της πολλαπλής συμμόρφωσης σε συνδυασμό με την προώθηση πολιτικών προστασίας του
περιβάλλοντος δημιούργησαν τάσεις στροφής προς εκτατικά γεωργικά συστήματα. Σκοπός
της εργασίας είναι να διερευνήσει τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
πολιτικών της ΚΑΠ που προωθούν την εκτατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας και
να εξετάσει την έκταση της ανακατανομής γεωργικής γης από εντατικές σε εκτατικές
καλλιέργειες στα πλαίσια της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης της ΚΑΠ (2003/2004). Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού κατασκευάσθηκε ένα περιφερειακό υπόδειγμα γραμμικού
προγραμματισμού για τις αροτραίες καλλιέργειες του Ν. Τρικάλων και εξειδικεύτηκαν τρεις
περιβαλλοντικοί δείκτες για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ανωτέρω πολιτικών στη
βιοποικιλότητα, τη ποιότητα του νερού και το τοπίο.
Λέξεις-κλειδιά: ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, πολιτικές εκτατικοποίησης, αροτραίες
καλλιέργειες, ανάλυση επιπτώσεων, γραμμικός προγραμματισμός, περιβάλλον.

Investigation of Economic and Environmental Impacts of Policies
Promoting Agriculture’s Extensification in the Context of the
Mid-Term Review of CAP
E. Giannakis
PhD Candidate, Department of Agricultural Economics and Rural Development, Agricultural
University of Athens, Iera Odos 75, Postcode 11855, Athens, Greece,
E-mail: giannakis@aua.gr

Abstract
Large scale production subsidies under CAP framework till the beginnings of 2000 led to the
steady intensification of agriculture and the environmental degradation. The recent decoupling
of subsidies from production decisions and the implementation of single farm payment and
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cross compliance regimes in combination to the promotion of policies for environmental
protection have created positive trends in favour of extensive farming systems. The objective
of this study is to investigate the economic and environmental impacts of CAP policies
promoting agriculture’s extensification and the extent of farm land reallocation from intensive
to extensive crops due to Mid-term reform of CAP (2003/2004). To this end, a regional linear
programming model is developed and utilized for the arable crops of Trikala region and three
environmental indexes are specified for the impact analysis of these policies namely
biodiversity, water quality and landscape.
Keywords: mid-term reform of CAP, extensification policy, arable crops, impact analysis,
linear programming, environment.

Εισαγωγή
Η συνειδητοποίηση των αρνητικών συνεπειών της γεωργικής δραστηριότητας στους
φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και η υπερπαραγωγή γεωργικών προϊόντων με τη
δημιουργία πλεονασμάτων οδήγησε στην έντονη αμφισβήτηση του “παραγωγίστικου”
μοντέλου γεωργικής ανάπτυξης που στήριξε η ΚΑΠ με βάση τους στόχους της στα πλαίσια
της Συνθήκης της Ρώμης (άρθρο 33). Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το περιβάλλον σε
συνδυασμό με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ για μεγαλύτερη ισορροπία στις αγορές
των αγροτικών προϊόντων, προώθησαν τις πολιτικές για τη προστασία του περιβάλλοντος,
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πολιτικές που προωθούν την εκτατικοποίηση της
γεωργίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων των πολιτικών
που προωθούν την εκτατικοποίηση της γεωργίας στα πλαίσια της τελευταίας μεταρρύθμισης
της ΚΑΠ το 2003. Η εμπειρική διερεύνηση επιχειρείται στο επίπεδο του Νομού Τρικάλων.
Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Αρχικά, παρουσιάζεται το πλαίσιο
λειτουργίας της αγροτικής πολιτικής διαχρονικά και η ανάδυση και δυναμική των πολιτικών
για την εκτατικοποίηση των γεωργικών συστημάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η
μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας και η εμπειρική εξειδίκευση του υποδείγματος ενώ
στην επόμενη ενότητα πραγματοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η εργασία
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Η ΚΑΠ και οι πολιτικές εκτατικοποίησης
Η ΚΑΠ αποτέλεσε μέχρι και την τελευταία αναθεώρηση της το 2003 τη βασική πολιτική
που επηρεάζει την κατανομή των καλλιεργειών στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της
Ευρώπης. Από την ίδρυση της βασικός στόχος της ΚΑΠ ήταν η αύξηση της
παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα. Οι μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις στην παραγωγή
μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενθάρρυναν την εντατικοποίηση της γεωργικής
δραστηριότητας η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση (Donald et
al., 2001, Benton et al., 2002) και σημαντικές πιέσεις στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των
υδάτων και το τοπίο (Reidsma et al., 2006, Wilson et al., 2003, Thenail, 2002). Τα τελευταία
είκοσι χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ με στόχο την
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αντιμετώπιση των αρνητικών αυτών συνεπειών. Βασικός στόχος της εξέλιξης της ΚΑΠ ήταν
η μείωση των ενισχύσεων, η σταδιακή αποσύνδεση τους από την παραγωγή και η
αναγνώριση του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας (Bartolini, 2007). Στα πλαίσια αυτά
οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική και
προωθείται η πολιτική εκτατικοποίησης των γεωργικών συστημάτων. Η εκτατικοποίηση της
παραγωγής εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο της αγροτικής πολιτικής το 1988 ως
μια στρατηγική διαχείρισης της πλεονάζουσας γεωργικής παραγωγής και μείωσης των
εξαγωγικών επιδοτήσεων αλλά πλέον αποτελεί βασική προτεραιότητα της αγροτικής
πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος (Caraveli, 2000). Τα εκτατικά γεωργικά
συστήματα χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα άρδευσης και χρήσης αγροχημικών
εισροών (OECD, 1997) και αναγνωρίζεται ότι συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας (Bignal and McCracken, 1996, Stoate et al., 2001). Βέβαια θα πρέπει να
τονιστεί ότι η εκτατικοποίηση της παραγωγής και η συνακόλουθη βελτίωση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων συνοδεύονται από σημαντικές μειώσεις στο ακαθάριστο
κέρδος και το γεωργικό εισόδημα (Ventura-Lukas et al., 2002).

Μεθοδολογία
Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των πολιτικών που προωθούν την εκτατικοποίηση
της γεωργίας αναπτύχθηκε ένα περιφερειακό υπόδειγμα προσφοράς αροτραίων καλλιεργειών
με τη χρήση της τεχνικής του γραμμικού προγραμματισμού. Ο μαθηματικός
προγραμματισμός αποτελεί βασικό εργαλείο οικονομικής ανάλυσης της αγροτικής πολιτικής
καθώς παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης παρεμβάσεων πολιτικής σε ένα σύστημα
λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και αγρονομικών
περιορισμών καθώς και τη συμπληρωματικότητα και ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών
δραστηριοτήτων (Hazell and Norton, 1986). Η τεχνική του μαθηματικού προγραμματισμού
έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύνθετων γεωργικών και
περιβαλλοντικών ζητημάτων (Makowski et al., 2001). Οι Salvatici et al. (2000) εξετάζοντας
τις διαφορετικές τεχνικές μοντελοποίησης των βασικών εργαλείων πολιτικής της ΚΑΠ
προτείνουν τη χρήση υποδειγμάτων μαθηματικού προγραμματισμού για την ανάλυση
επιπτώσεων μερικής ή πλήρους αποσύνδεσης των επιδοτήσεων από τη γεωργική παραγωγή.
Ανάλογα υποδείγματα μαθηματικού προγραμματισμού έχουν χρησιμοποιηθεί για την
εκτίμηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ το
1992 (Donaldson et al., 1995, Fearne et al., 1994) καθώς και για την εκτίμηση των
επιπτώσεων του Προγράμματος Δράσης 2000 στη διάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων
των εκμεταλλεύσεων (Ackrill et al., 2001, Wilson et al., 2003, Topp and Mitchell, 2003). Οι
Rozakis et al. (2008) εξέτασαν τις επιπτώσεις της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ στην
καλλιέργεια βαμβακιού στην Ελλάδα ενώ οι Acs et al. (2010) διερεύνησαν τις οικονομικές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αποδέσμευσης των ενισχύσεων από τη γεωργική
παραγωγή σε μια οριακή ορεινή περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Εμπειρική εξειδίκευση του υποδείγματος
Η διατύπωση του υποδείγματος του γραμμικού προγραμματισμού που περιλαμβάνει n
μεταβλητές απόφασης και m περιορισμούς είναι:
Μεγιστοποίηση της συνάρτησης
n

  cj xj

(1)

j 1

υπό τους περιορισμούς
n

a x
j 1

ij

j

 ri  i  1, 2,..., m

xj  0 

j  1, 2,...n

(2)

(3)

όπου x j (με j=1…n) μεταβλητές απόφασης; c j (με j=1…n) συντελεστές των
μεταβλητών απόφασης στην αντικειμενική συνάρτηση; aij τεχνικοί συντελεστές που
συμβολίζουν το ποσό του συντελεστή i ανά μονάδα της μεταβλητής j ; ri (με i=1…m)
περιορισμοί που αντιπροσωπεύουν τις διαθέσιμες ποσότητες του συντελεστή παραγωγής i ;
n αριθμός αροτραίων καλλιεργειών; m αριθμός περιορισμών.
Στην παρούσα εργασία το υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού εφαρμόζεται στη
γεωργία του Ν. Τρικάλων. Η αντικειμενική συνάρτηση του περιφερειακού υποδείγματος
είναι το αλγεβρικό άθροισμα των γινομένων των εκτάσεων των αροτραίων καλλιεργειών1 με
το αντίστοιχο ακαθάριστο κέρδος. Το γραμμικό υπόδειγμα μεγιστοποιεί το συνολικό
ακαθάριστο κέρδος της περιοχής, το οποίο προκύπτει από τη συνολική ακαθάριστη πρόσοδο
της περιοχής μείον τις μεταβλητές δαπάνες και υπολογίζεται ως εξής:
k

k

i 1

i 1

Z   X j  Y j  ( Pj  S yj )  S j    X j  ( LR j W  VC j )

(4)

 j  1...n & i  1...k
όπου

n
k
Z
Xj

αριθμός αροτραίων καλλιεργειών
αριθμός τύπων γης
συνολικό ακαθάριστο κέρδος περιοχής μελέτης

Yj

απόδοση καλλιεργειών (σε τόνους ανά εκτάριο)

Pj

τιμή γεωργικών προϊόντων (σε ευρώ ανά τόνο)

S yj

επιδότηση ανά μονάδα προϊόντος αροτραίων καλλιεργειών (σε ευρώ ανά τόνο)
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Sj

επιδότηση ανά στρέμμα αροτραίων καλλιεργειών (σε ευρώ ανά εκτάριο)

LR j

απαιτήσεις σε εργασία αροτραίων καλλιεργειών (σε ώρες ανά εκτάριο)

W

ωρομίσθιο μισθωτής εργασίας (σε ευρώ ανά ώρα)

VC j

μεταβλητά κόστη (σε ευρώ ανά εκτάριο). Στα μεταβλητά κόστη περιλαμβάνονται οι
δαπάνες για σπόρους, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα κλπ.

Η αροτραία γη του Ν. Τρικάλων διακρίνεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (πεδινή,
ημιορεινή και ορεινή). Η μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης υπόκειται στους
παρακάτω περιορισμούς:
- Διαθέσιμη αροτραία γη ανά ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές
- Διαθέσιμη αρδευόμενη έκταση ανά ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές
- Διαθέσιμη εργασία (σε οριζόντιο επίπεδο)
- Ποσοστώσεις καπνού (σε οριζόντιο επίπεδο)
- Ποσοστώσεις ζαχαρότευτλων (σε οριζόντιο επίπεδο)
- Αμειψισπορά για τετραετή καλλιέργεια μηδικής στις πεδινές περιοχές
- Περιορισμός καλλιέργειας βαμβακιού, καπνού Βιρτζίνια και ζαχαρότευτλων στις
ορεινές περιοχές.
Οι αροτραίες καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση είναι οι εξής:

X  =
j

{μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, μηδική, αραβόσιτος, καπνός

ανατολικού τύπου, καπνός Βιρτζίνια, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα}. Οι καλλιέργειες αυτές
διακρίνονται σε εκτατικές (μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι) και εντατικές (μηδική,
αραβόσιτος, καπνός ανατολικού τύπου, καπνός Βιρτζίνια, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα)2. Επίσης,
πραγματοποιείται διάκριση των στρεμματικών αποδόσεων των αροτραίων καλλιεργειών ανά
ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές3.
Τα άριστα επίπεδα δραστηριότητας αποτυπώνουν τη διάρθρωση των καλλιεργειών και
τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστο κέρδος, αξία παραγωγής). Επιπλέον στο
υπόδειγμα εξειδικεύονται περιβαλλοντικοί δείκτες με στόχο τη διερεύνηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών εκτατικοποίησης της γεωργίας. Οι
περιβαλλοντικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι:
- ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των εκτατικών αροτραίων
καλλιεργειών. Αύξηση του ποσοστού των εκτατικών αροτραίων καλλιεργειών αποτυπώνει
μείωση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα.
- ποσότητα νιτρικών λιπασμάτων που δεν απορροφάται από τις καλλιέργειες (σε
τόνους).
Η εκτίμηση της ποσότητας του αζώτου που φτάνει με την απορροή ή τη διήθηση στα
επιφανειακά ή υπόγεια νερά είναι δύσκολο να προσδιορισθεί διότι επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες (Σιμώνης και Κουκουλάκης, 1991). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται η
υπόθεση ότι 30% της εφαρμοζόμενης ποσότητας νιτρικών λιπασμάτων δεν απορροφάται στο
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φυτό και παρασύρεται από επιφανειακά ρέοντα νερά με αποτέλεσμα τη ρύπανση των
επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (Addiscott, 1991, Γκαντίδης κ.ά., 1991). Μείωση της
ποσότητας των νιτρικών υπολειμμάτων μπορεί υπό προϋποθέσεις να ερμηνευθεί ως μείωση
των πιέσεων προς την ποιότητα του νερού.
- δείκτης Shannon
Ο δείκτης Shannon αποτελεί δείκτη εντροπίας που αποτυπώνει την ετερογένεια των
καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αύξηση της τιμής του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της
ετερογένειας του τοπίου, η οποία επιδρά θετικά στην οικολογική και αισθητική του αξία
(Thenail, 2002, Sklenicka and Pixova, 2004). Μαθηματικά υπολογίζεται ως εξής:
n

Shannon Index   pi ln pi

(5)

i 1

όπου n αριθμός καλλιεργειών; pi αναλογία της έκτασης της i καλλιέργειας προς τη
συνολική έκταση.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ο δείκτης Shannon είναι ίσος με μηδέν όταν η
γεωργική γη καλύπτεται από μια καλλιέργεια. Η τιμή του δείκτη Shannon αυξάνεται όταν
αυξάνει ο αριθμός των καλλιεργειών και παίρνει τη μέγιστη τιμή του όταν όλες οι
καλλιέργειες καταλαμβάνουν την ίδια αναλογία έκτασης, δηλαδή p1  p2  ...  pn  1/ n
(McGarigal and Marks, 1995). Το εύρος τιμών του δείκτη Shannon για τις 9 αροτραίες
καλλιέργειες του Ν. Τρικάλων κυμαίνεται μεταξύ 0  2, 2 .
Εξειδίκευση Σεναρίων
Στα πλαίσια της μελέτης εξειδικεύθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια και
πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές προσομοιώσεις του υποδείγματος.
Σενάριο 1ο: Αποτελεί το σενάριο βάσης και αφορά το καθεστώς της ΚΑΠ για το έτος
2004, το τελευταίο έτος πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ στην
Ελλάδα. Η βέλτιστη κατανομή της γεωργικής γης στις καλλιέργειες όπως προκύπτει από το
υπόδειγμα συγκρίνεται με τα πραγματικά στοιχεία των καλλιεργούμενων εκτάσεων για το
2004. Το στάδιο αυτό αποτελεί τη διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας του υποδείγματος. Αν
τα επίπεδα των δραστηριοτήτων στην άριστη κατάσταση προσεγγίζουν τα πραγματικά τότε
θεωρείται ότι το υπόδειγμα είναι σε θέση να κάνει αξιόπιστες προβλέψεις. Σε πολλές
περιπτώσεις η προσέγγιση των άριστων επιπέδων στις παρατηρήσεις είναι δύσκολη εξαιτίας
των εγγενών αδυναμιών του γραμμικού προγραμματισμού όπως είναι: (α) κανονιστική
συμπεριφορά αριστοποίησης σύμφωνη με τις νεοκλασικές υποθέσεις, (β) προβλήματα
αθροιστικής σύνθεσης, (γ) αυτοσχεδιασμοί στη διαδικασία ελέγχου και στάθμισης, (δ)
ασυνεχής αντίδραση σε ενδογενείς μεταβολές, και (ε) τάση για ισχυρή εξειδίκευση (Bauer,
1988, Lehtonen, 2001).
Σενάριο 2ο: Η προσομοίωση που λαμβάνει χώρα στο σενάριο αυτό αφορά το έτος 20134
όπου σχεδόν γενικεύεται η αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή5. Οι τιμές των
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προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση αποτελούν προβλέψεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας για το έτος 2013 (World Bank, 2010). Οι προβλέψεις αυτές
συμπίπτουν σχεδόν με προβλέψεις τιμών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ
(OECD-FAO, 2009) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009) και οι οποίες υπολογίζουν ότι οι
τιμές των γεωργικών προϊόντων για την περίοδο 2010-2015 προβλέπονται να είναι 10-20%
υψηλότερες των τιμών της περιόδου 1997-2006 αλλά σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το
απόγειο των τιμών του 2007-2008.
Σενάριο 3ο: Στο σενάριο αυτό ισχύουν οι υποθέσεις του σεναρίου 2 και προστίθεται η
ενίσχυση προς τις εκτατικές καλλιέργειες, η οποία ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά εκτάριο6 ως
πολιτική προώθησης της εκτατικοποίησης των αροτραίων καλλιεργειών στα πλαίσια του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του σεναρίου βάσης (Γράφημα 1) δείχνουν ότι οι
βέλτιστες εκτάσεις του υποδείγματος προσεγγίζουν πολύ ικανοποιητικά τα πραγματικά
στοιχεία των καλλιεργειών με μοναδικές εξαιρέσεις την υπερεκτίμηση της καλλιέργειας του
κριθαριού και την υποεκτίμηση των καλλιεργειών του αραβοσίτου και του βαμβακιού. Τα
αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ικανότητα έγκυρων προβλέψεων του περιφερειακού
υποδείγματος7.
Γράφημα 1. Άριστα επίπεδα εκτάσεων καλλιεργειών σε σχέση με τα πραγματικά.
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Σενάριο 2
Ως προς τη διάρθρωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων συγκρίνοντας τα αποτελέσματα
της προσομοίωσης του σεναρίου 2 με το έτος βάσης (σενάριο 1) προκύπτει εντυπωσιακή
αύξηση της καλλιέργειας του μαλακού σιταριού (από 2.155 εκτάρια σε 5.287 εκτάρια) ενώ η
καλλιέργεια του σκληρού σιταριού μειώνεται από 6.896 εκτάρια σε 2.407 εκτάρια (Γράφημα
2). Η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού είχε υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια έναντι του
σκληρού λόγω της ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης του σκληρού σιταριού. Η

589

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

ενσωμάτωση της ενίσχυσης αυτής στην ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση δεν επηρεάζει τη
λήψη αποφάσεων των παραγωγών και καθιστά την καλλιέργεια του μαλακού σιταριού ξανά
ανταγωνιστική στα ξηρικά εδάφη. Επίσης, παρατηρείται σημαντική αύξηση της καλλιέργειας
του κριθαριού από 2.849 εκτάρια σε 5.303 εκτάρια. Ως προς τις εντατικές καλλιέργειες
παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση της καλλιέργειας της μηδικής (από 5.172 εκτάρια σε
13.417 εκτάρια) και αύξηση της τάξης του 19% της καλλιέργειας του αραβοσίτου.
Εντυπωσιακή είναι επίσης, η μείωση των εκτάσεων του βαμβακιού όπου παρά τη
συνδεδεμένη ενίσχυση (35%), οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώνονται από 14.223 εκτάρια
σε 3.879 εκτάρια. Οι καλλιέργειες του καπνού ανατολικού τύπου και Βιρτζίνια καθώς και
των ζαχαρότευτλων, οι οποίες είχαν ήδη μειωθεί δραστικά πριν τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ
(2003), εξαφανίζονται τελείως από τις άριστες λύσεις του υποδείγματος.
Γράφημα 2. Σύγκριση άριστων επιπέδων εκτάσεων καλλιεργειών του σεναρίου 2 προς το
σενάριο 1.
Διάρθρωση Καλλιεργειών Σεναρίου 2 vs Σεναρίου 1
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Το συνολικό ακαθάριστο κέρδος των αροτραίων καλλιεργειών σε σχέση με το σενάριο 1
μειώνεται κατά 42% εξαιτίας της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή (από 47,4
εκ. ευρώ σε 27,7 εκ. ευρώ). Αν όμως στον υπολογισμό του ακαθάριστου κέρδους ληφθεί
υπόψη η χορήγηση της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης, η οποία για τις αροτραίες
καλλιέργειες του Ν. Τρικάλων κυμαίνεται γύρω στα 22,2 εκ. ευρώ ετησίως για την περίοδο
2007-2013, τότε το συνολικό ακαθάριστο κέρδος αυξάνεται κατά 5% συγκριτικά με το
σενάριο 1. Ειδικότερα, η μείωση του ακαθάριστου κέρδους είναι ιδιαίτερα υψηλή για τις
πεδινές περιοχές (57%) από 39,2 εκ. ευρώ σε 17 εκ. ευρώ ενώ στις ημιορεινές και ορεινές
περιοχές παρουσιάσθηκε σημαντική αύξηση κατά 27% και 44% αντίστοιχα (Γράφημα 3).
Επίσης, οι απαιτούμενες ώρες εργασίας μειώνονται κατά 29%.
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Γράφημα 3. Εξέλιξη ακαθάριστου κέρδους ανά σενάριο σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές
περιοχές.
Εξέλιξη Ακαθάριστου Κέρδους ανά Σενάριο
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Ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταβολών της ΚΑΠ προκύπτει ότι το
ποσοστό των εκτατικών εκτάσεων αυξήθηκε κατά 9% ενώ η διήθηση νιτρικών υπολειμμάτων
και επομένως οι πιέσεις προς τη ποιότητα του νερού μειώθηκε κατά 18% (από 21.562 τον. σε
17.685 τον.). Αντίθετα ο δείκτης Shannon μειώθηκε κατά 5% (από 1,70 σε 1,62)
αποτυπώνοντας μείωση της ετερογένειας του τοπίου που οφείλεται στην εγκατάλειψη της
καλλιέργειας του καπνού και των ζαχαρότευτλων (Γράφημα 4).
Γράφημα 4. Εξέλιξη περιβαλλοντικών δεικτών ανά σενάριο.
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Η ενσωμάτωση στο 3ο σενάριο της ενίσχυσης των 250 ευρώ ανά εκτάριο για τις
καλλιέργειες του μαλακού σιταριού, σκληρού σιταριού και κριθαριού είχε σαν αποτέλεσμα
τη σημαντική μεταβολή των οικονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών. Οι τρεις εκτατικές
καλλιέργειες καλύπτουν πλέον το 65% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης ως
αποτέλεσμα της χορηγούμενης ενίσχυσης (Γράφημα 5). Πιο συγκεκριμένα, η καλλιέργεια του
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μαλακού σιταριού υπερτριπλασιάζεται σε σχέση με το σενάριο 1 ενώ αυξάνεται κατά 31% σε
σχέση με το σενάριο 2. Το σκληρό σιτάρι αυξάνεται κατά 23% σε σχέση με το σενάριο 1 ενώ
υπετριπλασιάζει τις εκτάσεις του σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του σεναρίου 2.
Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της καλλιέργειας του κριθαριού όπου τετραπλασιάζεται η
έκταση της σε σχέση με το σενάριο 1 και υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το σενάριο 2. Από
τις εντατικές καλλιέργειες όπως ήταν αναμενόμενο οι καλλιέργειες του καπνού, των
ζαχαρότευτλων αλλά και του βαμβακιού εγκαταλείπονται ενώ η μηδική καταλαμβάνει
έκταση 11.538 εκταρίων, σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 14% σε σχέση με τα υψηλά
επίπεδα του σεναρίου 2. Αντίθετα μειώνεται εντυπωσιακά η καλλιέργεια του αραβοσίτου
κατά 70% σε σχέση με το σενάριο 1 και 75% με το σενάριο 2 (Γράφημα 5).
Γράφημα 5. Σύγκριση άριστων επιπέδων εκτάσεων καλλιεργειών του σεναρίου 3 προς τα
σενάριο 1 & 2.
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Το συνολικό ακαθάριστο κέρδος των αροτραίων καλλιεργειών που προκύπτει από την
προσομοίωση του σεναρίου 3 αυξάνεται κατά 19% σε σχέση με το σενάριο 2 αλλά
υπολείπεται κατά 30% του σεναρίου 1 (Γράφημα 3)8. Το ακαθάριστο κέρδος για τις πεδινές
περιοχές μειώνεται κατά 49% σε σχέση με το έτος βάσης ενώ αυξάνεται κατά 11% σε
σύγκριση με το σενάριο 2. Αντίθετα εντυπωσιακή είναι η αύξηση του ακαθάριστου κέρδους
για τις ορεινές περιοχές σε σχέση με το έτος βάσης και το σενάριο 2 κατά 125% και 57%
αντίστοιχα. Σημαντική επίσης μείωση παρουσιάζεται στις απαιτούμενες ώρες εργασίας (60%
σε σχέση με το σενάριο 1 και 45% με το σενάριο 2). Οι περιβαλλοντικοί δείκτες με εξαίρεση
το δείκτη Shannon, όπως ήταν αναμενόμενο παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση αφού
βασικός στόχος των πολιτικών για την εκτατικοποίηση της γεωργίας είναι η προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος (Γράφημα 4). Το ποσοστό των εκτατικών εκτάσεων αυξάνεται
σε σχέση με το έτος βάσης και το σενάριο 2 κατά 138% και 118% αντίστοιχα ενώ οι πιέσεις
προς την ποιότητα του νερού μειώνονται κατά 44% και 32% αντίστοιχα. Ο δείκτης Shannon
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στο σενάριο εκτατικοποίησης μειώνεται σε 1,52 επίπεδο που αποτυπώνει ακόμα μεγαλύτερη
ομοιογένεια του τοπίου.

Συμπεράσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του περιφερειακού υποδείγματος δείχνει ότι η
αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή θα επιφέρει (2013) σημαντικές αλλαγές τόσο
στη διάρθρωση των καλλιεργειών με σημαντική αύξηση των εκτάσεων της μηδικής, του
μαλακού σιταριού και του αραβοσίτου και μείωση και εγκατάλειψη παραδοσιακών
καλλιεργειών όπως του καπνού, των ζαχαρότευτλων και του βαμβακιού όσο και στα βασικά
οικονομικά αποτελέσματα. Παρατηρείται σημαντική μείωση του συνολικού ακαθάριστου
κέρδους των αροτραίων καλλιεργειών, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις πεδινές
περιοχές ενώ στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές εμφανίζονται αυξητικές τάσεις. Στο σημείο
αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η μείωση του ακαθάριστου κέρδους αντισταθμίζεται από τη
σημαντική βελτίωση των παρατηρούμενων περιβαλλοντικών δεικτών, με μοναδική εξαίρεση
το δείκτη Shannon (δείκτης ετερογένειας τοπίου), ενώ στην ανάλυση δεν έχει ληφθεί υπόψη
το ύψος της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης, το οποίο αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την
παραπάνω απώλεια και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Η πολιτική ενίσχυσης των
αροτραίων καλλιεργειών επέτεινε την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με τα 2/3 της
συνολικής χρησιμοποιούμενης έκτασης να καλύπτονται από εκτατικές καλλιέργειες. Το
ακαθάριστο κέρδος αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο αλλά εξακολουθεί να
είναι χαμηλά σε σχέση με το έτος βάσης. Όπως ήταν αναμενόμενο κάτω από το μέτρο αυτό
ενισχύεται σημαντικά η βιοποικιλότητα και η ποιότητα του νερού αλλά αυξάνεται και η
ομοιογένεια του τοπίου.
Η προώθηση πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και οι απαιτήσεις της
πολλαπλής συμμόρφωσης σε συνδυασμό με την αποδέσμευση των ενισχύσεων από την
παραγωγή προδιαγράφουν ευνοϊκές τάσεις για τις εκτατικές καλλιέργειες. Αντίθετα η
βιωσιμότητα των εντατικών γεωργικών συστημάτων τίθεται σε αμφιβολία καθότι οι ιδιαίτερα
υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια, νερό και αγροχημικές εισροές αυξάνουν το κόστος
παραγωγής τους ενώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η χορήγηση “πράσινων” ενισχύσεων για
την παροχή περιβαλλοντικών αγαθών.

Υποσημειώσεις
1

Οι αροτραίες καλλιέργειες αποτελούν το 94% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης του Ν.
Τρικάλων.
2
Η διάκριση των αροτραίων καλλιεργειών σε εντατικές και εκτατικές πραγματοποιήθηκε με την κατασκευή
ενός σύνθετου δείκτη στάθμισης των απαιτήσεων τους σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό. Οι καλλιέργειες
όπου η τιμή του δείκτη ήταν μικρότερη της διαμέσου θεωρήθηκαν ως εκτατικές ενώ στην αντίθετη περίπτωση
ως εντατικές.
3
Τα μεταβλητά κόστη των αροτραίων καλλιεργειών δεν διαφοροποιούνται ανά περιοχή (ορεινή, ημιορεινή,
πεδινή) εξαιτίας έλλειψης σχετικών δεδομένων.
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4

Ως έτος αναφοράς για το σενάριο 2 επελέγη το 2013 καθώς αποτελεί το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου, μετά την οποία θα ισχύσουν νέοι κανονισμοί για τον Πυλώνα Ι και τον Πυλώνα ΙΙ.
5
Εξαίρεση αποτελούν η συνδεδεμένη ενίσχυση (35%) για το βαμβάκι ύψους 805 €/εκτάριο, η ειδική
πριμοδότηση σκληρού σιταριού ύψους 40 €/εκτάριο και η επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος για το
σκληρό σιτάρι και τον αραβόσιτο ύψους 85,8 €/εκτάριο και 21 €/εκτάριο αντίστοιχα.
6
Πηγή: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Άξονας 2: Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της
Υπαίθρου).
7
Πραγματοποιήθηκε επίσης δεύτερος έλεγχος εγκυρότητας του υποδείγματος για το έτος 2008 όπου τα επίπεδα
δραστηριοτήτων του υποδείγματος σε άριστη κατάσταση προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις των
γεωργών μετά την αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή.
8
Στον προσδιορισμό του ακαθάριστου κέρδους δεν έχει ληφθεί υπόψη η ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση, η
οποία αντισταθμίζει πλήρως την απώλεια εισοδήματος.
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Σενάρια Εξέλιξης της ΚΑΠ και Επιπτώσεις στην Αροτραία
Γεωργία της Κωπαϊδας
Ε. Κλωνάρης και Σ. Ροζάκης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός
75, 11855, Αθήνα, Ε-mail: s.klonaris@aua.gr, s.rozakis@aua.gr

Περίληψη
Η μελέτη αφορά αντιπροσωπευτικές εκμεταλλεύσεις στην Κωπαϊδα με κύρια καλλιέργεια το
βαμβάκι, και σημαντικές παραγωγές σε αραβόσιτο και μηδική. Πιθανά σενάρια μέτρων
πολιτικής αποτιμώνται με τη βοήθεια κατάλληλου μαθηματικού υποδείγματος έτσι ώστε να
εκτιμηθεί η αντίδραση των γεωργών, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις και να επιλεγεί η πιο
αποτελεσματική πολιτική. Η συμβατική επιδίωξη του κέρδους συμπληρώνεται με την
εισαγωγή της αβεβαιότητας στο υπόδειγμα και την υιοθέτηση μιας συνετής στάσης εκ μέρους
των παραγωγών. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό υπόδειγμα που αμβλύνει τις αλλαγές στο
σχέδιο παραγωγής και δεν προβλέπει σημαντικές βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην Κωπαϊδα
από την περιφερειοποίηση και τις περιβαλλοντικές τροποποιήσεις της ΚΑΠ τουλάχιστο σε
ότι αφορά τη μείωση της νιτρορύπανσης.
Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση Πολιτικής, μαθηματικός προγραμματισμός, ΚΑΠ, Κωπαϊδα.

CAP Reform Variants and their Impacts to the Arable Farms in
Kopais Plain
S. Klonaris and S. Rozakis
Department of Agricultural Economics and Development, Agricultural University of Athens,
Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece, Ε-mail: s.klonaris@aua.gr, s.rozakis@aua.gr

Abstract
This paper examines evolutions of the Common Agricultural Policy (CAP) decoupling regime
and their impacts on Greek arable agriculture. Policy analysis is performed by using
mathematical programming tools. Taking into account increasing uncertainty, we assume that
farmers perceive gross margin in intervals rather than as expected crisp values. A bottom-up
hybrid model accommodates both profit maximizing and risk prudent attitudes in order to
accurately assess farmers’ response. Marginal changes to crop plans are expected so that
flatter single payment rates cause significant changes in incomes and subsidies. Nitrogen
reduction incentives result in moderate changes putting their effectiveness in question.
Keywords: Policy analysis, CAP, mathematical programming, Kopaida region.
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Εισαγωγή
Κύριοι στόχοι της τελευταίας μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας, η βελτίωση των φυσικών
και γεωργικών οικοσυστημάτων, η διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας
των τροφίμων καθώς και τη ευημερίας των ζώων. Μετά από πέντε περίπου χρόνια εφαρμογής
της, η δαπανηρή Ενιαία Ενίσχυση τελικά ναι μεν αποδέσμευσε τις επιδοτήσεις από την
παραγωγή αλλά το αν πέτυχε σε βασικούς στόχους όπως μια δικαιότερη αναδιανομή των
αγροτικών εισοδημάτων υπέρ των φτωχών αγροτών, στην ανάπτυξη της κοινωνίας της
υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα προς εξέταση. Η συζήτηση
για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013 έχει ουσιαστικά ξεκινήσει με τη διαβούλευση για τις
προτεραιότητες που θα χρηματοδοτεί ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός. Οι δαπάνες της ΚΑΠ
αποτελούν αντικείμενο έντονης κριτικής με την οποία θα πρέπει να στοιχειοθετείται πλέον η
προστιθέμενη αξία της για να δικαιολογείται στο εξής η δημόσια δαπάνη που συνεπάγεται η
εφαρμογή της.
Παρόλο αυτά, μία σειρά από γεγονότα όπως η μεγάλη πίεση των αγροτικών
εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια, η δραστική μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων,
η οικονομική κρίση, η μερική αποδοχή για το ρόλο της γεωργικής δραστηριότητας και ως
πάροχου δημόσιων αγαθών, η επισιτιστική κρίση του 2008, αμβλύνουν τον κίνδυνο
δραστικής μείωσης των συνολικών πόρων της ΚΑΠ.
Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει ουσιαστική ανακατανομή των πόρων μεταξύ των ΚΜ και
των κλάδων παραγωγής. Αυτή την στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στην ενίσχυση
ανά εκτάριο μεταξύ των ΚΜ. Η Ελλάδα εμφανίζεται να εισπράττει από Α’ Πυλώνα μέση
ενίσχυση 544€/εκτάριο όταν ο μέσος όρος για την ΕΕ των 15 ανέρχεται σε 295€/εκτάριο και
185€/εκτάριο στα 12 νέα ΚΜ. Το ποσό αυτό για την Ελλάδα αυξάνεται στα 50€/εκτάριο όταν
συνυπολογιστούν και οι ενισχύσεις από τον Β’ Πυλώνα (κοινοτικός μέσος όρος
220€/εκτάριο).
Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις των διαφόρων προτάσεων
εξέλιξης του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, στην
περίπτωση της Ελλάδας, του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων. Μια
εμπεριστατωμένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάλυσης επιπτώσεων του
Διαγνωστικού Ελέγχου της ΚΑΠ (ΕΕ, 2007) χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής (RICA) και αναλύει τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις στην Καθαρή Προστιθέμενη
Αξία στην γεωργική εκμετάλλευση για τα 25 κράτη μέλη και στους επιμέρους παραγωγικούς
κλάδους. Η ανάλυση αυτή παρά το εύρος της και την πληθώρα στοιχείων αποτελεί μια
λογιστική αποτίμηση και δεν λαμβάνει υπόψην τις αντιδράσεις των παραγωγών στα μέτρα
πολιτικής που διαφοροποιούν προς το καλύτερο γι αυτούς αποτέλεσμα. Για να εκτιμηθεί αυτό
το αποτέλεσμα απαιτούνται τομεακά και μικρο-οικονομικά υποδείγματα μαθηματικού
προγραμματισμού τα οποία έχουν ιστορικά χρησιμοποιηθεί ευρέως στις περιόδους
σημαντικών αλλαγών στην αγροτική πολιτική (Kutcher and Norton, 1979, Salvatici et al.,
2000), ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, περιφερειακά
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υποδείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων της Agenda 2000 στη
διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος των εκμεταλλεύσεων (Ackril et al., 2001, Wilson et
al., 2003, Guindé et al., 2005). Στην Ελλάδα αναφέρουμε ενδεικτικά τομεακές αναλύσεις για
το καθεστώς του καπνού και του βαμβακιού που υπέστη τις δραστικότερες αλλαγές με χρήση
συμβατικής μεθοδολογίας γραμμικού προγραμματισμού (Mattas et al., 2006), μη γραμμικού
προγραμματισμού (ενδογενείς τιμές για επιλεγμένους κλάδους, στο Rozakis et al., 2008), με
χρήση πολυκριτηριακής λογικής στη λήψη αποφάσεων (Manos et al. 2009) και τέλος με
χρήση Θετικού μαθηματικού προγραμματισμού (ΘΜΠ, Petsakos and Rozakis, 2010). Οι δύο
τελευταίες μέθοδοι έχουν κυριαρχήσει στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά την ανάλυση της ΚΑΠ
καθώς ικανοποιούν τη συνθήκη μετασχηματισμού της κανονιστικής ιδιότητας του
μαθηματικού προγραμματισμού (δέον γενέσθαι, δεοντολογική λειτουργία των υποδειγμάτων)
σε υποδείγματα τα οποία προτείνουν μια λύση (σχέδιο παραγωγής) που προσεγγίζει την
παρατηρούμενη (οντολογία, τι επιλέγεται στην πραγματικότητα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη
μετατροπή της αντικειμενικής συνάρτησης έτσι ώστε να μπορεί να προκύψει άριστη λύση σε
σημεία διαφορετικά από τις κορυφές του πολυέδρου της εφικτής περιοχής. Υποτίθεται
κατάλληλη επιλογή ενός σύνθετου αντικειμενικού στόχου (συνάρτηση χρησιμότητας) ή μη
γραμμική έκφραση των αποδόσεων ή του κόστους στην αντικειμενική συνάρτηση (ΘΜΠ).
Εναλλακτικά έχει προταθεί στη βιβλιογραφία και έχει εφαρμοστεί εκτενώς και η εισαγωγή
του κινδύνου στην αντικειμενική συνάρτηση, συνήθως με τη μορφή διακύμανσηςσυνδιακύμανσης με βάση τις οποίες υπολογίσουμε τη διακύμανση του ακαθάριστου κέρδους
που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Οι συμβατικές μέθοδοι εισαγωγής του κινδύνου
προυποθέτουν επαρκή στοιχεία (χρονολογικές σειρές τιμών και αποδόσεων) για τον
υπολογισμό της μήτρας διακύμανσης-συνδιακύμανσης που είναι δύσκολα διαθέσιμα για
τομεακά υποδείγματα, έτσι οι σχετικές εφαρμογές παρόλο που είναι θεωρητικά
ενδιαφέρουσες περιορίζονται σε μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών εκμεταλλεύσεων
(Petsakos et al., 2008) ή σε μικρό αριθμό κλάδων παραγωγής (Katranidis and Kotakou, 2008).
Η παρούσα εργασία εγγράφεται στην προσέγγιση εισαγωγής του κινδύνου στην
αντικειμενική συνάρτηση, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την χρήση του υποδείγματος σε
μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων και κλαδων, υιοθετεί μια ‘οικονομική’ μέθοδο από πλευράς
απαίτησης δεδομένων. Πρόκειται για τον προγραμματισμό παρουσία αριθμού παραμέτρων
που ορίζονται ως διαστήματα στο χώρο των πραγματικών αριθμών (Interval Linear
Programming εφεξής ΠΔ). Δηλαδή οι τιμές και οι αποδόσεις, τα στοιχεία της αντικειμενικής
συνάρτησης που ενεχουν αβεβαιότητα, λαμβάνουν τιμές σε διαστήματα, που
αντιπροσωπεύουν το εύρος διακύμανσης των τιμων της παραμέτρου και προσδιορίζονται για
τους υποψήφιους κλάδους από ελάχιστα ιστορικά και στατιστικά στοιχεία. Ενας λόγος που
συνηγορεί για την υιοθέτηση της προσέγγισης, αντί για την εισαγωγή της συνάρτησης
κόστους στο υπόδειγμα, είναι η πρόσφατη δραματική αυξομείωση των τιμών σημαντικών
προϊόντων της αροτραίας γεωργίας σε διάστημα δύο καλλιεργητικών περιόδων (2007-08 και
2008-09), στοιχείο που διευρύνει τα διαστήματα στα οποία κινούνται οι τιμές αυτών
(Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Διαστήματα στα οποία κινούνται τα ακαθ. κέρδη πριν και μετά τη νέα ΚΑΠ
(€/ha).
10% % στο Ακ.κέρδος Ακαθ. κέρδος % στο Ακ.κέρδος Ακαθ. κέρδος
2005
ευρώ
2005
ευρώ
εσόδων
Ενσιρ αραβόσιτος

18.40

47%

20-57

47%

20-57

Αραβόσιτος

14.51

26%

41-70

103%

-1 – 28

Βαμβάκι

9.63

5%

191-211

23%

31- 50

Βρώμη

7.08

15%

38-52

24%

22-36

Μηδική

18.38

20%

75-112

20%

75-112

Αρδευόμενο σιτάρι

5.49

18%

24-35

142%

-2 – 9

Ξηρικό σιτάρι

4.28

16%

22-31

555%

-4 – 5

Τομάτα

67.26

25%

205-339

25%

205-339

Με βάση τα παραπάνω επιδιώξαμε να εκτιμήσουμε την επίδραση επιλεγμένων σεναρίων
εξέλιξης της ΚΑΠ στις εκμεταλλεύσεις αροτραίων καλλιεργειών χρησιμοποιώντας τομεακό
οικονομικό υπόδειγμα για το Κωπαϊδικό πεδίο. Για το μαθηματικό υπόδειγμα υιοθετήσαμε
την προσέγγιση κατασκευής από τη βάση (bottom-up) με την έννοια ότι το αποτέλεσμα
προκύπτει από τις αποκεντρωμένες αποφάσεις
σε ικανό αριθμό εκμεταλλεύσεων.
Εφαρμόζεται ένα κλασσικό υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού και το αντίστοιχο
υπόδειγμα προγραμματισμού με παραμέτρους που κινούνται σε διαστήματα για να συλλάβει
τη λήψη απόφασης σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η διαδικασία επικύρωσης της προβλεπτικής
ικανότητας του υποδείγματος οδηγεί σε τομεακό υπόδειγμα υβριδικής μορφής όπου
διευρύνεται η λογική της αριστοποίησης στη βάση της μεγιστοποίησης του κέρδους με την
εισαγωγή της λογικής της σύνεσης μπροστά στην αβεβαιότητα υιοθετώντας το κριτήριο
ελαχιστοποίησης του κόστους ευκαιρίας. Μέσω της σύγκρισης του άριστου και του
παρατηρούμενου σχεδίου παραγωγής προσδιορίζεται το κριτήριο που ακολουθούν οι
μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις το οποίο θεωρείται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε
εκμετάλλευσης. Το υβριδικό υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις
στην προστιθέμενη αξία, το εισόδημα, το βαθμό εκτατικοποίησης αποτέλεσμα διαφορετικών
προτάσεων πολιτικής που έχουν τεθεί υπό συζήτηση για την αναμόρφωση της
μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ.

Μεθοδολογία
Γενική αρχιτεκτονική του υποδείγματος
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναπτύχθηκε ένα τομεακό υπόδειγμα με χρήση
γραμμικού προγραμματισμού, που προσομοιώνει λήψη αποφάσεων σε παραγωγικές μονάδες
αροτραίας γεωργίας. Οι παραγωγικές μονάδες (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) είναι ανεξάρτητες
σε τελείως ανταγωνιστική αγορά. Το τομεακό υπόδειγμα κατασκευάστηκε πάνω σε κοινή
δομή όπως σε αντίστοιχα υποδείγματα που περιλαμβάνουν πολλαπλές παραγωγικές μονάδες
στο πλαίσιο μιάς ή πολλών επιχειρήσεων. Η αντικειμενική συνάρτηση συνδέει όλες τις
μεταβλητές στο υπόδειγμα (δραστηριότητες σε διαφορετικές εκμεταλλεύσεις) ενώ οι
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περιορισμοί σχηματίζονται από πίνακες τεχνικών συντελεστών, διαγώνια τοποθετημένους σε
μορφή κλίμακας, όπου κάθε πίνακας αναφέρεται σε μία αντιπροσωπευτική εκμετάλλευση
ξεχωριστά. Εάν δεν υπάρχουν κοινοί παραγωγικοί συντελεστές δεν έχουμε περιορισμούς
οριζόντια για να κατανείμουν σπάνιους πόρους μεταξύ των εκμεταλλεύσεων. Έτσι η
μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος στο υπόδειγμα ανάγεται απλά στη
μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος ξεχωριστά καθενός μέρους της
αντικειμενικής συνάρτησης που αφορά την επιμέρους παραγωγική μονάδα. Το υπόδειγμα
λαμβάνει υπόψην την ετερογένεια των εκμεταλλεύσεων και προσομοιώνει την συμπεριφορά
τους και την προσαρμογή σε αλλαγές πολιτικής σε ότι αφορά την αμειψισπορά, τα επίπεδα
των δραστηριοτήτων και τις δομές. Αυτή η μεγιστοποίηση υπόκειται σε αριθμό περιορισμών
στο επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που αφορούν τη γή, τις αμειψισπορές, τις αγορές και
τη διαθεσιμότητα νερού για άρδευση. Τα άριστα επίπεδα δραστηριότητας εικονογραφούν σε
ετήσια βάση την εξέλιξη της κατανομής καλλιεργειών και τα βασικά οικονομικά
αποτελέσματα (ακαθάριστα κέρδη, γεωργικά εισοδήματα).
Μια γεωργική εκμετάλλευση (f) υποτίθεται ότι επιλέγει σχέδιο παραγωγής (xf) και
ποσότητες εισροών ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό τεχνικά εφικτών επιπέδων δραστηριότητας
A f x f ≤ b f έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το ακαθάριστο κέρδος gmf:

(

)

(

)

((

)

)

⎧max
gm f x f ,θ f , κ ≡ g f θ f , κ x f ≡ ∑ pcf + sc y cf + subc − vcf xcf
f
x
⎪
c
⎪
⎪
f
f
f
f
f
m×n
⎨s.t. __ A θ , κ x ≤ b θ , κ ___ A ∈ ℜ _( I )
⎪ x f ≥ 0 ______________________ x ∈ ℜ n __( II )
⎪
⎪⎩

(

)

(

)

(1)

Το τομεακό υπόδειγμα περιλαμβάνει f επιμέρους υποδείγματα όπως το παραπάνω. Το
βασικό πρόβλημα της κάθε εκμετάλλευσης είναι γραμμικό ως προς το xf, το πρωτεύον
άνυσμα διαστάσεων m × 1. Η μήτρα Αf αντιπροσωπεύει τους τεχνικούς συντελεστές ενώ το
άνυσμα bf τις δυναμικότητες των m περιορισμών στην παραγωγή. Οι παράμετροι θf
χαρακτηρίζουν την fth αντιπροσωπευτική εκμετάλλευση (περιλαμβάνει τις αποδόσεις ycf τις
μεταβλητές δαπάνες vcf, και τις τιμές pcf και επιδοτήσεις scf στις τιμές αν υπάρχουν για την
καλλιέργεια c). Τo κ συμβολίζει το άνυσμα των γενικών οικονομικών παραμέτρων που είναι
σταθερές για όλες τις εκμεταλλεύσεις (p τιμές αγοράς, subc συνδεδεμένες στρεμματικές
ενισχύσεις).
Οι περιορισμοί διακρίνονται σε διαθεσιμότητα πόρων, αγρονομικούς και θεσμικούς
περιορισμούς καθώς και εκείνους της ζήτησης. Το υπόδειγμα δίνει τη δυνατότητα στατικής
συγκριτικής ανάλυσης, δίοτι δεν προβλέπει επέκταση των εκμεταλλεύσεων, καθώς λαμβάνει
ως δεδομένη τη διαθέσιμη γη και υπολογίζει τα περιθώρια ενοικίασης πρόσθετης γης με βάση
τις ενοικιάσεις του έτους βάσης. Διαφορετικά σύνολα παραμέτρων εφαρμόζονται για τη
παλαιά ΚΑΠ (ατζέντα 2000) και τη νέα ΚΑΠ (2003) για την οποία προστίθενται οι
περιορισμοί της πολλαπλής συμμόρφωσης.
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Αβεβαιότητα και προγραμματισμός με παραμέτρους σε διαστήματα (ΠΔ)
Στα υποδείγματα μαθηματικού προγραμματισμού, οι τιμές των παραμέτρων και
συντελεστών θεωρούνται συνήθως γνωστές και σταθερά προσδιορισμένες. Στην πράξη όμως
οι τιμές πολλών συντελεστών είναι άγνωστες και δύσκολα μπορεί να τους δοθεί μια σταθερή
τιμή. Ο ΠΔ έχει προταθεί ως μια λύση στο πρόβλημα και προυποθέτει ελάχιστη
πληροφόρηση ως προς το διάστημα εντός του οποίου κινούνται οι τιμές των αβέβαιων
παραμέτρων. Ειδικά σε ότι αφορά τους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης σε
γραμμικό υπόδειγμα, η απόδοση σταθερής τιμής σε μια παράμετρο που στην πραγματικότητα
στην αντίληψη του αποφασίζοντα δεν είναι σταθερή, αλλά η εμπειρία του δείχνει ότι
παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες καταλήγοντας
σε σχέδια παραγωγής που δεν λαμβάνουν υπόψη όλα τα ενδεχόμενα. Αντίθετα το υπόδειγμα
ΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένες παραμέτρους της αντικειμενικής συνάρτησης να
κινηθούν σε διαστήματα.
Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται δύο διακριτές στάσεις για να επιλυθούν προβλήματα
προγραμματισμού με διαστήματα, η πρώτη συνίσταται στην εύρεση όλων των δυνατών
άριστων λύσεων έτσι ώστε να μπορεί να εξετάσει κανείς τις πιθανές εξελίξεις του
συστήματος το οποίο απεικονίζεται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα (Bitran, 1980 και Steuer,
1989). Η δεύτερη στάση υιοθετεί κάποιο κριτήριο (Hurwic, maxmin απόδοση του Falk,
minmax κόστος ευκαιρίας του Savage, κλπ.) για να επιλέξει μια λύση ανάμεσα στις άριστες
δυνατές. Ακολουθήσαμε τις προτάσεις των Mausser and Laguna (1998, 1999a, 1999b) που
επεξεργάστηκαν αποτελεσματικούς αλγορίθμους για τη δεύτερη προσέγγιση (η αναλυτική
μορφή του αλγόριθμου και μια πρώτη εφαρμογή της μεθόδου στο γεωργικό τομέα Kazakci et
al., 2007). Ο αλγόριθμος αυτός περιλαμβάνει επίλυση σε δύο στάδια, όπου το βασικό
υπόδειγμα παραμένει γραμμικό, συνοδεύεται όμως από ένα βοηθητικό υπόδειγμα που
περιλαμβάνει δυαδικές μεταβλητές.
Η ελαχιστοποίηση του μέγιστου κόστους ευκαιρίας (minmax regret) ισοδυναμεί με την
αναζήτηση μιας λύσης που θα δόσει στον αποφασίζοντα επίπεδο ικανοποίησης οσο το
δυνατόν εγγύτερα στον άριστο συνδυασμό (ο οποίος μπορεί να γίνει γνωστός μόνο εκ των
υστέρων), οποιαδήποτε έκβαση και αν έχει η κατάσταση στο μέλλον. Οι γεωργοί
δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον υψηλής ασταθειας και γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις τους
συνεπάγονται αβέβαιες αποδόσεις και έσοδα. Είναι εύλογο λοιπόν να υποθέσει ο αναλυτής
ότι εμφανίζουν συνετή και συγκρατημένη συμπεριφορά κατά τη ετήσια διαδικασία απόφασης
του σχεδίου παραγωγής έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αβεβαιότητα με τη ελάχιστη ζημιά.
Αυτή ακριβώς η λογική υπονοείται και από το κριτήριο minmax regret: δηλαδή η επιλογή
μιας σταθερής (robust) λύσης που θα εξασφαλίσει ανεκτό επίπεδο ικανοποίησης ότι κι αν
συμβεί στο μέλλον και θα προξενήσει το μικρότερο δυνατό κόστος ευκαιρίας (Loomes and
Sugden, 1982).

Μελέτη περίπτωσης και δειγματοληψία στο Κωπαϊδικό πεδίο
Το Κωπαϊδικό πεδίο βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα βόρεια της Αττικής και είναι μια από
τις πιο σημαντικές περιοχές αροτραίας γεωργίας στην Ελλάδα με έκταση 250 χιλιάδες
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στρέμματα. Εχει γίνει επιτόπια έρευνα σε εκμεταλλεύσεις με κατεύθυνση ‘βαμβάκι’ και
‘λοιπες αροτραίες’ καλλιέργειες για διάφορες κατηγορίες μεγέθους στα πλαίσια διδακτορικής
διατριβής (Lychnaras, 2008) για τα έτη 2005 (ΚΑΠ 2000) και 2006 (πρώτη περίοδος
εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ). Η έρευνα είχε σκοπό την αξιολόγηση νέων
κλάδων, συγκεκριμένα ενεργειακών φυτειών περιλαμβανομένης της συγκομιδής και
αποθήκευσης της σοδειάς. Για το σκοπό αυτό έγινε συλλογή στοιχείων από τους γεωργούς σε
επίπεδο αγροτεμαχίου, ανθρώπινης και μηχανικής εργασίας με πλήρη απογραφή των παγίων
στοιχείων. Συμπληρωματική επιτόπια έρευνα επικαιροποίησε τις πληροφορίες για το σχέδιο
παραγωγής σε επίπεδο εκμετάλλευσης για την καλλιεργητική περίοδο 2007-08. Η
επικαιροποίηση έγινε δυνατή για το 80% των εκμεταλλεύσεων που είχαν συμμετάσχει στην
αρχική έρευνα (σύνολο 52 εκμεταλλεύσεις) και τελικά τα τομεακά υποδείγματα είτε
αναφέρονται στην παλαιά είτε στη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ περιέχουν 41 υποδείγματα για
ισάριθμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για την τρίτη καλλιεργητική περίοδο μετά
την εφαρμογή της ΚΑΠ 2003 και η δειγματοληψία αναμένεται να δείχνει τις αντιδράσεις των
γεωργών σε ότι αφορά την παραγωγή, εναλλακτικές καλλιέργειες, την κερδοφορία και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Περίπου το 90% των εκμεταλλεύσεων του δείγματος (Πίνακας 2) καλλιεργούσαν
βαμβάκι το 2005, το οποίο καλύπτε το 36% της έκτασης, με άλλες σημαντικές καλλιέργειες
τη μηδική (οι μισές εκμεταλλεύσεις κκαι το 39% της έκτασης), το σκληρό σιτάρι (ξηρικό και
αρδευόμενο), περίπου 30% καλλιεργούσαν βιομηχανική τομάτα και 24 και 20% αντίστοιχα
καλλιεργούσαν αραβόσιτο για καρπό και ενσίρωμα αντίστοιχα, ενω μόνο μια εκμετάλλευση
είχε 33 στρέμματα σε αγρανάπαυση.
Πίνακας 2. Σχέδια παραγωγής και χαρακτηριστικά εκμεταλλεύσεων 2005-2008.
(2005-06) % εκτάρια % εκτασης (2007-08)%
εκτάρια % εκτασης
εκμεταλλεύσεων (2005-06) (2005-06) εκμεταλλεύσεων (2007-08) (2007-08)
Αγρανάπαυση

2

3.3

0.2%

5

7.3

0.5%

Βαμβάκι

90

474.7

36%

80

416.4

30.7%

2

0.3

0.0%

Ξηρικό βαμβάκι
Ξηρικό σιτάρι

20

23.5

2%

17

21.6

1.6%

Σιτάρι ποτιστικό

20

24.9

2%

32

43.9

3.2%

Αραβόσιτος

24

98

7%

27

97.9

7.2%

Ενσιρ. Αραβόσιτος

20

139

10%

22

139.4

10.3%

Τομάτα

29

43.2

3%

22

40.5

3.0%

Μηδική

51

520.6

39%

49

547.5

40.4%

Λοιπές αροτραίες*

9

38

2.9%

Ελαιόδεντρα

2

2.5

0.2%

*περιλαμβάνει καρπούζια, κρεμμύδια, βρώμη, πατάτα, ξηρική τομάτα και ραδίκια.
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν προκάλεσε δραματικές
αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητας, ίσως η πιο σημαντική να είναι η μείωση της έκτασης
με βαμβάκι κατά 15%. Περίπου το 10% της έκτασης αυτής καλλιεργήθηκε από ‘νέες’
καλλιέργειες (καρπούζια, κρεμμύδια, βρώμη, πατάτα, ξηρική τομάτα και ραδίκια), ενώ μικρή
έκταση μετατράπηκε σε δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές). Η υπόλοιπη έκταση που
παραχωρήθηκε από το βαμβάκι αντικαταστάθηκε από τις άλλες συμβατικές καλλιέργειες
(σιτάρι, αραβόσιτος, μηδική).
Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις θεωρούνται μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα (3
εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 1000 στρεμμάτων και 26 μεταξύ 100 και 600 στρέμματα
ενώ ο εθνικός μέσος όρος είναι 48 στρέμματα). Τα δικαιώματα για ενιαία ενίσχυση
αντιστοιχούν στο 67% της συνολικής γης, ενω το ύψος της ενιαίας ενίσχυσης που
εισπράχθηκε το 2006 κινείται μεταξύ 10 και 120 ευρώ το στρέμμα, δείχνοντας τη σημασία
της αποδεσμευμένης ενίσχυσης για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων αροτραίας
γεωργίας.

Ελεγχος και επικύρωση του υποδείγματος
Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος εξετάστηκε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα
σε ότι αφορά τις τιμές των μεταβλητών xf στην άριστη λύση. Επιλύθηκαν δηλαδή τα
επιμέρους υποδείγματα των 41 γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατ’αρχήν με τη γραμμική
μορφή και στη συνέχεια με τη το υπόδειγμα ΠΔ και συγκρίθηκαν με τις παρατηρήσεις για τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις στο έτος αναφοράς (2005). Τα υποδείγματα έχουν γραφεί σε
κώδικα GAMS και για την επίλυση χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος CPLEX. Εχουν
χρησιμοποιηθεί διάφοροι δείκτες μέτρησης της απόστασης μεταξύ του άριστου xkopt και της
παρατήρησης x kobs για κάθε καλλιέργεια k, όπως είναι το άθροισμα των απόλυτων διαφορών
ως ποσοστό της συνολικής έκτασης, η μέση απόλυτη απόκλιση, ο δείκτης Theil και άλλοι.
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το δείκτη FK που αναδεικνύει την «ομοιότητα του σχεδίου
παραγωγής» και έχει προταθεί από τους Finger – Kreinin (1979), ο οποίος δίνει κατά κανόνα
αντίστοιχα αποτελέσματα με άθροισμα των απόλυτων διαφορών, εκφράζεται σε ποσοστά και
όταν λαμβάνει την τιμή 100 σημαίνει πλήρη ταύτιση των δύο συγκρινόμενων σχεδίων
παραγωγής ενώ αντίθετα τιμή μηδέν παραπέμπει σε απόλυτη διαφοροποίηση τους. Στον
Πίνακα 3 φαίνονται συγκεντρωτικά σε επίπεδο περιοχής, οι παρατηρήσεις και τα
αποτελέσματα των εναλλακτικών μεθόδων για το 2005 και το 2008.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη σύγκριση έγινε πρώτα σε επίπεδο μεμονωμένων
εκμεταλλεύσεων, όπου όπως είναι αναμενόμενο οι αποκλίσεις κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100,
δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες το μοντέλο «έπεσε» τελείως έξω, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις έδωσε ακριβώς την παρατηρηθείσα κατάσταση. Οι αναλυτικές τιμές του δείκτη
κατά εκμετάλλευση δείχνουν ότι ο ΠΔ που κατά τεκμήριο αποτυπώνει μια συνετή στάση
απέναντι στον κίνδυνο έδωσε καλύτερα αποτελέσματα μόνο σε 6 από τις 41 εκμεταλλεύσεις
για το 2005.
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Πίνακας 3. Επαλήθευση της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων.
εκτάρια
Εκτάσεις 2005
Γραμμ. Π.
Π. Διαστημ.
Υβριδικό
Εκτάσεις 2008
Γραμμ. Π.
Π. Διαστημ.
Υβριδικό

μηδική βαμβάκι σιτάρι

Αραβ.
Ενσιρ.

τομάτα αραβόσιτος Σιτάρι αρδ.

FK
βρώμη INDEX

520,6

474,7

23,5

139

43,2

98

24,9

4

474,2

442,2

28,2

99,8

34,1

198,4

41,3

6,9

90,43%

488.7

446,6

31,3

108,2

34,3

167

29,2

19,4

92,50%

488,6

453,6

28,3

108,2

34,1

163,5

30,3

19,1

92,97%

547,5

416,4

21,6

139,4

40,5

97,9

43,9

10

608.1

212.8

116.3

38.9

45.4

215.1

73.1

10.2

76,88%

313.3

691.0

24.9

94.6

27.7

111.3

40.9

9.0

77.34%

450.6

483.5

30.8

129.7

34.0

118.2

60.8

9.0

91.08%

Αντίθετα το 2008 με την κατάργηση των επιδοτήσεων στις τιμές και τις στρεμματικές
δεσμευμένες ενισχύσεις ο ΠΔ προσέγγισε πλησιέστερα στην παρατήρηση (του 2008) σε 29
εκμεταλλεύσεις. Στο διάγραμμα που ακολουθεί οι δείκτες έχουν τοποθετηθεί με αύξουσα
φορά για να διευκολυνθεί η σύγκριση. Στη συνέχεια σχηματίζουμε ένα υβριδικό υπόδειγμα
όπου τα επιμέρους μοντέλα μπορεί να είναι γραμμικά ή με διαστήματα ανάλογα με τις
επιδόσεις τους για το έτος βάσης. Με δεδομένο ότι τα σενάρια πολιτικής είναι τροποποιήσεις
της νέας ΚΑΠ επιλέχθηκε το 2008 ως έτος βάσης, επομένως στο τομεακό υβριδικό
υπόδειγμα οι 29 εκμεταλλεύσεις διατηρούν τη συνετή συμπεριφορά απέναντι στην
αβεβαιότητα και υιοθετούν το κριτήριο minmax regret, ενώ οι υπόλοιπες 12 αποφασίζουν
επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν το κέρδος. Σε επίπεδο περιοχής το υβριδικό υπόδειγμα
βελτιώνει την προβλεπτική ικανότητα τόσο σε συνθήκες ΚΑΠ 2000 όσο και μετά τη
μεταρρύθμιση, συγκεκριμένα για την ΚΑΠ 2000 οι ήδη υψηλοί δείκτες (άνω του 90% και για
τις δύο μεθόδους) αυξάνονται σε 93%, ενώ για το 2008 οι δείκτες 76.8% (ΓΠ) και 77.3% (ΓΠ
διαστήματα) βελτιώνονται στο 91%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ανάλογη εργασία στη
Θεσσαλία η εφαρμογή υποδείγματος ΘΜΠ (μέθοδος που εξ ορισμού δίνει 100% προσέγγιση
στο έτος βάσης) έδωσε πρόβλεψη με προσέγγιση 85-90% (Petsakos & Rozakis, 2010).
Σχήμα 1. Δείκτες FK κατά εκμετάλλευση και υπόδειγμα.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
LP 2008

0.5

ILP 2008

0.4

hybrid

0.3
0.2
0.1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
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Προτάσεις ανακατανομής των κοινοτικών πόρων και σενάρια
πολιτικής
Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα διαμορφώνονται οι ενισχύσεις θα συνεκτιμούν
περισσότερο την παραγωγή δημόσιων αγαθών. Στην Ελλάδα η Ενιαία Ενίσχυση υπολογίζεται
έχοντας σαν βάση το ιστορικό μοντέλο, που ανατρέχει στις ενισχύσεις που λάμβαναν οι
αγρότες σε κάποια περίοδο αναφοράς. Με την πάροδο του χρόνου, το ιστορικό μοντέλο είναι
πλέον δύσκολο να υποστηριχθεί καθώς οι συνθήκες που ίσχυαν στο παρελθόν έχουν αλλάξει.
Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς Ε. Επιτροπής φαίνεται ότι οδεύουμε στη περιφερειοποίηση
της ενιαίας ενίσχυσης. Κάποιοι ακόμη υποστηρίζουν μια βασική ενίσχυση, ενιαία για όλους
τους γεωργούς της ΕΕ, που θα συμπληρώνεται με πρόσθετες περιβαλλοντικές και κοινωνικές
αντισταθμίσεις. Κωδικοποιήσαμε τις εναλλακτικές προτάσεις και διαμορφώσαμε τα
παρακάτω σενάρια:
• Σ1. Κατάργηση δεσμευμένων ενισχύσεων στη σημερινή τους μορφή και διατήρηση
ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης ως έχει
• Σ2. Περιφερειοποίηση 1: Ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση στα επίπεδα του μέσου όρου
της χώρας (55 ευρώ/στρ)
• Σ3. Περιφερειοποίηση 2 : Ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση στα επίπεδα του μέσου όρου
των 25 (30.5 ευρώ/στρ)
• Σ4. μειωση της νιτρορύπανσης-1: Ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση Ε25 και ενίσχυση για
μειωμένη χρήση λιπασμάτων κατά 25% με αποζημίωση στο ύψος των 20 ευρώ/στρ για
σιτάρι, αραβόσιτο καρπού και ενσίρωσης και βαμβάκι
• Σ5. μειωση της νιτρορύπανσης-2: ομοιο με το προηγούμενο με την αποζημίωση στο ύψος
των 30 ευρώ/στρ
Πίνακας 4. Διαφυγόν κέρδος ανά καλλιέργεια λόγω μείωσης χρήσης λιπασμάτων.
σιτάρι τομάτα βαμβάκι αραβόσιτος πατάτα
% μείωση απόδοσης

7%

15%

15%

19%

16%

%

τιμή πώλησης

0.13

0.15

0.3

0.15

0.15

ευρώ / kg

μείωση εσόδων

3.64

185.25

27.60

37.95

μείωση κόστους λίπανσης

0.71

2.96

2.94

6.45

3.11

τελική διαφορά

2.9

182.3

24.7

31.5

126.6 Ευρώ / στρέμμα

129.75 Ευρώ / στρέμμα
Ευρώ / στρέμμα

Για τα σενάρια 4 και 5 υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις στις αποδόσεις σε δύο τύπους
εδαφών από μείωση κατά 25% της λίπανσης σε επιλεγμένες καλλιέργειες χρησιμοποιώντας
αλγόριθμο που προέκυψε από υπόδειγμα ανάπτυξης φυτών που έχει ρυθμιστεί για το
Κωπαϊδικό πεδίο. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά υπολογίστηκε το διαφυγόν στρεμματικό
κέρδος για κάθε καλλιέργεια (Πίνακας 4). Περιλήφθηκαν στο υβριδικό υπόδειγμα πρόσθετοι
υποψήφιοι κλάδοι για τις κυριότερες καλλιέργειες (σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτος).
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Αποτελέσματα και συμπεράσματα: οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
Τα αποτελέσματα προέρχονται απο τη βελτιστοποίηση του υβριδικού υποδείγματος του
2008 και αφορούν τα σενάρια 1 (current only SFP), 3 (flat hist 25), 4 (flatEU25top-up20), και
5 (flatEU25top-up30) με σχέδια παραγωγής που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.. Τα σενάρια 2
και 3 δίνουν πανομοιότυπο σχέδιο παραγωγής διότι η αποδεσμευμένη ενίσχυση δεν
επηρεάζει την απόφαση του παραγωγού για το τι θα καλλιεργήσει, απλά αυξάνει το
ακαθάριστο κέρδος πράγμα το οποίο μπορεί να υπολογιστεί και λογιστικά. Γενική
παρατήρηση είναι ότι το βαμβάκι υποχωρεί, ενώ το καλαμπόκι καρπού και ενσίρωσης
αυξάνεται σημαντικά, με το σκληρό σίτο (ξηρικό και ποτιστικό), τη μηδική και την τομάτα
να παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
Σχήμα 2. Συγκριτικα αποτελέσματα σχεδίου παραγωγής για επιλεγμένα σενάρια πολιτικής.
6000.0

current CAP (opt)
5000.0

current only SFP
4000.0

flat hist EU25
3000.0

flatEU25top‐up20
2000.0

flatEU25top‐up30
1000.0

0.0

‐1000.0

Για τα σενάρια αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης, παρατηρούμε σημαντική μείωση του
βαμβακιού, του αραβοσίτου και του ποτιστικού σίτου σε όφελος κατα κύριο λόγο του
αραβοσίτου, σιταριού και βαμβακιού με μειωμένη λίπανση (από επίπεδα ενίσχυσης 30 ευρώ
το στρέμμα) και της αγρανάπαυσης. Στο άριστο σχέδιο παραγωγής κάθε σεναρίου μπορούν
να υπολογιστούν η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ακαθάριστο κέρδος – ΑΚ), το
συνολικό ποσό που εισπράτεται από τις ενισχύσεις και η κατανάλωση νερού άρδευσης και
λιπασμάτων ως δείκτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Από τον Πίνακα 5 παρατηρούμε ότι η κατάργηση των δεσμευμένων επιδοτήσεων θα έχει
συνέπεια τη μείωση του ΑΚ κατά 28% με ταυτόχρονη μείωση του ποσού που εκταμιεύεται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 44%. Αν η ενιαία ενίσχυση μειωθεί στο επίπεδο του
κοινοτικού μέσου όρου έχουμε περαιτέρω μειώσεις. Η κατανάλωση νερού κινείται στα ίδια
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επίπεδα ενώ εκείνη των λιπασμάτων αυξάνεται ελαφρά, καθώς οι γεωργοί επιδιώκουν τον
επωφελέστερο συνδυασμό καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα.
Πίνακας 5. Επιδόσεις σε οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Σενάρια
τρέχον

Ακαθ. κέρδος εκ. ευρώ
χιλ εκ/λιτρα νερού Επιδοτήσεις χιλ ευρώ Τόννοι λιπασμάτων
% διαφ. 703.8
% διαφ.
% διαφ.
1.043 % διαφ. από τρέχον 65.8
170.9

Σενάριο 1

0.750

-28%

65.6

0%

393.5

-44%

176.5

3%

Σενάριο 3

0.644

-38%

65.6

0%

288.1

-59%

176.3

3%

Σενάριο 4

0.674

-35%

65.0

-1%

266.1

-62%

174.8

2%

Σενάριο 5

0.683

-34%

63.5

-3%

279.4

-60%

169.4

-1%

Τα σενάρια 4 και 5 που επιπλέον της μέσης κοινοτικής ενιαίας ενίσχυσης πριμοδοτούν
επιλεγμένες καλλιέργειες με μειωμένη λίπανση οδηγούν σε μικρή αλλά όχι αμελητέα αύξηση
του ακαθάριστου κέρδους (3-6%) χωρίς όμως σημαντική μείωση στην ποσότητα
λιπασμάτων. Αυτό γιατί η υβριδική μορφή του υποδείγματος με την υιοθέτηση συνετής
στάσης εναντι της αβεβαιότητας δεν οδηγεί σε δραματικές αλλαγές. Το γραμμικό υπόδειγμα
δίνει για την περίπτωση επιδότησης των μειωμένων εισροών σε λίπασμα περίπου 20%
μείωσης της συνολικής ποσότητας των λιπασμάτων στην περιοχή. Υποστηρίζουμε ότι το
υβριδικό υπόδειγμα που δίνει ‘παράλογα’ (counter-intuitive) αποτελέσματα προβλέπει
καλύτερα τις βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις των παραγωγών στις αλλαγές μέτρων πολιτικής
και ότι για δραστική μείωση της νιτρορρυπανσης μεσο-μακροπρόθεσμες πολιτικές
αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές (όπως ενίσχυση για εγκατάσταση υδρολίπανσης).
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Περίληψη
Η κυρίαρχη αντίληψη ότι η Ύπαιθρος ταυτίζεται με τον Αγροτικό Τομέα οδηγούσε, κατά
κανόνα, στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης με τομεακό – κλαδικό χαρακτήρα και
αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη της Γεωργίας.
Στην παρούσα εργασία θα δείξουμε ότι μία μονοδιάστατη αγροτική πολιτική δεν είναι
αρκετή για να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα ανάπτυξης της ελληνικής Υπαίθρου, και
θα επισημανθεί η έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας. Αυτό συμβαίνει πρώτον, επειδή η
Ύπαιθρος έχει αλλάξει σημαντικά (καθώς οι κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν αποτελούν πλέον
την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού) και δεύτερον επειδή μειώνεται η δημόσια
παρέμβαση και αυξάνεται η πίεση για άνοιγμα των αγορών, ως αποτέλεσμα της
παγκοσμιοποίησης και στον τομέα της γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί ειδικότερα η
περίπτωση της ελληνικής νησιωτικής Υπαίθρου.
Είναι λοιπόν αναγκαία η διαμόρφωση μίας στρατηγικής ανάπτυξης που θα προκρίνει το
χωρικό έναντι του τομεακού, και τις επενδύσεις έναντι των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, θα
δείξουμε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ των
διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων άσκησης πολιτικής που αφορούν στην Ύπαιθρο.
Λέξεις-κλειδιά: Ύπαιθρος, πολυλειτουργικότητα, ελληνικά νησιά, οριζόντια διασύνδεση.
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Abstract
The idea that Rural Areas and Agricultural Sector are identical is antiquated as it does not
correspond to present day conditions in the European countryside.
The present paper will attempt to examine the Rural Areas from a new angle in an effort
to identify parameters that will lead to a different and far more effective strategy of rural
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development. Particular attention will be paid to the rural areas of the Greek islands, as an
example of how the issue of multifunctionality and the new orientations of the Common
Agricultural Policy (CAP) could be implemented.
Additionally, the paper will also attempt to stress the importance of the space-based
rather than the sectoral approach, giving priority to investments rather than subsidies. Finally,
it is attampted to substantiate the need for a different strategic plan for the development of
rural areas.
Keywords: Rural Areas, multifunctionality, Greek islands, horizontal coordination.

Εισαγωγή
Η Ύπαιθρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον ένα γεωγραφικό χώρο
ανεξάντλητων «αποθεμάτων» εργατικού δυναμικού και άφθονων φυσικών πόρων, απ’ όπου
μια εθνική οικονομία μπορούσε να αντλεί κατά βούληση, ανάλογα με τις ανάγκες της
οικονομικής συγκυρίας, ούτε είναι πλέον ο χώρος όπου ζουν «χωρικοί», χωρίς ιδιαίτερες
ανάγκες και διεκδικήσεις.
Στη σημερινή εποχή η Ύπαιθρος αποτελεί γεωγραφικό χώρο, όπου υπάρχουν πολύτιμοι
φυσικοί πόροι που χρειάζονται προστασία, όπου κατοικούν πολίτες με συγκεκριμένες
ανάγκες και διεκδικήσεις, όπου δεν υπάρχουν «χωρικοί» αλλά αγρότες καθώς και μισθωτοί
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και βέβαια ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες,
καλλιτέχνες κ.α.
Για τους περισσότερους κατοίκους της η παραμονή τους στην Ύπαιθρο αποτελεί επιλογή
και όχι καταναγκασμό. Στην Ύπαιθρο εκτός από την αγροτική δραστηριότητα υπάρχουν ή
συνυπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες κυρίως κατασκευαστικές τουριστικές και
βιομηχανικές/ βιοτεχνικές αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες.
Σήμερα δηλαδή η Ύπαιθρος έχει αλλάξει μορφή, έχει αλλάξει λειτουργία. Συνεπώς
πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που σκεφτόμαστε την Ύπαιθρο και την ανάπτυξή της, πρέπει
να αλλάξει η πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στις σχέσεις
μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην Ύπαιθρο και των προβλημάτων που
δημιουργούνται στις σχέσεις μεταξύ Υπαίθρου και Πόλης, πρέπει να αφεθεί μεγαλύτερο
περιθώριο για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους ίδιους τους κατοίκους της Υπαίθρου.
Στο κείμενο αυτό θα γίνει προσπάθεια να εξεταστεί η Ύπαιθρος με μια νέα οπτική
προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για μια διαφορετική πιο αποτελεσματική στρατηγική
ανάπτυξης της Υπαίθρου και να αξιοποιηθεί η πολυλειτουργικότηταi του αγροτικού χώρου.
Για το σκοπό αυτό θα εντοπιστούν τα νέα δεδομένα που αλλάζουν ριζικά την παραδοσιακή
αυτή εικόνα της και αναδεικνύουν την ανάγκη μιας διαφορετικής στρατηγικής ανάπτυξηςii.
Κατόπιν θα εξετασθεί η περίπτωση του ελληνικού νησιωτικού χώρου, στο πλαίσιο των νέων
δεδομένων όπως αυτά διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο περιβάλλον.
Τέλος θα γίνει προσπάθεια να διατυπωθούν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις για την
επεξεργασία ενός διαφορετικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Υπαίθρου.
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Η νέα φυσιογνωμία της Υπαίθρου
Σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικές διαφοροποιήσεις, η Ύπαιθρος από
τη δεκαετία του 80 ή τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έχει εισέλθει σε μια διαδικασία
σημαντικών αλλαγών στη φυσιογνωμία της.
Βεβαίως, στις βορειότερες χώρες οι αλλαγές που θα εντοπίσουμε έχουν αρχίσει πολύ
νωρίτερα. Ωστόσο, παρόμοιες εξελίξεις σημειώνονται και στις νοτιότερες χώρες και περιοχές
της Ε.Ε. και προφανώς και στη χώρα μας με κάποια χρονική υστέρηση και υπό την πίεση
εξωγενών κυρίως παραγόντων. Είναι γεγονός, κατ’ αρχήν, ότι από τις αρχές της δεκαετίας
του ’90 και συγκεκριμένα από το 1992-93 άρχισαν οι σημαντικές αλλαγές στην Κοινή
Αγροτική Πολιτική. Η γενναιοδωρία της ΚΑΠ έπαψε να υπάρχει, άρχισαν να εφαρμόζονται
περιορισμοί στις ποσότητες παραγωγής με εγγυημένη τιμή σε αρκετά προϊόντα (Μαραβέγιας
και Μέρμηγκας, 1999).
Ταυτόχρονα, η υπογραφή της Συνθήκης για την Ε.Ε. (Maastricht) το 1992, δημιούργησε
σε χώρες με ασθενές νόμισμα (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) νέα δεδομένα.
Οι χώρες αυτές και κυρίως η Ελλάδα, πριν την υπογραφή της Συνθήκης είχαν τη δυνατότητα
υποτίμησης του νομίσματός τους σε σχέση με ισχυρότερα νομίσματα κυρίως της Γερμανίας
και Ολλανδίας με αποτέλεσμα να εισπράττουν μεγάλες ετήσιες αυξήσεις στις αγροτικές τιμές
στα εθνικά νομίσματά τους, αν και σε ECU οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παρέμεναν
σχεδόν σταθερές. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Maastricht, η δυνατότητα
υποτίμησης περιορίσθηκε μέχρι εξαφάνισης και συνεπώς οι αγροτικές τιμές σε εθνικό
νόμισμα αυξάνονταν ελάχιστα έως καθόλου, εφόσον ίσχυαν οι μηδαμινές αυξήσεις σε ECU
και σ’ αυτές τις χώρες (Μαραβέγιας και Μέρμηγκας, 1999).
Από το λόγο αυτό και μόνο οι αγρότες έχασαν το πλεονέκτημα των ετήσιων αυξήσεων
των αγροτικών τιμών και συνεπώς έχασαν ένα μέρος της αύξησης του εισοδήματός τους.
Αυτή η εξέλιξη προφανώς ώθησε ένα σημαντικό αριθμό οριακών παραγωγών (από πλευράς
μεγέθους εκμετάλλευσης και ηλικίας του αρχηγού) να εγκαταλείψουν την αγροτική
δραστηριότητα. Έτσι, τα τελευταία 15 χρόνια άρχισε να μειώνεται ταχύτατα το ποσοστό
απασχολούμενων στη γεωργία στις χώρες αυτές.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που
ασχολείται με τη γεωργία από 20% το 1991, σήμερα δεν ξεπερνά σε επίπεδο χώρας το 1012%. Στις ίδιες τις αγροτικές περιοχές δηλ. στην Ελληνική Ύπαιθρο ο ενεργός πληθυσμός
που ασχολείται με την αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά το 30% όταν πριν από 20 χρόνια
έφθανε το 60%iii.
Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στην απώλεια της δυνατότητας υποτίμησης
των εθνικών νομισμάτων και στους περιορισμούς της ΚΑΠ μετά τη μεταρρύθμιση του 1992.
Οφείλεται επίσης στους νέους περιορισμούς στις αγροτικές τιμές μετά το 2000 λόγω της
Συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
(Μαραβέγιας κ.ά., 1998). Η μείωση της προστασίας προφανώς οδήγησε σε μείωση των
εγχώριων αγροτικών τιμών λόγω της έντασης του ανταγωνισμού από Τρίτες Χώρες. Η
μείωση του αγροτικού πληθυσμού οφείλεται επίσης και στη μεγάλη ηλικία των αγροτών στην
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Ελλάδα αλλά και σ’ άλλες Μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. όπου η συνταξιοδότηση ή
ανικανότητα ή ο θάνατος του αρχηγού της εκμετάλλευσης σημαίνει και εγκατάλειψη λόγω
έλλειψης διαδόχου στις 2 στις 3 εκμεταλλεύσεις (Μωυσίδης, 1995).
Η μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού στην Ύπαιθρο δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο
σ’ όλες τις περιοχές. Προφανώς, η μείωση συνδέεται και με τις δυνατότητες εναλλακτικής
απασχόλησης στον ίδιο χώρο ή την τοπική παράδοση μετανάστευσης των νέων και βέβαια με
τη διαφορετικής έντασης επίπτωση των περιορισμών της ΚΑΠ ανάλογα με τις περιοχές και
τα αγροτικά προϊόντα. Ξέρουμε ότι η ΚΑΠ δεν είχε την ίδια σημασία σ’ όλες τις περιοχές
λόγω της διαφορετικής παραγωγικής κατεύθυνσής τους, δεδομένου ότι τα διάφορα αγροτικά
προϊόντα δεν είχαν τον ίδιο βαθμό στήριξης και προστασίας. (Μαραβέγιας, 1992). Έτσι,
ορισμένες περιοχές υπέστησαν εντονότερα πιέσεις από τις αλλαγές στην ΚΑΠ.
Όπως και να έχουν τα πράγματα η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στον
αγροτικό τομέα αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία αλλάζει το χαρακτήρα της Υπαίθρου
ενώ η διαφοροποίηση της μείωσης ανάλογα με τις περιοχές δημιουργεί μια νέα κατάσταση η
οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί πλέον και στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη
περιοχές όπου η γεωργία κυριαρχεί δεν σημαίνει ότι το φαινόμενο της «αποαγροτοποίησης»
της Υπαίθρου δεν παρατηρείται και στην Ελλάδα (Γούσιος, 1999).
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι μοναδική. Συνυπάρχει με άλλες εξελίξεις εξίσου
σημαντικές όπως:
α) Ραγδαία αύξηση του αριθμού των νέων κατοικιών, όπου διαμένουν μόνιμα η
ευκαιριακά κάτοικοι των πόλεων. Οι ανακαινίσεις αλλά κυρίως οι κατασκευές κατοικιών
στην ελληνική Ύπαιθρο έχουν διαστάσεις ανάλογες μ’ αυτές σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
(DATAR, 2003). Βεβαίως, σ’ ορισμένες περιοχές το φαινόμενο είναι εντονότερο, κυρίως
γύρω από τις πόλεις σε μια προσπάθεια των αστικών στρωμάτων για βελτίωση του τρόπου
ζωής τους διαμένοντας στην Ύπαιθρο έστω για μερικούς μήνες το χρόνο ή τα
Σαββατοκύριακα ή αν είναι δυνατόν ολόκληρο το χρόνο. Το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί όχι
μόνο λόγω της βελτίωσης της θέσης των μεσαίων στρωμάτων των πόλεων αλλά και λόγω της
ανάγκης διεξόδου από τον τρόπο ζωής της Πόλης. Η εξέλιξη αυτή «διευκολύνεται» στην
Ελλάδα λόγω της ανυπαρξίας ενός πλαισίου χρήσεων γης με αποτέλεσμα ολόκληρες
αγροτικές περιοχές να είναι διάσπαρτες από νέες κατοικίες όπου διαμένουν μόνιμα ή
λιγότερο μόνιμα κάτοικοι αστικών κέντρων (Μαραβέγιας, 2004).
β) Αύξηση με αλματώδη ρυθμό του αριθμού των τουριστών στην Ελληνική Ύπαιθρο και
συνεπώς του αριθμού των τουριστικών καταλυμάτων (μικρών ή μεγάλων ξενοδοχείων,
ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ). Οι τουρίστες αυτοί είναι «καταναλωτές» του αγροτικού
τοπίου και του αγροτικού πολιτισμού. Προέρχονται από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου
κυρίως όπως από Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία και συχνά επανέρχονται κάθε
χρόνο ενώ μερικοί αγοράζουν κατοικίες για μονιμότερη διαβίωση. Προφανώς τέτοιες
περιοχές της Υπαίθρου είναι κυρίως νησιωτικές, παράκτιες, ή ακόμη ορεινές και
παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό ή πολιτιστικό πλούτο (Ιακωβίδου κ.ά., 2000).
γ) Αυξανόμενη ανάγκη διαχείρισης του φυσικού πλούτου επειδή στην Ελληνική
Ύπαιθρο υπάρχουν πολλές περιοχές με ιδιαίτερο πλούτο φυσικών πόρων (δασών, υγροτόπων,
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λιμνών ποταμών, κλπ). Στις περιοχές αυτές, που τα τελευταία χρόνια προστατεύονται,
δημιουργούνται νέα δεδομένα μεταξύ της γεωργικής χρήσης της γης και των αναγκών
διαχείρισης του φυσικού πλούτου πράγμα που προκαλεί συχνά σημαντικές τριβές.
Ταυτόχρονα οι περιοχές αυτές αποτελούν πόλους τοπικής ανάπτυξης (Λουλούδης και
Μπεόπουλος, 1999).
Βεβαίως, όλες αυτές οι αλλαγές στην ύπαιθρο διαδραματίζονται «εις βάρος» της
αγροτικής δραστηριότητας και δημιουργούν νέα δεδομένα. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις
υπάρχουν και παραδοσιακές βιομηχανικές/βιοτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες αφενός
εξασφαλίζουν εργασία σε κατοίκους της Υπαίθρου, αφετέρου όμως δημιουργούν «οχλήσεις»
στην οικιστική «ευδαιμονία» των κατοίκων των πόλεων που κατοικούν στην Ύπαιθρο, στην
τουριστική δραστηριότητα αλλά και στη διαχείριση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
πλούτου.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Ελληνική Ύπαιθρο είναι ότι η «δεύτερη» κατοικία, η
τουριστική δραστηριότητα, η βιομηχανική/βιοτεχνική και η αγροτική παραγωγή
συνυπάρχουν σε όλες σχεδόν τις πεδινές παράκτιες ζώνες της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και
των νησιών και προφανώς προκαλούν αμοιβαίες τριβές που συχνά παίρνουν χαρακτήρα
«ρήξεων» σε πολλές περιοχές. Η ανυπαρξία ρύθμισης από τις δημόσιες αρχές, κρατικές,
νομαρχιακές, δημοτικές όλων αυτών των δραστηριοτήτων στα πλαίσια ενός εθνικού
χωροταξικού σχεδίου επιδεινώνει τα προβλήματα. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο
χώρος της Υπαίθρου μπορεί να αναγνωρισθεί λειτουργικά ταυτόχρονα:
- ως χώρος κατοικίας αστικών στρωμάτων
- ως χώρος αναψυχής – τουρισμού – πολιτισμού
- ως χώρος παραγωγής (Γεωργία – Βιοτεχνία/Βιομηχανία)
- ως χώρος φυσικού πλούτου
Η σημασία των τριών πρώτων χώρων – λειτουργιών ολοένα αυξάνεται καθώς
αναπτύσσεται μια χώρα «εις βάρος» του τέταρτου, του χώρου της παραδοσιακής παραγωγής
(Γεωργία – Βιομηχανία), ο οποίος ήταν παλαιότερα κυρίαρχος. (Μαραβέγιας, 2004). Οι
εξελίξεις αυτές τείνουν να κυριαρχήσουν στη χώρα μας, ίσως μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση
επειδή ο χώρος της παραδοσιακής παραγωγής της Υπαίθρου δηλ. της Γεωργίας και
δευτερευόντως της Βιοτεχνίας/Βιομηχανίας βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας της εγγενούς
αδυναμίας του να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα (Μαραβέγια και Μέρμηγκας,
1999).
Πόσο όμως οι άλλες λειτουργίες της Υπαίθρου που αναπτύσσονται ραγδαία (κατοικία,
τουρισμός, διαχείριση φυσικών πόρων) μπορούν να δώσουν διέξοδο στην απασχόληση αλλά
και γενικότερα στην τοπική ανάπτυξη, είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Προφανώς
εξαρτάται από την ένταση της ανάπτυξης των άλλων δραστηριοτήτων, η οποία εξαρτάται με
τη σειρά της από τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους, τη γεωγραφική θέση, την απόσταση
από τα αστικά κέντρα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των διαφόρων περιοχών της χώρας μας.
Μπορούμε έτσι να διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες περιοχών στην Ελληνική
Ύπαιθρο με διαφορετική ένταση ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων – λειτουργιών:
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α) Αγροτικές περιοχές κυρίως πεδινές σχετικά απομακρυσμένες από τη θάλασσα
αλλά και ορεινές, χωρίς ιδιαίτερο φυσικό κάλος ή πλούτο, όπου κυριαρχεί η αγροτική
παραγωγή.
β) Περιαστικές περιοχές, κυρίως γύρω από μεγάλα ή μεσαία αστικά κέντρα όπου
υπάρχει έντονη ανάπτυξη της δεύτερης κατοικίας, αλλά και βιοτεχνική /αγροτική
παραγωγή.
γ) Παράκτιες, μικρονησιωτικές και ορεινές περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλος ή
πλούτο, όπου παρατηρείται έντονη ανάπτυξη και της δεύτερης κατοικίας και του
τουρισμού.
Είναι προφανές ότι σ’ ορισμένες περιοχές μπορεί να συνυπάρχουν χαρακτηριστικά από
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες. Ωστόσο η κατηγοριοποίηση αυτή είναι χρήσιμη για τη χάραξη
και εφαρμογή μιας κατάλληλης αναπτυξιακής στρατηγικής. Παρακάτω θα ασχοληθούμε με
την τρίτη κατηγορία και ειδικότερα με την ελληνική νησιωτική Ύπαιθρο.

Η ελληνική νησιωτική Ύπαιθρος
Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική
δραστηριότητα των νησιών έχει σταδιακά μειωθεί (ακολουθώντας την τάση σε εθνικό
επίπεδο), η συμβολή του παραμένει καθοριστική. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το
2005 το ποσοστό της συμβολής της γεωργίας (GVAag.) σε τιμές αγοράς στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (GDP) σε περιφερειακό επίπεδο για τις τρεις από τις τέσσερις νησιωτικές
περιφέρειες είναι υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (3,92%). Συγκεκριμένα, στην
περιφέρεια της Κρήτης εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό (9,08%), ενώ ακολουθεί η
περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών (5,18%) και η περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου (4,95%).
Χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο βρίσκεται η περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου με
ποσοστό 1,75%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη γεωργική δραστηριότητα
που παρατηρείται στο νομό Κυκλάδων.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2007, φαίνεται ότι ο
πρωτογενής τομέας απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού στις νησιωτικές
περιφέρειες συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή
στο νησιωτικό χώρο. Στις περιφέρειες της Κρήτης, του Βόρειου Αιγαίου και των Ιόνιων
Νησιών συμβάλει σε ποσοστό 18%, 16,2% και 13,7% αντίστοιχα και κυμαίνεται σε
υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο ποσοστό για τις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας
(11,1%). Μόνο η περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό -της τάξης
του 6,9% - το οποίο όμως βρίσκεται υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 27 (ΕΕ 27) που κυμαίνεται στο 5,6%. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει και τη βαρύνουσα
σημασία της γεωργίας και γενικότερα της Υπαίθρου ως παραγόντων αλλά και πεδίων
πολυλειτουργικής ανάπτυξης για το νησιωτικό και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όπως επισημαίνουν οι Καρανικόλας και Μαρτίνος
(1999), «οι αυξημένες δυνατότητες συμπληρωματικής ή/και εξωγεωργικής απασχόλησης που
προσφέρει ο τουρισμός (και δευτερευόντως οι κατασκευές) είναι η βασική αιτία για την

616

Ανάπτυξη της Υπαίθρου: Η Περίπτωση των Ελληνικών Νησιών

κυριαρχία στις νησιωτικές γεωργικές αγορές εργασίας της μερικής απασχόλησης σε βαθμό
μεγαλύτερο του εθνικού μέσου όρου καθώς και για τη σταθερά υψηλότερη τιμή του δείκτη
της πολυαπασχόλησης…»iv. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από τα σημερινά
δεδομένα, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τον
αριθμό των απασχολουμένων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων για το 2005, οι αποκλειστικά
απασχολούμενοι για το σύνολο της χώρας είναι σε ποσοστό 74,4% επί του συνόλου των
απασχολούμενων, ενώ για τις τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες το αντίστοιχο ποσοστό είναι
μικρότερο και φθάνει στο 66,8%.

Η ελληνική νησιωτική Ύπαιθρος στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ
Από το 2003 και έπειτα και μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αλλά και την πρόσφατη συμφωνία των Υπουργών
Γεωργίας ΕΕ, στις 20.11.2008, για την περαιτέρω αναμόρφωση της πολιτικής με τίτλο:
«Έλεγχος Υγείας της ΚΑΠ» η πολιτική έχει αλλάξει ριζικά. Όπως επισημαίνεται και από την
εργασία της Κ. Παχάκη (Παχάκη, 2006) για την ελληνική γεωργία, αυτό είναι αποτέλεσμα
των πιέσεων που έχει δεχθεί η ΚΑΠ από τους εμπορικούς εταίρους της και τις
αναπτυσσόμενες χώρες για χαλάρωση των προστατευτικών μηχανισμών της, το κίνημα των
καταναλωτών για ασφαλέστερα και πιο υγιεινά τρόφιμα (ειδικότερα μετά τα διατροφικά
σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990), τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις αμφισβητούμενες
γεωργικές πρακτικές λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής που ευνοείτο από την
εφαρμογή της ΚΑΠ, και τέλος από τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια όπως έχουν
διαμορφωθεί έπειτα από την ένταξη στην ΕΕ δώδεκα νέων κρατών μελών (το Μάιο του 2004
και τον Ιανουάριο του 2007).
Η αλλαγή στη φυσιογνωμία της πολιτικής δεν αφορά μόνο στον επαναπροσδιορισμό των
στόχων της αλλά και στα μέσα επίτευξης αυτών των στόχων. Οι επιδοτήσεις σταδιακά
αποσυνδέονται από το προϊόν και τον όγκο της παραγωγής και εισάγονται άμεσες
εισοδηματικές ενισχύσεις. Παράλληλα προωθείται η οργανική ένταξη της διαρθρωτικής και
περιβαλλοντικής παραμέτρου στον πυρήνα της ΚΑΠ (Καρανικόλας, 2006).
Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο της πολυλειτουργικής γεωργίας, τα ελληνικά νησιά μπορούν
να επωφεληθούν από τις νέες πολιτικές στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα. Στα πλαίσια της
Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τον κανονισμό (EΚ) 1257/1999 και τα άρθρα
18,19,20 όλες οι νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως «Μειονεκτικές
Περιοχές». Κατά την περίοδο 2000-2006 οι χρηματικές μεταβιβάσεις προς τις «Μειονεκτικές
Περιοχές» αντιστοιχούσαν στο 18% (8 δισ. ευρώ) της συνολικής χρηματοδότησης για την
Αγροτική Ανάπτυξη. Κατά την τρέχουσα περίοδο 2007-2013 η χρηματοδότηση έχει αυξηθεί
στα 13,3 δισ. ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί στο 32% των χρηματικών πόρων που κατευθύνονται
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου μέσω της ορθής διαχείρισης της αγροτικής
γης (2ος πυλώνας της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης). Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
21.04.2009 εξέδωσε ανακοίνωση (IP/09/609) «που ανοίγει το δρόμο για νέα ταξινόμηση των
αγροτικών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, η
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Επιτροπή καθόρισε 8 εδαφικά και κλιματικά κριτήρια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το
γνώμονα για μια αντικειμενική και σαφή ταξινόμηση των περιοχών αυτών».
Επίσης, σημαντική ρύθμιση αποτελεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2009 της επιτροπής
της 17ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίουv. Ο κανονισμός του 2006 αποτελούσε τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) 2019/93 του 1993, σύμφωνα με τον οποίο «οι ιδιάζουσες συνθήκες
της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και
πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο στον τομέα κτηνοτροφίας και της ζωικής παραγωγής όσο και
στον τομέα της φυτικής παραγωγής». Τα μέτρα αυτά διαχωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: (α)
σε εκείνα της ενίσχυσης της μεταφοράς πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρά
νησιά και (β) σε εκείνα της ενίσχυσης της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των
παραδοσιακών εξαγωγών από τα μικρά νησιά. Οι νέες τροποποιήσεις του 2006 και του 2009
περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ανάλογα με τις ανάγκες, όπως αυτές
διαμορφώνονται από το ίδιο το Κράτος – Μέλος, με βάση ένα πρόγραμμα ενίσχυσης που
καταρτίζεται από το ίδιο και στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των
μικρών νησιών. Δίνεται έμφαση στη διάσωση της ιστορικής παράδοσης και πολιτιστικής
κληρονομιάς των μικρών νησιών, στη διάσωση και τη διατήρηση του μοναδικού – ιδιαίτερου
περιβάλλοντος και την αποφυγή της ερήμωσης, στην αποφυγή της εξάρτησης της τοπικής
οικονομικής δραστηριότητας μόνο από τον τουρισμό και στην οικονομική στήριξη της
οικογενειακής εκμετάλλευσης και την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.

Το μέλλον της ελληνικής νησιωτικής Υπαίθρου
Η παγκοσμιοποίηση, και στον τομέα της γεωργίας, «που εκδηλώνεται με πίεση για
άνοιγμα των αγορών και απελευθέρωση στο διεθνές εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και
ταυτόχρονα η μείωση της δημόσιας παρέμβασης, προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε όλες της
γεωργίες των χωρών της Μεσογείου» (Μαραβέγιας, 2008. σελ.8). Η ελληνική νησιωτική
γεωργία αποτελεί μέρος της μεσογειακής γεωργίας και επακόλουθα δέχεται αντίστοιχες
πιέσεις.
Βέβαια το νέο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο
διαμόρφωσης και οριοθέτησης νέων στόχων και επιδιώξεων. Όπως δείξαμε, το νέο πλαίσιο
λειτουργίας της ΚΑΠ μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία επαναπροσανατολισμού της
νησιωτικής γεωργίας προς μία συνολικότερη εκμετάλλευση και διαχείριση της Υπαίθρου που
θα ξεφεύγει από την παραδοσιακή γεωργική διαδικασία της παραγωγής και εμπορίας
αγροτικών προϊόντων.
Η εκμετάλλευση του φυσικού κάλλους, του ιστορικού και του πολιτιστικού στοιχείου,
που πλεονάζουν στο νησιωτικό χώρο, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες για τη συνολική
ανάπτυξη της Υπαίθρου. Όπως αναφέρει ο Λ. Λαμπριανίδης (Λαμπριανίδης, επιμ. 2005), «τα
τοπικά προϊόντα και ο αγροτουρισμός μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κάποιων
περιοχών της υπαίθρου», και γενικά τα νησιά μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή την
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κατηγορία. Όπως συνεχίζει ο ίδιος «η γεωγραφική συσχέτιση του προϊόντος αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό ποιότητας («αυθεντικό», «υγιεινό», «παραδοσιακό»). Η ετικέτα «τοπικό
προϊόν» μπορεί να φέρει οικονομικά οφέλη, αφού απολαμβάνει υψηλότερες τιμές. Στην
πράξη έχουμε δει τέτοιες προσπάθειες οι οποίες θεωρούνται ευρέως επιτυχημένες, όπως η
περίπτωση της μαστίχας Χίου και του κρητικού ελαιόλαδου και των παραγώγων τους.
Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το μέλλον της ελληνικής νησιωτικής
γεωργίας θα κριθεί στο βαθμό που θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στο νέο διεθνές δυναμικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη και
βιώσιμη διαχείριση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει ο αγροτικός χώρος, με
αποτελεσματική εκμετάλλευση των μηχανισμών της νέας ΚΑΠ, και προσανατολισμό προς
τις διεθνείς αγορές με ασφαλή και ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία οι
καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να προμηθευτούν σε υψηλότερες τιμές.

Προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής Υπαίθρου
Όπως ήδη αναφέραμε, η κυρίαρχη αντίληψη ότι η Ύπαιθρος ταυτίζεται με τον Αγροτικό
Τομέα οδηγούσε στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης με τομεακό – κλαδικό
χαρακτήρα και αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη της Γεωργίας.
Η νέα πραγματικότητα, δείχνει ότι η αγροτική πολιτική δεν είναι αρκετή για να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανάπτυξης της Υπαίθρου, επειδή η Ύπαιθρος έχει αλλάξει
σημαντικά. (ΟECD, 2006). Τα φαινόμενα που ήδη αναλύθηκαν με αναφορά στην ελληνική
αλλά και γενικότερα στην ευρωπαϊκή Ύπαιθρο, όπως η ανάπτυξη της δεύτερης κατοικίας, η
τουριστική δραστηριότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων σε περιοχές με ιδιαίτερο
φυσικό πλούτο, είναι τόσο σημαντικά που αλλάζουν τα δεδομένα. Η «αποαγροτοποίηση»
προχωρά σε βαθμό που ακόμη και στις μεσογειακές παραδοσιακά αγροτικές χώρες, όπως η
Ελλάδα, η απασχόληση στη Γεωργία να έχει μειωθεί τόσο που, σε πολλές περιοχές, δεν
κυριαρχεί πλέον στην Ύπαιθρο (Thompson and Psaltopoulos, 2004).
Χρειάζεται συνεπώς, μια νέα πολιτική ή καλύτερα μια νέα δέσμη πολιτικών, μια νέα
στρατηγική για την ανάπτυξη της Υπαίθρου που να αντιστοιχεί στα νέα δεδομένα που
προαναφέρθηκαν. Προφανώς αυτή η στρατηγική θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες
κάθε περιοχής ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλες διαφοροποιήσεις, όπως είναι η Ελλάδα.
Στοιχεία μιας τέτοιας στρατηγικής έχουν ήδη διατυπωθεί σε διάφορα κείμενα διεθνών
οργανισμών, όπως πχ ο ΟΟΣΑ (OECD, 2007). Ταυτόχρονα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταβάλλεται προσπάθεια να μεταστραφεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική σε μια
πολιτική ανάπτυξης της Υπαίθρου με βάση τη Γεωργία και την προστασία του
Περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2006).
Θα ήταν αποτελεσματικό να αναπτυχθεί μια εξαρχής νέα στρατηγική με χωρικό –
γεωγραφικό χαρακτήρα που θα αποσυνδεόταν από τα κλαδικά χαρακτηριστικά της αγροτικής
πολιτικής και θα αντιμετώπιζε την Ύπαιθρο ως πεδίο ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων
δηλ. κατασκευής κατοικίας και τουριστικών υποδομών, τουριστικής δραστηριότητας,
διαχείρισης φυσικού πλούτου και βεβαίως αγροτικής ή/και βιομηχανικής/βιοτεχνικής
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δραστηριότητας (Van der Ploeg et al., 2000) αξιοποιώντας έτσι την πολυλειτουργικότητα του
αγροτικού χώρου.
Η ανάπτυξη πολλών παράλληλων δραστηριοτήτων στην Ύπαιθρο δημιουργεί νέα
δεδομένα για την απασχόληση των κατοίκων της Υπαίθρου, δημιουργεί νέα επαγγέλματα και
νέα μεσαία στρώματα που συντηρούν το επίπεδο ανάπτυξης παρά την υποχώρηση της
παραδοσιακής αγροτικής δραστηριότητας. Προφανώς, αυτές οι νέες πηγές εισοδημάτων
συμπληρώνονται και από τις μεταβιβάσεις που προκύπτουν από την εγκατάσταση
συνταξιούχων Ελλήνων και ξένων στην Ύπαιθρο αλλά και από την ευκαιριακή διαμονή
κατοίκων των πόλεων οι οποίοι δεν εργάζονται στην Ύπαιθροvi.
Παράλληλα η εισροή κεφαλαίων για κατασκευή κατοικιών και τουριστικών υποδομών, η
οποία προέρχεται από τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό, οι εισροές πόρων από την Ε.Ε για
αγροτικές επιδοτήσεις (αν και σχετικά μειωμένες και άνισα κατανεμημένες γεωγραφικά) και
βεβαίως οι κατασκευές έργων υποδομής στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης
συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών περιοχών της Ελληνικής Υπαίθρου (Psaltopolulos et.al.,
2006). Ο ρυθμός της ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών εξαρτάται από το βαθμό που οι νέες
δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί, εφόσον, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν τουλάχιστον
τρεις διαφορετικοί τύποι Υπαίθρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Στις «αγροτικές περιοχές» οι νέες δραστηριότητες έχουν σχετικά μικρή ανάπτυξη και η
υποχώρηση της αγροτικής δραστηριότητας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα (πεδινές, κυρίως
αλλά και ορεινές χωρίς ιδιαίτερο φυσικό πλούτο ή κάλος).
Στις «περιαστικές περιοχές» αναπτύσσεται κυρίως η δεύτερη κατοικία και οι συναφείς
δραστηριότητες, ενώ η αγροτική δραστηριότητα επωφελείται από τη γειτνίαση με τα αστικά
κέντρα.
Στις «παράκτιες», μικρονησιωτικές και ορεινές περιοχές εξαιρετικού φυσικού πλούτου ή
κάλους αναπτύσσεται ραγδαία η τουριστική δραστηριότητα και οι κατασκευές δεύτερης
κατοικίας τουριστικών υποδομών εγκαταλείπεται συχνά η αγροτική δραστηριότητα ως
λιγότερο προσοδοφόρα.
Μέσα στις νέες αυτές εξελίξεις, τις διαφοροποιήσεις και τις συνεχείς μεταβολές των
δεδομένων της αναπτυξιακής διαδικασίας, οι παραδοσιακές πολιτικές ανάπτυξης γενικού
οριζόντιου χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να έχουν καμιά ουσιαστική συμβολή.
Δεν αρκεί μόνο να συνεργάζονται τα επιμέρους αρμόδια Υπουργεία ώστε να συντονίζονται οι
πολιτικές τους στην Ύπαιθρο, πρέπει να υπάρξει μεγάλος βαθμός αποκέντρωσης στο
σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης και όχι απλή
εφαρμογή μεμονωμένων αναπτυξιακών μέτρων (Pezzini, 2006)
Μια πρώτη προσπάθεια συντονισμού των διαφόρων Υπουργείων για το συντονισμό της
πολιτικής τους στην Ύπαιθρο έμεινε στις προθέσεις πριν από μερικά χρόνια με τη σύσταση
της «Διυπουργικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου» (Μαραβέγιας, 2004).
Μια τέτοια Επιτροπή θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης
της Υπαίθρου υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού της χώρας. Βασικός στόχος μιας τέτοιας
Γραμματείας θα ήταν ο συντονισμός πολλών Υπουργείων σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου
να διευκολυνθεί η Αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα απαραίτητα σχέδια
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ανάπτυξης για κάθε περιοχή, πράγμα που προϋποθέτει τη δημιουργία μιας στατιστικής βάσης
δεδομένων για την ελληνική Ύπαιθρο που σήμερα δεν υπάρχει.
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων στην Ύπαιθρο πέραν της
παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής «περιπλέκει τα πράγματα» και εμπλέκει πολλά
Υπουργεία στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Δημιουργεί νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν
από τις εύλογες διεκδικήσεις των κατοίκων της Υπαίθρου (που δεν είναι μόνο αγρότες) αλλά
και από τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην
ύπαιθρο. Είναι μάλλον φανερό ότι τα συμφέροντα των αγροτών δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη
με τα συμφέροντα των άλλων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ύπαιθρο
(Marsden, 1998).
Τελικά, τα κρίσιμα ζητήματα ρύθμισης, σχεδιασμού και εφαρμογής καθιστούν αναγκαία
μια πολύ διαφορετική σύλληψη για την άσκηση πολιτικής στην Ύπαιθρο από την
παραδοσιακή αγροτική πολιτική για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα. Παράλληλα και η
ίδια η αγροτική πολιτική χρειάζεται να αποκτήσει νέο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στη νέα
φυσιογνωμία της Υπαίθρου, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας ιδιαιτερότητες και τα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

ii

Με τον όρο « πολυλειτουργικότητα» εννοούμε ότι η γεωργική δραστηριότητα παρέχει ταυτόχρονα
οικονομικές, κοινωνικές χωρικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες (Μπεόπουλος, Ν., 2005, σελ.176 από το
συλλογικό τόμο των Καρανικόλα, Π. και Ν. Μαρτίνου).
iiii
Η καταγραφή των εξελίξεων στην Ελληνική Ύπαιθρο δεν μπορεί να τεκμηριωθεί εμπειρικά λόγω έλλειψης
στατιστικών στοιχείων στη χώρα μας σε επίπεδο επαρχίας. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα στοιχεία σε επίπεδο
νομού αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επειδή περιλαμβάνουν και τις πρωτεύουσες των νομών που είναι
αστικά κέντρα.
iii
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του συγγραφέα με βάση τις απογραφές του 1991 ,2001 και τις ετήσιες έρευνες του
εργατικού δυναμικού. Τα ποσοστά του ενεργού αγροτικού πληθυσμού στο σύνολο της Χώρας είναι πολύ
μικρότερα από τα αντίστοιχα στην Ύπαιθρο ,διότι στο σύνολο της Χώρας περιλαμβάνονται όλες οι πόλεις,
όπου τα ποσοστά του ενεργού αγροτικού πληθυσμού είναι πολύ μικρότερα.
iv
Η μελέτη βασίστηκε στα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τα έτη 1987 και 1993.
v
Ο όρος “μικρά νησιά” αναφερόταν στα νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο των100.000 κατοίκων [
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2019/93}.
vivi
Είναι φανερό, ότι χρειάζονται ειδικές επιτόπιες έρευνες για την ανάλυση της αναπτυξιακής δυναμικής στις
διάφορες περιοχές της Ελληνικής Υπαίθρου.
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Περίληψη
Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της πορείας εφαρμογής της
Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη για τη περίοδο 2000-2006. Πιο συγκεκριμένα,
επιχειρείται ο έλεγχος της υπόθεσης κατά πόσο η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη είναι
στοχευμένη. Δηλαδή, εξετάζεται αν περιοχές ομοιογενείς ως προς βασικά διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά εφαρμόζουν τα ίδια μέτρα της πολιτικής.
Για την εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, αρχικά προσδιορίζονται οι
«ομοιογενείς ενότητες» της χώρας με τη εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες
(cluster analysis) χρησιμοποιώντας ορισμένες βασικές μεταβλητές που αντανακλούν τα
κοινωνικοοικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των νομών.
Στις προκύπτουσες ομάδες, ακολούθως, μελετάται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη και ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει
ότι, μεταξύ των ομοιογενών νομών της χώρας παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στην
εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη με σημαντικές αποκλίσεις του κάθε
νομού της ομάδας από το μέσο όρο απορρόφησης πόρων της αντίστοιχης ομάδας, για λόγους
που ενδεχομένως αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά: Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάλυση Συστάδων, Ομοιογενείς Ενότητες.
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Abstract
Aim of this study is to examine the implementation of Rural Development Policy in Greece
for the third programming period 2000-2006. Specifically, this article tries to investigate the
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hypothesis if the rural development policy is targeted. In other words, this study examines if
homogenous regions to basic structural characteristics implement the same policy measures.
The hypothesis test is realized through the definition of the homogenous regions of
Greece with the use of cluster analysis using basic variables which represent the
socioeconomic and the structural characteristics of Prefectures (NUTS III areas). Based on the
above analysis, it can be concluded that the implementation of rural development policy
among homogenous Greek prefectures diversifies significantly with serious divergence of
cluster prefectures from average fund absorption of corresponding clusters for reasons that
requires further research.
Keywords: Rural Development Policy, Cluster analysis, Homogenous regions.

Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόστηκε από το 2000 και
έπειτα, είχε μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα και πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης κάτω από
ένα νέο 2ο Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στόχος της παρούσας εργασίας
αποτελεί η διερεύνηση της πορείας εφαρμογής της Πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη
(2000-2006) με βασικό σκοπό τον έλεγχο της υπόθεσης αν η πολιτική για την αγροτική
ανάπτυξη είναι στοχευμένη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και την πληρέστερη
παρουσίαση της εργασίας δημιουργήθηκαν πέντε ενότητες. Αρχικά, στη πρώτη ενότητα
παρουσιάζεται η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2000-2006, ενώ στη
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η τυπολογία των νομών της Ελλάδας, ακολουθεί η μελέτη της πορείας
εφαρμογής της πολιτικής στις προκύπτουσες ομοιογενείς ομάδες και η εργασία
ολοκληρώνεται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση των
συμπερασμάτων της εργασίας.

Η Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, πολύ λίγα στοιχεία
έχει κοινά με την αντίστοιχη πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, αφού σταδιακά και με
συνεχείς μεταρρυθμίσεις σε αυτή εισήχθη η διάσταση του χώρου και τροποποιήθηκε από
πολιτική εγγυήσεων σε διαρθρωτική πολιτική με κύριο στόχο την αγροτική ανάπτυξη.
Επιπλέον, όμως, και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης εξελίχθηκε στη πάροδο των ετών και
από πολιτική επίλυσης διαρθρωτικών προβλημάτων του αγροτικού τομέα, τελικώς
μετασχηματίστηκε σε πολιτική που καλύπτει το πολλαπλό ρόλο της γεωργίας στη κοινωνία.
Η αρχή της τρίτης περιόδου της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
άρχισε στα πλαίσια μίας εκ νέου αναμόρφωσης της κοινής γεωργικής πολιτικής που στη
συνέχεια οδήγησε στο «Πρόγραμμα Δράσης 2000». Η νέα πολιτική για την αγροτική
ανάπτυξη με τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα και όλες τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης
εντάχθηκαν σε ένα νέο 2ο Πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής που είχε ως βασικούς
άξονες (α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα, (β)
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τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών και (γ) τη διατήρηση και
βελτίωση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου. Έτσι η
αγροτική πολιτική αποτέλεσε πολιτική προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής,
ως τμήμα της περιφερειακής, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής.
Αργότερα και κατά το μέσο της περιόδου εφαρμογής της AGENDA 2000, υπήρξε μία
νέα ριζική αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με αυτή, υιοθετήθηκε
μία νέα ενίσχυση προς τους αγρότες ανεξάρτητη από το ύψος της παραγωγής τους, η ενιαία
αποδεσμευμένη ενίσχυση, και επιπλέον υλοποιήθηκε μεταφορά πόρων από την στήριξη του
αγροτικού τομέα (1ος Πυλώνας) στη στήριξη μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη (2ος
Πυλώνας), ενδυναμώνοντας έτσι τη διαρθρωτική πολιτική (Δυναμική Διαφοροποίηση).
Όσον αφορά την Ελλάδα, η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2000-2006,
εφαρμόστηκε ουσιαστικά μέσω δύο προγραμμάτων εθνικού επιπέδου, δεκατριών
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και της Πρωτοβουλίας Leader+. Τα δύο
προγράμματα εθνικού επιπέδου ήταν (α) το «Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)» με συνολικό προϋπολογισμό 2,69 δις Ευρώ και τέσσερις άξονες
προτεραιότητας (Πρόωρη συνταξιοδότηση, Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τις
Μειονεκτικές περιοχές, Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα και η Δάσωση Γεωργικών γαιών) και
(β) το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
(Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.)» με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3.551,7 εκατ. € και επτά Άξονες
Προτεραιότητας (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης,
παρεμβάσεις στο επίπεδο της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς
γεωργικού και δασικού προϊόντος, βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού
πληθυσμού, βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού
πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν, ανάπτυξη
και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος και τα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού
χώρου).
Μετά το τέλος της τρίτης περιόδου, η νέα πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη
χαρακτηρίζεται από «συνέχεια και μεταβολή», εφόσον η πολιτική αυτή εξακολουθεί να
προβλέπει ένα κατάλογο μέτρων για το διάστημα 2007-2013. Πιο συγκεκριμένα στη 4η
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1698/2005 του
Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, στη νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν καθορισθεί τέσσερις
στρατηγικοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί δίνουν έμφαση στην οικονομική, περιβαλλοντική και
κοινωνική διάσταση της αειφορίας και είναι: (α) η διατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα, (β) η προστασία του
περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, (γ) η βελτίωση της ποιότητας
της ζωής στις αγροτικές περιοχές και η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονομίας και (δ) η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω προσέγγισης Leader.
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Μεθοδολογική προσέγγιση
Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster analysis): Η ανάλυση κατά συστάδες είναι μία
πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που έχει ως βασικό σκοπό την
κατάταξη σε ομάδες ενός δεδομένου συνόλου παρατηρήσεων-περιπτώσεων,
χρησιμοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει σε κάποιες μεταβλητές. Μπορεί να πει κανείς,
πως κατά την εξέταση της ομοιότητας κάποιων παρατηρήσεων ως προς κάποιο αριθμό
μεταβλητών, η μέθοδος δημιουργεί ομάδες με εσωτερική ομοιογένεια όπου οι παρατηρήσεις
της κάθε συστάδας μοιάζουν μεταξύ τους.
Η ανάλυση κατά συστάδες στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί και ως Q ανάλυση,
κατασκευή τυπολογίας, ανάλυση ταξινόμησης και αριθμητική ταξινόμηση (Hair, 1998). Δύο
πολύ βασικές έννοιες για την ανάλυση κατά συστάδες είναι οι έννοιες της απόστασης και της
ομοιότητας,, Οι δύο αυτές έννοιες, ενώ είναι αντίθετες, ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες
ενώνοντας παρατηρήσεις που έχουν μεγάλη ομοιότητα και μικρή απόσταση.
Η κατασκευή τυπολογίας υλοποιείται ακολουθώντας τα εξής τέσσερα βήματα:
 επιλογή μεταβλητών: αυτή περιλαμβάνει επιλογή μέρους των μεταβλητών (ποσοτικών ή
κατηγορικών) ή και εξαγωγή νέων μεταβλητών από τις ήδη υπάρχουσες. Μία «σωστή»
επιλογή μεταβλητών και τροποποίηση αυτών (όταν χρειάζεται) οδηγεί σε μία απλή και
κατανοητή ομαδοποίηση.
 επιλογή του μέτρου ομοιότητας ή απόστασης μεταξύ των στοιχείων: η επιλογή αυτή
(απόσταση του Minkowski, Ευκλείδεια απόσταση, το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης,
απόσταση Manhattan κ.α.) θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και εξαρτάται από τη
μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί και από τον τύπο των δεδομένων.
 επιλογή της μεθόδου ομαδοποίησης: οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μπορούν να
ταξινομηθούν στις ιεραρχικές και στις μη-ιεραρχικές και η επιλογή της μεθόδου είναι
ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον η κάθε μέθοδος εξάγει διαφορετικά αποτελέσματα.
 καθορισμός συστάδων και περιγραφή χαρακτηριστικών: σε αυτό το τελευταίο στάδιο της
ανάλυσης προσδιορίζεται ο αριθμός των συστάδων, έχοντας ως βασικό εργαλείο την
απόσταση μεταξύ διαδοχικών συστάδων και στη συνέχεια αποτυπώνονται τα βασικά
χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Όμως, παρόλο που στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί
διάφορες προσεγγίσεις, μια αντικειμενικά αποδεκτή απάντηση δεν έχει δοθεί (Hair, 1998).
Μάλιστα έχει αναφερθεί, ότι η τελική επιλογή του αριθμού των συστάδων στις περισσότερες
των περιπτώσεων βασίζεται τόσο σε αντικειμενικά όσο και σε υποκειμενικά κριτήρια. Για
αυτό το λόγο άλλωστε, η εφαρμογή της ανάλυσης κατά συστάδες είναι περισσότερο μία
«συσσωρευμένη εμπειρία» παρά μία επιστήμη (Hair, 1998).
Στην ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι,
η συσσωρευτική και η διαχωριστική μέθοδος. Ως προς την ιεραρχική συσσωρευτική μέθοδο,
υπάρχουν πολλές μέθοδοι-κριτήρια που καθορίζουν ποιες παρατηρήσεις ή συστάδες πρέπει
να συνδυαστούν σε κάθε στάδιο και διαφέρουν στο βαθμό κατά τον οποίο εκτιμούν τις
αποστάσεις μεταξύ των συστάδων στα διαδοχικά στάδια. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
είναι: (α) η μέθοδος του απλού δεσμού – Single linkage (β) η μέθοδος του πλήρους δεσμού –
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Complete linkage (γ) η μέθοδος του μέσου δεσμού–Average linkage, (δ) η μέθοδος Ward και
(ε) η κεντροειδής μέθοδος (centroid method).
Παρόλο που οι ιεραρχικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε προβλήματα
ταξινόμησης, αυτές παρουσιάζουν αρκετά σημαντικά προβλήματα. Ένα βασικό μειονέκτημα
τους είναι ότι παρατηρήσεις που ενώνονται σε αρχικά στάδια είναι αδύνατο να χωριστούν
στη συνέχεια και να καταχωρηθούν σε νέα συστάδα. Ακόμα, ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι
ότι γενικά δημιουργούνται μερικές ομάδες με πολλές παρατηρήσεις, ενώ κάποιες άλλες
παρατηρήσεις αποτελούν από μόνες τους μία ομάδα. Επιπλέον στις ήδη σχηματισμένες
ομάδες αρκετές φορές ενσωματώνονται μεμονωμένες παρατηρήσεις που σωστότερο θα ήταν
να σχηματίσουν νέες ομάδες. Τέλος, οι μέθοδοι ιεραρχικής ομαδοποίησης δεν είναι εύκολα
εφαρμόσιμες σε μεγάλα σετ δεδομένων λόγω του ότι απαιτούν πολύ χρόνο και υπολογιστική
ισχύ.
Στη μέθοδο των Κ-μέσων (K-means clustering) ο αριθμός των συστάδων είναι γνωστός
και επιλέγεται εξ’ αρχής με μία τυχαία ή μη τυχαία διαδικασία. Ο αλγόριθμος που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της συμμετοχής των παρατηρήσεων στην ανάλυση σε
συστάδες Κ-μέσων βασίζεται στο εγγύτερα ταξινομημένο κεντροειδές (Anderberg, 1973).
Συγκεκριμένα, μία παρατήρηση εντάσσεται στη συστάδα εκείνη, με τη μικρότερη απόσταση
μεταξύ της παρατήρησης και του κεντροειδούς της συστάδας μέσα από μία επαναληπτική
διαδικασία. Το κέντρο της ομάδας (centroid) δεν είναι τίποτα άλλο από τη μέση τιμή για κάθε
μεταβλητή όλων των παρατηρήσεων της ομάδας. Κατά τη διαδικασία εξέλιξης της μεθόδου
είναι δυνατή η μετακίνηση μίας ή περισσοτέρων παρατηρήσεων από μία συστάδα που έχει ή
έχουν ενταχθεί εξαρχής σε μία άλλη, λόγω ακριβώς διαφόρων κριτηρίων αριστοποίησης που
έχει η μέθοδος αυτή και η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σημείο που τα νέα κέντρα δεν
διαφοροποιούνται από τα προηγούμενα.
Από τη λεπτομερή εξέταση δώδεκα γνωστών από τη διεθνή βιβλιογραφία δημοσιεύσεων,
η καθεμία από τις οποίες περιελάμβανε αρκετές επιμέρους μεθόδους, προέκυψε ότι οι
μέθοδοι του Ward, του μέσου δεσμού και οι μη ιεραρχικές υπερέχουν κατά πολύ των
υπολοίπων (Καρανικόλας, 2000). Η μέθοδος του Ward είναι καλύτερη της του μέσου δεσμού
εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν ακραίες τιμές. Η μέθοδος των Κ-μέσων υπερέχει των
δύο προηγούμενων ένα τα Κ αρχικά σημεία ορισθούν με μη τυχαίο τρόπο, όχι όμως και στην
αντίθετη περίπτωση (Καρανικόλας, 2000). Η ίδια επίσης επηρεάζεται πολύ λιγότερο σε
σχέση με τις ιεραρχικές από τη παρουσία ακραίων τιμών, τα λάθη κατά τον υπολογισμό των
μέτρων απόστασης καθώς και την επιλογή των μέτρων αυτών.
Ανάλυση Απόκλισης Συμμετοχής (Shift and share analysis): Η Ανάλυση ΑπόκλισηςΣυμμετοχής είναι μία από τις βασικές μεθόδους ανάλυσης και προγραμματισμού στην
περιφερειακή επιστήμη και αποτελεί έναν τρόπο υπολογισμού της ανταγωνιστικότητας μίας
περιφέρειας έναντι άλλων αναλύοντας την οικονομική της βάση. Αυτή εφαρμόζεται για την
ερμηνεία των μεταβολών των περιφερειακών μεγεθών, τη διάγνωση περιφερειακών
προβλημάτων, τον σχεδιασμό περιφερειακής πολιτικής, την αξιολόγηση εφαρμοσθείσας
περιφερειακής πολιτικής και την επιλογή των μέσων της (Παπαδασκαλόπουλος, 2005).
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Η μέθοδος συνιστάται στην διάκριση της μεταβολής ενός δεδομένου μεγέθους
(απασχόληση, ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, κ.α.), σε μία περιφέρεια, ανάλογα με τα αίτια
που προκάλεσαν την μεταβολή αυτή, κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου.
Έτσι, η μεταβολή της περιφερειακής απασχόλησης (Mr) σε έναν κλάδο ή και στο σύνολο των
κλάδων μπορεί να διακριθεί σε τρεις συνιστώσες, στη συνιστώσα εθνικής συμμετοχής (ΕΣr),
στη συνιστώσα ομολογικής απόκλισης (ΟΣr) και στη συνιστώσα διαφορικής απόκλισης (ΔΣr).
Η συνιστώσα Εθνικής Συμμετοχής (ΕΣr) δείχνει τη μεταβολή της απασχόλησης σε έναν κλάδο
στην περιφέρεια r, αν η απασχόληση αυτή μεταβαλλόταν με ρυθμό ανάλογο με αυτόν της
συνολικής απασχόλησης στη χώρα. Η συνιστώσα Ομολογικής Απόκλισης (ΟΣr) δείχνει την
απόκλιση που οφείλεται στην κλαδική διάρθρωση, δηλαδή στη σύνθεση των κλάδων της
περιφέρειας και είναι θετική όταν οι εγκατεστημένοι κλάδοι είναι δυναμικοί. Η συνιστώσα
Διαφορικής Απόκλισης (ΔΣr) δείχνει το ποσό της περιφερειακής απόκλισης στην απασχόληση
ενός κλάδου, λόγω της παρουσίας τοπικών ευνοϊκών ή μη παραγόντων. Ουσιαστικά δηλαδή,
η ομολογική συνιστώσα δείχνει τα κλαδικά πλεονεκτήματα και η συνιστώσα της διαφορικής
απόκλισης δείχνει τα τοπικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας (Nijkamp et al., 1986: 265-266).
Οι συνιστώσες που αναφέρθηκαν για την περίπτωση ενός κλάδου δίνονται από τις
ακόλουθες αλγεβρικές παραστάσεις:
Mir= ΕΣir+ ΟΣir +ΔΣir
(1)
A 
ir  Airo  nt   Airo (2)
 Ano 

A
A 
ir  Airo  int  nt 
 Ain o An o 

(3)

A 
ir  Airt  Airo  int  (4)
 Ain o 
όπου: Μir: η μεταβολή της απασχόλησης για το συγκεκριμένο κλάδο στο Νομό r, ΕΣir: η
συνιστώσα της εθνικής συμμετοχής για τον κλάδο i στο Νομό r, OΣir: η συνιστώσα της
ομολογικής απόκλισης για τον κλάδο i στο Νομό r, ΔΣir: η συνιστώσα της διαφορικής
απόκλισης για τον κλάδο i στο Νομό r, Αir0: η απασχόληση του κλάδου i στο Νομό r τη
χρονική στιγμή 0, Αin0: η απασχόληση του κλάδου i στο σύνολο της χώρας τη χρονική στιγμή
0, Αn0: η συνολική απασχόληση στο σύνολο της χώρας τη χρονική στιγμή 0, 0: η αρχική
χρονιά της ανάλυσης (στην παρούσα εργασία είναι το 1991), t: η τελική χρονιά της ανάλυσης
(στην παρούσα εργασία είναι 2001).

Τυπολογία των νομών της Ελλάδας
Στην προσπάθεια να προσδιοριστούν οι «ομοιογενείς ενότητες (νομοί)» της χώρας, με τη
βοήθεια της μεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες, επιλέχθηκαν μεταβλητές, προκειμένου να
σκιαγραφηθούν όσον το δυνατόν καλύτερα τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς
και οι διαρθρωτικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που επικρατούν εντός των νομών.
Επειδή ακριβώς είναι διαθέσιμος μεγάλος αριθμός πληροφοριών ποσοτικοποιημένης μορφής
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(μεταβλητών) για κάθε νομό, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη χρήση μεταβλητών –δεικτών
που σύμφωνα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη (2006)
σχετίζονται με την αγροτικότητα των περιοχών, καθώς και μεταβλητών που σχετίζονται με
την εφαρμοζόμενη πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2000-2006 (π.χ. δείκτες
5 και 6 παρακάτω, όπου οι εν λόγω απασχολούμενοι ήταν η ομάδα στόχος για την εφαρμογή
του μέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης και του μέτρου της πριμοδότησης των νέων
αγροτών αντίστοιχα). Για την κατασκευή της τυπολογίας των νομών επιπλέον
χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της ανάλυσης Απόκλισης-Συμμετοχής (ομολογική
και διαφορική συνιστώσα) σε στοιχεία απασχολούμενων του πρωτογενή τομέα (περίοδο
1991-2001), λόγω της σημαντικότητας προσδιορισμού των αιτιών μεταβολής της γεωργικής
απασχόλησης.
Η απόπειρα για τον καθορισμό των «ομοιογενών ενοτήτων» της χώρας έγινε με
πολλαπλή εφαρμογή της ανάλυσης κατά συστάδες στους πενήντα ένα νομούς της Ελλάδας
και για συνδυασμό μεταβλητών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
από μία και μόνο εφαρμογή της ανάλυσης κατά συστάδες (ιεραρχική μέθοδος), έχοντας ως
κριτήριο επιλογής και παρουσίασης αυτής την εξαγωγή σχεδόν όμοιων συστάδων από την
εφαρμογή της ιεραρχικής αλλά και της μη-ιεραρχικής μεθόδου (μόνο πέντε νομοί στο σύνολο
των πενήντα ένα άλλαξαν συστάδα). Και αυτό γιατί, παραπάνω αναφέρθηκε ότι «αν στα
δεδομένα υπάρχουν πραγματικά ομοιογενείς ομάδες, τότε οποιαδήποτε μέθοδος θα καταφέρει
να τις αναγνωρίσει», με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εξαγωγής του συμπεράσματος ότι το
σύνολο των μεταβλητών είναι κατάλληλο και οι τελικές συστάδες είναι «αντιπροσωπευτικές»
για τους νομούς της χώρας.
Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική της ανάλυσης κατά
συστάδες για να προσδιοριστούν οι «ομοιογενείς» νομοί είναι:
Πίνακας 1. Μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική της ανάλυσης κατά συστάδες.
1.
% πληθυσμού που κατοικεί σε αγροτικές περιοχές του νομού (2001)
2.
% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πρωτογενή τομέα ως προς το
σύνολο της οικονομίας
3.
% απασχολούμενων του πρωτογενή τομέα επί του συνόλου (2001)
4.
γεωργική παραγωγικότητα (2001)
5.
% απασχολούμενων του πρωτογενή τομέα ηλικίας 55-64 ετών (2001)
6.
% γεωργικών απασχολούμενων ηλικίας μικρότερης των 40 ετών (2001),
7.
ομολογική συνιστώσα
8.
διαφορική συνιστώσα
9.
δείκτης Gini (2001)
10. δείκτης αγροτικότητας
Σχετικά με την εξήγηση τριών εκ των δέκα μεταβλητών ισχύει:
 η γεωργική παραγωγικότητα υπολογίστηκε από τη διαίρεση της συνολικής ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα με τον αριθμό των απασχολούμενων στο
γεωργικό τομέα.
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 η ανισοκατανομή της γης με τη βοήθεια του δείκτη Gini παίρνει τιμές μεταξύ του
μηδενός και του ένα και όσο πιο κοντά στο 0 είναι ο δείκτης Gini, τόσο η γη τείνει προς την
ισοκατανομή, ενώ όσο πλησιάζει τη μονάδα, τόσο αυτή τείνει προς την ανισοκατανομή)
(Βασιλάκη, 2007).
 ο δείκτης αγροτικότητας αποτελεί έναν σταθμισμένο ισόποσα δείκτη του λογάριθμου του
μεγέθους του πληθυσμού του νομού, του λογάριθμου της πυκνότητας του πληθυσμού και του
ποσοστού που ζει σε αστικές περιοχές. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 0 ως 1,
λαμβάνοντας τιμή 0 σε αμιγώς αγροτικές περιοχές και τιμή 1 σε αστικές περιοχές (Πετρίδου,
2007).
Για την κατασκευή της τυπολογίας των νομών, σε πρώτη φάση εφαρμόστηκε η
ιεραρχική μέθοδος για έναν αρχικό προσδιορισμό του αριθμού των συστάδων και στη
συνέχεια εφαρμόστηκε η k-means μέθοδος για τον εν λόγω αριθμό των συστάδων,
προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο αριθμός αυτός είναι καλός για την ομοιογένεια των
νομών (από τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που δίνει ο πίνακας της μονόδρομης ανάλυσης
διακύμανσης). Τέλος, εφαρμόστηκε ξανά η ιεραρχική μέθοδος, έχοντας όμως προεπιλέξει και
καθορίσει τον αριθμό των συστάδων. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης κατά
συστάδες το μέτρο που επιλέχθηκε για την μέτρηση της απόστασης ήταν η Ευκλείδεια
απόσταση υψωμένη στο τετράγωνο, λόγω της επιλογής μεθόδου, της μεθόδου του Ward.
Ένας τρόπος γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων της ιεραρχικής ανάλυσης κατά
συστάδες είναι το δενδρόγραμμα που ακολουθεί:
Δενδρόγραμμα 1. Ιεραρχική μέθοδος σε 51 νομούς (10 μεταβλητές).
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R
A N A L Y S I S
Dendrogram using Ward Method /
Rescaled Distance Cluster Combine
C A S E
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
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Οι αριθμοί που φαίνονται στο παραπάνω δενδρόγραμμα αντιστοιχούν στους πενήντα
ένα νομούς της χώρας και έχουν ως εξής:
Πίνακας 2. Αντιστοιχία νομών και αριθμών επί του δενδρογράμματος.
1 Αιτωλοακαρνανία

12 Εύβοια

23 Καστοριά

34 Λευκάδα

45 Τρίκαλα

2 Αργολίδα

13 Ευρυτανία

24 Κέρκυρα

35 Μαγνησία 46 Φθιώτιδα

3 Αρκαδία

14 Ζάκυνθος

25 Κεφαλληνία

36 Μεσσηνία 47 Φλώρινα

4 Άρτα

15 Ηλεία

26 Κιλκίς

37 Ξάνθη

48 Φωκίδα

5 Αττική

16 Ημαθία

27 Κοζάνη

38 Πέλλα

49 Χαλκιδική

6 Αχαία

17 Ηράκλειο

28 Κορινθία

39 Πιερία

50 Χανιά

7 Βοιωτία

18 Θεσπρωτία

29 Κυκλάδες

40 Πρέβεζα

51 Χίος

8 Γρεβενά

19 Θεσσαλονίκη

30 Λακωνία

41 Ρέθυμνο

9 Δράμα

20 Ιωάννινα

31 Λάρισα

42 Ροδόπη

10 Δωδεκάνησα

21 Καβάλα

32 Λασίθι

43 Σάμος

11 Έβρος

22 Καρδίτσα

33 Λέσβος

44 Σέρρες

Με τη βοήθεια λοιπόν του δενδρογράμματος και κόψιμο αυτού οι τελικές συστάδες που
προέκυψαν είναι:
Πίνακας 3. Συστάδες από την εφαρμογή της ιεραρχικής μεθόδου ανάλυσης κατά συστάδες.
Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Βοιωτία, Ηλεία, Ημαθία, Καρδίτσα,
ΣΥΣΤΑΔΑ Α
Κόρινθος, Λακωνία, Λάρισα, Μεσσηνία, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη,
(15 νομοί)
Σέρρες, Φθιώτιδα
ΣΥΣΤΑΔΑ Β
Αρκαδία, Άρτα, Έβρος, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κιλκίς, Κοζάνη, Λευκάδα,
(12 νομοί)
Πρέβεζα, Σάμος, Τρίκαλα, Φλώρινα
ΣΥΣΤΑΔΑ Γ
Αττική, Αχαΐα, Δράμα, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη,
(10 νομοί)
Καβάλα, Λασίθι, Μαγνησία, Ξάνθη
ΣΥΣΤΑΔΑ Δ
Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Καστοριά,
(13 νομοί)
Κεφαλληνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Ρέθυμνο, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά
ΣΥΣΤΑΔΑ Ε

Χίος

Ως βασικά χαρακτηριστικά των συστάδων αυτών έχουμε:
 Συστάδα Α: Βασικά χαρακτηριστικά των 15 νομών της ομάδας Α αποτελούν το μεγάλο
ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα με ηλικία μικρότερη των 40 ετών, το μικρό
ποσοστό απασχολούμενων στο πρωτογενή τομέα μεγάλης ηλικίας, το ιδιαίτερα μεγάλο

634

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη

ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, η μικρή
γεωργική παραγωγικότητα (μικρότερη σε σχέση με τις άλλες ομάδες) και ο μισός πληθυσμός
να διαμένει στις αγροτικές περιοχές των νομών. Τέλος, η ομολογική συνιστώσα είναι
αρνητική, κάτι που αντικατοπτρίζει την πλειοψηφική παρουσία μη δυναμικών καλλιεργειών.
 Συστάδα Β: Ως βασικά χαρακτηριστικά των 12 νομών της ομάδας Β αποτελούν το
μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που διαμένει στις αγροτικές περιοχές, το ιδιαίτερα αυξημένο
ποσοστό απασχολούμενων στο πρωτογενή τομέα ηλικίας 55-64, το μικρότερο ποσοστό νέων
γεωργικά απασχολούμενων καθώς και οι μικρές τιμές στο δείκτη Gini και στη γεωργική
παραγωγικότητα Τέλος, η ομολογική και διαφορική συνιστώσα είναι αρνητικές, κάτι που
φανερώνει την παρουσία μη δυναμικών καλλιεργειών και την απουσία τοπικών
πλεονεκτημάτων στην γεωργία.
 Συστάδα Γ: (αστικές περιοχές): Όπως αναμένεται, βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας Γ
είναι το μικρό ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε αγροτικές περιοχές, ο μικρός αριθμός
ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία, η μικρή συμμετοχή της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας του πρωτογενή τομέα στο σύνολο της οικονομίας, καθώς και η μεγάλη
τιμή του δείκτη αγροτικότητας. Επιπλέον, το ποσοστό των γεωργικά απασχολούμενων με
ηλικία κάτω των 40 ετών παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο και ο δείκτης Gini παίρνει
μεγάλες τιμές.
 Συστάδα Δ: Βασικά χαρακτηριστικά των 13 νομών της ομάδας Δ αποτελούν η παρουσία
του ιδιαίτερα αυξημένου πληθυσμού που διαμένει στις αγροτικές περιοχές, η παρουσία
γεωργικών απασχολούμενων ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, η μικρή τιμή του δείκτη
αγροτικότητας και αυξημένη τιμή του δείκτη Gini.
 Συστάδα Ε: Η συστάδα Ε που αποτελείται από το νομό της Χίου διαφοροποιείται ως
προς τις υπόλοιπες ομάδες σε σχέση με την εξαιρετικά αυξημένη γεωργική παραγωγικότητα.
Ακόμα, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε αγροτικές περιοχές είναι λίγο μεγαλύτερο του
40%, ενώ η τιμή του δείκτη Gini παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή της. Τέλος, η ομολογική
και διαφορική συνιστώσα εμφανίζουν αρνητικές τιμές, με μικρή κατά απόλυτη τιμή
ομολογική συνιστώσα, κάτι που φανερώνει ότι η μεταβολή της γεωργικής απασχόλησης δεν
οφείλεται στη απουσία τοπικών πλεονεκτημάτων αλλά μάλλον στην παρουσία μη δυναμικών
καλλιεργειών.

Η πορεία εφαρμογής της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
Στην παρούσα εργασία οι άξονες της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη που
μελετήθηκαν ως προς της απορρόφηση πόρων στους «ομοιογενείς νομούς» της χώρας για την
περίοδο 2000-2006 είναι: ο άξονας της πρόωρης συνταξιοδότησης, ο άξονας της εξισωτικής
αποζημίωσης, ο άξονας της βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού καθώς και ο
άξονας των προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.
Η κατανομή των δαπανών από την εφαρμογή των τεσσάρων αξόνων στους ομοιογενείς
νομούς της χώρας αποτυπώνεται στα γραφήματα που ακολουθούν:
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Γράφημα 1. Δαπάνες του άξονα 1 του Ε.Π.Α.Α. ανά συστάδα.

5,535,505
4,801,530
1,641,874
186,372
7,660,316
3,689,422
574,048
156,022
2,984,117
2,956,275
1,186,667
6,903,809
2,370,392
6,924,819

5,000,000

ΧΙΟΣ

ΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΦΩΚΙΔΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ

ΞΑΝΘΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
ΑΧΑΪΑ
ΑΤΤΙΚΗ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΒΡΟΣ
ΑΡΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ

1.241.971
8.884.101
5.641.137
3.208.212
14.764.486
13.689.148
7.007.220
4.095.346
4.089.067
6.677.418
762.274
7.593.757
7.437.652
7.983.884
4.554.132
7.763.243
3.462.979
4.522.641
8.969.094
7.472.007
4.797.711
2.540.098
6.423.251
650.927
12.116.273
8.133.441
1.225.637
5.290.832
438.487
8.921.920
5.801.450
80.353
10.230.411
12.877.653
3.495.497
6.251.009

ΧΙΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΦΩΚΙΔΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΔΡΑΜΑ
ΑΧΑΪΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΒΡΟΣ
ΑΡΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ

7.153.000
8.988.000
2.972.000
7.153.000
3.392.000
858.000
1.334.000
1.519.000
2.877.000
1.334.000
2.972.000
2.972.000
1.519.000

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΙΟΥ

3.783.000
4.573.000
7.153.000
3.783.000
8.988.000
7.153.000
858.000
3.783.000
6.453.000
748.819

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΒΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3.392.000

1.519.000
4.573.000
3.392.000
2.877.000
1.334.000
1.519.000
8.988.000
1.334.000
2.877.000
3.783.000
2.877.000
5.505.000

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2.972.000
8.988.000
3.783.000
8.988.000
8.988.000
5.505.000
4.573.000
5.505.000
5.505.000
4.573.000
8.988.000
6.453.000
2.972.000
5.505.000
6.453.000
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1,518,365
2,717,340
3,455,360
6,365,295
5,100,182
10,318,685
122,952
1,794,902
4,870,822
483,507

10,000,000

8.229.350
10.163.966
7.496.957
2.752.672
7.645.389
4.400.035
21.259.897
5.897.339
5.080.218
2.390.708
2.103.460
8.652.975
2.746.905
4.763.295

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΕΛΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

7,948,725
19,845,789
3,080,722
2,401,888
1,267,243
10,110,489
5,067,271
289,511
1,450,609

15,000,000

ΑΞΟ ΝΑΣ 2:ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΖΗΜΙΩΣΗ
29.662.153

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

3,749,414
6,262,555

20,000,000

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΕΛΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

0

17,997,555

25,000,000

7,097,814
25,670,912
2,340,378
16,697,478
26,462,697
4,666,410
24,409,858
6,474,205
6,060,966
18,035,008
14,049,444
13,352,922
728,066
4,056,411
35,000,000

30,641,689

30,000,000

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Γράφημα 2. Δαπάνες του άξονα 2 του Ε.Π.Α.Α. ανά συστάδα.

Γράφημα 3. Δαπάνες του άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. ανά συστάδα.
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Γράφημα 4. Δαπάνες του άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. ανά συστάδα.
18.596.705

736.524

9.303.090
2.216.229
16.648.139
778.965
3.223.611
2.957.813
7.219.281
3.766.384
610.131
3.262.630
4.192.476
10.217.768

1.165.841
2.779.309

1.146.746

5.503.813

11.223.234

7.288.665
4.374.774
1.837.329
11.268.563
7.560.237
645.653

13.751.251
1.810.319
1.959.491
5.457.380
1.081.785
5.271.667

20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

9.053.329
6.289.182
1.157.486
9.588.928
14.403.551
7.649.234
5.826.044
5.618.355
2.525.727

ΑΞΟΝΑΣ 7 ΑΝΑ ΣΥΣΤΑΔΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΧΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΒΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

Από την παρατήρηση των παραπάνω γραφημάτων, το βασικό συμπέρασμα που
προκύπτει είναι ότι μεταξύ των ομοιογενών νομών της χώρας παρατηρείται σημαντική
διαφοροποίηση στην εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Ανάλυση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει μία διαφοροποιημένη εφαρμογή των
μέτρων/αξόνων της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με την αναμενόμενη
απορρόφηση στους «ομοιογενείς νομούς» της χώρας. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της
έρευνας για τους νομούς της χώρας έχουν ως εξής:
Ως προς τον πρώτο άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.Α.Α., που αφορά την «πρόωρη
συνταξιοδότηση» των γεωργών ηλικίας 55-64 ετών, κατά την έρευνα αποδείχθηκε ότι οι
νομοί στους οποίους παρουσιάστηκε μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων για την εφαρμογή του
μέτρου είναι οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Καρδίτσας,
Λάρισας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Τρικάλων. Οι νομοί αυτοί στην πλειοψηφία τους
(οχτώ στους έντεκα) ανήκουν στην ίδια συστάδα Α και το ποσοστό των γεωργικά
απασχολούμενων που αποτελούν την ομάδα-στόχο για την εφαρμογή του μέτρου, δεν
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο (το αντίθετο μάλιστα). Το γεγονός αυτό έρχεται σε
αντίθεση με τη μεγάλη απορρόφηση πόρων για την εφαρμογή του μέτρου, εφόσον τα
χαρακτηριστικά της συστάδας δεν έπονται την εφαρμογή του μέτρου αλλά αντίθετα
αποτελούν στοιχεία μη εφαρμογής του μέτρου.
Σχετικά με τον δεύτερο άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.Α.Α. που αφορά τις
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τις Μειονεκτικές περιοχές», κατά την έρευνα
αποδείχθηκε ότι οι νομοί στους οποίους παρουσιάστηκε μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου
είναι οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης,
Λάρισας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Σερρών, Φλώρινας και Χανίων. Μελετώντας τις προκύπτουσες
συστάδες παρατηρούμε ότι οι νομοί στους οποίους εφαρμόστηκε το μέτρο δεν ανήκουν σε
μία και μόνο συστάδα, αλλά αντίθετα ανήκουν και στις πέντε συστάδες, κάτι το οποίο για
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δεύτερη φορά μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες που είναι
καθοριστικοί για την εφαρμογή του μέτρου.
Αναφορικά με την απορρόφηση του άξονα τρία του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. που αφορά τη
«βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού», όπου πριμοδοτείται η Α΄
εγκατάσταση νέων γεωργών, κατά την έρευνα προέκυψε ότι η μεγαλύτερη εφαρμογή του
μέτρου παρουσιάσθηκε στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαίας,
Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κορινθίας, Λακωνίας, Λασιθίου,
Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Σερρών και Τρικάλων, Χαλκιδικής και Χανίων.
Από τη μελέτη των συστάδων, προκύπτει ότι οι νομοί στους οποίους το μέτρο βρήκε
εφαρμογή δεν ανήκουν σε μία και μόνο συστάδα, αλλά αντίθετα ανήκουν και στις πέντε, κάτι
το οποίο για τρίτη φορά μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ενδεχομένως υπάρχουν άλλοι
παράγοντες που καθορίζουν την εφαρμογή των μέτρων γενικότερα.
Τέλος, σχετικά με τον τελευταίο άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. που
μελετήθηκε και αφορά τα «Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου», κατά την
έρευνα προέκυψε ότι η μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου αυτού παρουσιάσθηκε στους εξής
δέκα νομούς: Αχαΐας, Γρεβενών, Ηράκλειου, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Πιερίας, Ρεθύμνου,
Τρικάλων, και Χανίων. Για τέταρτη φορά το σύνολο των νομών στους οποίους εφαρμόσθηκε
το εν λόγω μέτρο δεν ανήκει στην ίδια συστάδα, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
προσδιορισμού εκείνων των χαρακτηριστικών των νομών οδηγούν σε κοινή συμπεριφορά ως
προς την εφαρμογή των μέτρων. Όμως, ειδικά για την περίπτωση αυτή, η απορρόφηση του
συγκεκριμένου μέτρου ενδεχομένως να οφείλεται στη παρουσία δυναμικών ομάδων τοπικής
δράσης, κάτι το οποίο χρειάζεται έρευνα για την τεκμηρίωση του.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφοροποιημένη εφαρμογή των μέτρων/ αξόνων
της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη στους ομοιογενείς νομούς της χώρας αποτελεί
έναυσμα για περαιτέρω έρευνα των προσδιοριστικών εκείνων παραγόντων που οδηγούν στην
απορρόφηση πόρων για την εφαρμογή των μέτρων της πολιτικής γενικότερα (ενδεχομένως να
πρέπει να μελετηθεί η συμβολή των τοπικών παραγόντων αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης
των απασχολούμενων στο πρωτογενή τομέα).
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην συγκριτική ανάλυση του πολιτικο-διοικητικού
συστήματος διαχείρισης του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» κατά
την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) και του αντίστοιχου Μέτρου
121
η
«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» την 4 προγραμματική περίοδο (2007-2013).
Εφαρμόστηκε Ποσοτική Ανάλυση Δικτύων με αυστηρά δομημένα ερωτηματολόγια και
στατιστική ανάλυση καθώς και ποιοτική έρευνα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Διερευνήθηκε η πραγματική ιεραρχία (επίσημη και ανεπίσημη) στο πολιτικο-διοικητικό
σύστημα κατά την εφαρμογή του μέτρου την 3η προγραμματική περίοδο, το «προσφιλές» και
το «πιθανό» σενάριο για την 4η προγραμματική περίοδο, όπως αυτά εκφράστηκαν από τους
εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων.
Τα στάδια του σχεδιασμού και εφαρμογής χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό
συγκεντρωτισμού ο οποίος οδηγεί σε έλλειψη ευελιξίας. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
ενισχύουν την πολυπλοκότητα και δυσκολεύουν την αποκέντρωση. Μια προτεινόμενη
στρατηγική για τη διαχείριση των πληροφοριών και του πολύπλοκου πολιτικο-διοικητικού
συστήματος διαχείρισης του μέτρου είναι η ίδρυση ενός εξειδικευμένου κέντρου
επεξεργασίας πληροφοριών στο ΥΠΑΑΤ που θα βασίζεται σε εφηρμοσμένα λογισμικά και
μεθόδους Κοινωνιο-πληροφορικής.
Λέξεις-κλειδιά: Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
Μέτρο 121, Ποσοτική Ανάλυση Δικτύων, πολιτικο-διοικητική ιεραρχία.
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Abstract
This study aims to provide a comparative analysis of the politico-administrative system of
Measure 1.1 “Investments in Agricultural Holdings” in the third programming period (20002006) and the corresponding Measure 121 “Modernization of agricultural holdings” in the
fourth programming period (2007-2013).
Quantitative Network Analysis is applied by the use of structured questionnaires.
Additionally, statistical analysis and qualitative research is conducted in order to interpret the
results. The actual hierarchy of the Measure (formal and informal) was examined in the
politico-administrative system during the third programming period, the "desirable" and
"possible" scenario for the fourth programming period, as both expressed by the stakeholders.
The stages of design and implementation are characterized by a high degree of
centralization, which leads to lack of flexibility. Bureaucratic procedures increase the
complexity and the difficulties for decentralization. A proposed strategy for the information
flow and management of the complex politico-administrative system is to establish a
specialized and Integrated Information System which will be based on software and methods
of Applied Socio-informatics.
Keywords: rural development policy, modernization of agricultural holdings, Measure 121,
Quantitative Network Analysis, politico-administrative hierarchy.

Εισαγωγή
Κατά την τέταρτη προγραμματική περίοδο (2007-2013), το Μέτρο 121
«Εκσυγχρονισμός Γεωργικών εκμεταλλεύσεων», αντίστοιχο του 1.1 της προηγούμενης
(τρίτης) προγραμματικής περιόδου, είναι το τρίτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα με 9,04%
μέτρο του προγράμματος μετά από το Μέτρο 214 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
και το Μέτρο 125 για τις γεωργικές και δασικές υποδομές.
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Το εν λόγω Μέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω
της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής
νέων τεχνολογιών, τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα και
ενεργειακά φυτά καθώς και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον
αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των
ζώων.
Κατά την τρίτη προγραμματική περίοδο (2000-2006) το συγκεκριμένο Μέτρο (1.1 νυν
121) διαχωρίστηκε σε δύο υπό-μέτρα. Το πρώτο αφορούσε τις επενδύσεις ζωικής παραγωγής
και το δεύτερο της επενδύσεις φυτικής παραγωγής. Στην πρώτη περίπτωση η διαχείριση του
μέτρου έγινε σε εθνικό επίπεδο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Αυτό το σύστημα διαχείρισης χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από
θεσμοθετημένες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και από μεγάλη πολυπλοκότητα.
Στο δεύτερο υπό-μέτρο, που αφορά τις επενδύσεις σε μονάδες φυτικής παραγωγής, η
πολιτικο-διοικητική δομή ήταν αρχικά πολύ πιο αποκεντρωμένη. Κύριος υπεύθυνος φορέας
υλοποίησης ήταν οι 13 Περιφερειακές Αρχές με χρηματοδότηση από τα κονδύλια των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αν και η αποκέντρωση φάνηκε ότι
περιόρισε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, από το 2005 και μετά η διαχείριση και αυτού
του υπο-μέτρου πέρασε στις υπηρεσίες του υπουργείου σε εθνικό επίπεδο και
χρηματοδοτήθηκε τελικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
της Υπαίθρου (ΕΠΑΑΥ).
Η ποιοτική έρευνα ανέδειξε ότι η ακαμψία λόγω της συγκέντρωσης των διαδικασιών, η
έλλειψη προσωπικού και η ανεπάρκεια κινήτρων στους εργαζόμενους είναι οι κύριες
αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή του Μέτρου 1.1. Υπερβολικός φόρτος εργασίας
είναι επίσης μια αδυναμία που παρατηρείται κυρίως σε περιόδους αιχμής και προέρχεται σε
πολλές περιπτώσεις από το μεγάλο πλήθος των δικαιολογητικών που ίσως μη κρίνονται ως
απαραίτητα, καθώς και άλλες νομικές ή διοικητικές υποχρεώσεις των ωφελούμενων και των
φακέλων υποψηφιότητάς των (Papadopoulou et al., 2008).
Η πλήρης Ποσοτική Ανάλυση Δικτύων και η στατιστική ανάλυση μπορούν να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά σενάρια συγκέντρωσης (ή όχι) της διαχείρισης του μέτρου
στις δύο περιόδους προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας, έχουν εξεταστεί τρία σενάρια για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του
πολιτικο-διοικητικού συστήματος του εν λόγω μέτρου: α) το πραγματικό, στο πλαίσιο της
3ης προγραμματικής περιόδου β) το επιθυμητό που βασίστηκε στο τί σχέσεις θα επιθυμούσαν
να έχουν οι παράγοντες μεταξύ τους και γ) το πιθανό σενάριο στο πλαίσιο της 4ης
προγραμματικής περιόδου. Η πραγματική, η προσφιλής και η πιθανή διοικητική δομή του
δικτύου προσεγγίζονται στην παρούσα έρευνα σε συνάρτηση με:
- τις σχέσεις εμπιστοσύνης
- τη θεσμική πίεση
- τις συγκρούσεις
- τη ροή της γενικής και επιστημονικής πληροφορίας
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- το δογματισμό και την ευελιξία
Για τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν οκτώ σε βάθος
συνεντεύξεις την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2009, με τη χρήση αυστηρά δομημένου
ερωτηματολογίου, που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Για
λόγους διατήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, δεν αναφέρονται τα ονόματα και οι
θέσεις που κατέχουν παρουσιάζονται εντούτοις οι φορείς από τους οποίους προέρχονται και
είναι οι εξής:
 Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2 γραφεία συμβούλων-μελετών
 1 Τεχνικός σύμβουλος
 1 Περιφερειακή Αρχή (Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης)
 1 Νομαρχιακό Τμήμα (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης)
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως για παράδειγμα η ΠΑΣΕΓΕΣ, το ΓΕΩΤΕΕ και
οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι επιλέχθηκαν αυτομάτως μέσω της πλήρους ποσοτικής ανάλυσης
δικτύου καθώς οι άλλοι φορείς ανέφεραν ότι ήρθαν σε επαφή/επικοινωνία/συνεργασία μαζί
τους (snowball ή network sampling).
Για την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Visone
και το Στατιστικό Πακέτο SPSS. Για τις δικτυακές μεταβλητές έγινε χρήση Διανυσματικής
Άλγεβρας (Hasanagas, 2004).

Θεωρητικό υπόβαθρο της Ποσοτικής Ανάλυσης Δικτύων
Η Ποσοτική Ανάλυση Δικτύων (Quantitative Network Analysis) εστιάζει στις
αλληλεπιδράσεις και σχέσεις μεταξύ των παραγόντων (φορέων) όπως η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι αλλαγές των σχέσεων δύναμης (Skvoretz and Willer, 1993, Cook and
Emerson, 1978, Jordan and Schubert, 1992, Evans, 2001). Η δύναμη (Power) είναι ένα
βασικό κλειδί για την ανάλυση ενός πολιτικού δικτύου και είναι συνάρτηση της
εμπιστοσύνης, των κίνητρων και της μοναδικότητας του φορέα στο δίκτυο. Έτσι, ένας
φορέας μπορεί: α) να ασκεί επιρροή κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των άλλων φορέων, β) να
επηρεάσει την συμπεριφορά των άλλων με την παροχή κινήτρων (Pfeffer and Salancik,
1978), και γ) να ασκήσει έλεγχο όταν καθίσταται η μοναδική αρχή για την ανάληψη κάποιας
δράσης, είτε επίσημα ή ανεπίσημα (Hartnett, 1971). Παρά το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη
είναι, σε γενικές γραμμές, ένα σύνθετο φαινόμενο, εδώ παρουσιάζεται ως η προθυμία
υιοθέτησης απόψεων, συμβουλών και προτάσεων οι οποίες θεωρείται ότι είναι χρήσιμες για
την εφαρμογή ενός προγράμματος. Με άλλα λόγια, η εμπιστοσύνη εδώ χρησιμοποιείται ως
μια διάσταση της δύναμης συνώνυμη με την επιρροή (Vogt, 1997, Etzioni, 1975, Bachrach
and Baratz, 1962, Buskens, 1999).
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Ένα δίκτυο είναι ένα σύνολο από παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πάνω σε
ένα συγκεκριμένο θέμα, στην προκειμένη περίπτωση στην εφαρμογή του Μέτρου 121 που
έχει επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης. Μεθοδολογικά, ένας (πρώτος) φορέας υποδείκνυε ένα
ζήτημα/θέμα στο οποίο είχε εμπλακεί τα τελευταία χρόνια με επιτυχία και υποδείκνυε τους
υπόλοιπους φορείς με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Κατόπιν, με διαδοχικές παραπομπές από
τον έναν φορέα στον άλλον διανοιγόταν βαθμιαία όλο το δίκτυο μέχρι τη στιγμή που
σταματούσε η διεύρυνση του και έφτανε στην πλήρη μορφή του. Οι αλληλεπιδράσεις (links)
μεταξύ των φορέων περιλαμβάνουν κυρίως την εμπιστοσύνη και τη μοναδικότητα, που είναι
βασικές διαστάσεις της πολιτικο-διοικητικής δύναμης. Περιλαμβάνουν επίσης τη ροή της
πληροφορίας («γενικής» ή «επιστημονικής») καθώς και συγκρούσεις και την απόδοση
δογματισμού.
Το δικτυακό δείγμα και η Ποσοτική Ανάλυση Δικτύου είναι η μόνη τεχνική που
επιτρέπει την ανίχνευσή και μέτρηση της ιεραρχίας δύναμης που δημιουργείται (επίσημης και
άτυπης), μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του πολιτικο-διοικητικού συστήματος.
Υπάρχουν ήδη αρκετά αναπτυγμένα ειδικά λογισμικά κοινωνιο-πληροφορικής για το σκοπό
αυτό και συσσωρευμένη εφαρμοσμένη εμπειρία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάλυση των
άτυπων παραμέτρων οι οποίες πάντα παίζουν ρόλο και είναι συχνά πιο καθοριστικές για το
πολιτικό αποτέλεσμα απ’ ότι οι επίσημες θεσμικές.

Αποτελέσματα
1. Διαστάσεις Δύναμης
α) Εμπιστοσύνη
Σύμφωνα με την ανάλυση, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (DA EPAAY) κατέχει την υψηλότερη θέση στην ιεραρχία της εμπιστοσύνης και
στα τρία σενάρια που εξετάζονται (Εικόνα 1).

Πραγματική ιεραρχία
εμπιστοσύνης/επιρροής της 3ης
Προγραμματικής Περιόδου
(2000-6)
Πυκνότητα σχέσεων =16%

Επιθυμητή ιεραρχία
Πιθανή ιεραρχία
εμπιστοσύνης/επιρροής για την 4τη
εμπιστοσύνης/επιρροής για την 4τη
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(Προσφιλές σενάριο)
(Πιθανό σενάριο)
Πυκνότητα σχέσεων =12,6%
Πυκνότητα σχέσεων =16%
Μπλε: ιδιωτικοί φορείς, Πράσινοι: δημόσιοι φορείς

Πυκνότητα σχέσεων σημαίνει το ποσοστό των υπαρκτών διαγωνίων του πολυγώνου προς το συνολικό δυνατό αριθμό των
διαγωνίων, αν θεωρήσουμε το δίκτυο ως πολύγωνο με τους συμμετέχοντες στη θέση των κορυφών και τις επαφές ως
διαγώνιες.

Εικόνα 1. Ιεραρχία εμπιστοσύνης/ επιρροής (συγκριτική ανάλυση σεναρίων).
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Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος φορέας (παράγοντας) έχει κερδίσει σημαντικά την
εμπιστοσύνη των άλλων φορέων. Έπονται, με μεγάλη διαφορά στην ιεραρχία της
εμπιστοσύνης, οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης (ΔΓΑ) των Περιφερειών και
ακολουθούν, με επίσης μεγάλη διαφορά, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) των
Νομαρχιών και η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων. Διάφοροι
ιδιωτικοί φορείς προωθούνται στο προσφιλές και το πιθανότερο σενάριο.
Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2000-6), το μεγαλύτερο μέρος της
εμπιστοσύνης είναι συγκεντρωμένο σε δημόσιους φορείς. Το ίδιο βέβαια παρατηρείται και
στο προσφιλές και στο πιθανό σενάριο (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Σύγκριση συγκέντρωσης εμπιστοσύνης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ωστόσο, κατά το προσφιλές σενάριο υπάρχει μικρότερο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ενώ στο πιθανό σενάριο αυτό το χάσμα φαίνεται να γίνεται
ευρύτερο.
β) Θεσμική πίεση
Η θεσμική πίεση μπορεί να οριστεί ως η μοναδικότητα που χαρακτηρίζει κάποιο άτομοφορέα καθώς και το πόσο αναντικατάστατος είναι για τους άλλους προκειμένου να πετύχουν
το στόχο τους. Η θεσμική πίεση μπορεί να μετρηθεί με ετεροαξιολόγηση από όλους προς
άλλους φορείς.
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ιδιωτικοί φορείς φαίνεται να έχουν κάπως αναβαθμιστεί
στο προσφιλές σενάριο, ενώ ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο κατά το παρελθόν (Εικόνα 2). Μια
τέτοια μικρή αναβάθμιση φαίνεται να είναι επίσης πιθανή. Ωστόσο, η θεσμική δύναμη
φαίνεται να συγκεντρώνεται κυρίως σε δημόσιους φορείς, όπως στην προηγούμενη περίοδο.
Παρά το γεγονός ότι μια μικρή αραίωση των σχέσεων θεσμικής πίεσης είναι επιθυμητή
από τους φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα στο προσφιλές σενάριο (10,9% έως 9,5%), η
θεσμική πίεση αναμένεται να αυξηθεί (έως 15,9%) στο πιθανό σενάριο. Όσον αφορά τη
συγκέντρωση δύναμης (μονοπώλιο), μια αύξηση από 1149,11 σε 1328,4 θα ήταν επιθυμητή
στο προσφιλές σενάριο. Έτσι, η ανάγκη της ισχυρής θεσμικής πίεσης φαίνεται να είναι
επιθυμητή ως παράγοντας διαφύλαξης της ασφάλειας των διαδικασιών και της διαφάνειας.
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Ωστόσο, το πιθανό σενάριο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο βαθμό
συγκεντρωτισμού (1255,44).

Πραγματική ιεραρχία θεσμικής πίεσης της
3ης Προγραμματικής Περιόδου
(2000-6)

Επιθυμητή ιεραρχία θεσμικής πίεσης για την
4τη Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(Προσφιλές σενάριο)

Πυκνότητα σχέσεων =10,9%
Βαθμός συγκεντρωτισμού (Μονοπώλιο)
=1149,11

Πιθανή ιεραρχία θεσμικής πίεσης για
την 4τη Προγραμματικής Περιόδου
(2007-13)
(Πιθανό σενάριο)
Πυκνότητα σχέσεων 15,9%
Βαθμός συγκεντρωτισμού
(Μονοπώλιο)=1255,44

Πυκνότητα σχέσεων =9,5%
Βαθμός συγκεντρωτισμού
(Μονοπώλιο)=1328,4
Μπλε: ιδιωτικοί φορείς, Πράσινοι: δημόσιοι φορείς
Πυκνότητα σχέσεων σημαίνει το ποσοστό των υπαρκτών διαγωνίων του πολυγώνου προς το συνολικό δυνατό αριθμό των διαγωνίων,
αν θεωρήσουμε το δίκτυο ως πολύγωνο με τους συμμετέχοντες στη θέση των κορυφών και τις επαφές ως διαγώνιες
Βαθμός συγκεντρωτισμού είναι το ποσοστό αλυσίδων (διαδοχικών σχέσεων) δύναμης (εμπιστοσύνης ή θεσμικής πίεσης) που
συγκεντρώνει κάθε φορέας και έτσι αποκτά μια θέση μέσα στην πραγματική (επίσημη ή ανεπίσημη) ιεραρχία.

Εικόνα 2. Ιεραρχία θεσμικής πίεσης (συγκριτική ανάλυση σεναρίων).

Γενικό περιβάλλον αλληλεπιδράσεων
α)Συγκρούσεις
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, οι δημόσιοι φορείς
ήταν δέκτες και όχι δημιουργοί συγκρούσεων (Εικόνα 3).

Πραγματική ιεραρχία θεσμικής πίεσης της 3ης
Πιθανή ιεραρχία θεσμικής πίεσης για την 4τη
Προγραμματικής Περιόδου
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(2000-6)
(Πιθανό σενάριο)
Πυκνότητα σχέσεων =13,3%
Πυκνότητα σχέσεων =15,9%
Πυκνότητα σχέσεων σημαίνει το ποσοστό των υπαρκτών διαγωνίων του πολυγώνου προς το
συνολικό δυνατό αριθμό των διαγωνίων, αν θεωρήσουμε το δίκτυο ως πολύγωνο με τους
συμμετέχοντες στη θέση των κορυφών και τις επαφές ως διαγώνιες

Εικόνα 3. Συγκρούσεις.
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Ο κύριος αποδέκτης των συγκρούσεων στο παρελθόν (πραγματικό σενάριο) ήταν η
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ. Άλλοι δημόσιοι φορείς όπως οι Διευθύνσεις Γεωργικής
Ανάπτυξης των Περιφερειών και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών
καθώς και πολλοί ιδιωτικοί φορείς, παραμένουν στο κατώτατο σημείο των συγκρούσεων.
Ορισμένοι δημόσιοι φορείς, όπως το ΓΕΩΤΕΕ καθώς και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου,
εμφανίζονται στη μέση των συγκρούσεων ενώ επίσης παρουσιάζουν συγκρούσεις μεταξύ
τους. Το πιθανό σενάριο της 4ης προγραμματικής περιόδου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από
περισσότερες συγκρούσεις από ό,τι στο παρελθόν. Οι κύριοι αποδέκτες συγκρούσεων
αναμένεται να είναι η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης
των Περιφερειών και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών. Στη συνέχεια,
πιο ομαλά αναμένεται να λειτουργήσουν η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων
Μέτρων και Πράξεων και το ΓΕΩΤΕΕ ενώ πολύ λιγότερη πίεση αναμένεται να υποστούν ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και διάφοροι
ιδιωτικοί φορείς.
Σε γενικές γραμμές, η πυκνότητα των συγκρούσεων αυξάνεται από το παρελθόν (13,3%)
ως προς το πιθανό σενάριο (15,9%). Αναλύοντας την in και out-degree (εισροή - εκροή) των
συγκρούσεων, είναι προφανές ότι οι δημόσιοι φορείς είναι αποδέκτες περισσότερων
συγκρούσεων από ό, τι οι ιδιωτικοί ενώ οι δημόσιοι τείνουν να είναι πιο «επιθετικοί», όπως
και οι ιδιωτικοί φορείς, στο πιθανό σενάριο (Διάγραμμα 2).

Σύγκριση συγκρούσεων in-degree
Εισροή συγκρούσεων είναι το ποσοστό
συγκρούσεων που λαμβάνει κάθε φορέας μέσα
στο δίκτυο

Σύγκριση συγκρούσεων out-degree
Εκρόη συγκρούσεων είναι το ποσοστό των
συγκρούσεων που δημιουργεί κάθε φορέας μέσα
στο δίκτυο

Διάγραμμα 2. Σύγκριση συγκρούσεων in-degree και out-degree (εισροής και εκροής).

β) Γενική πληροφόρηση
Η ανάλυση έδειξε ότι και στα τρία σενάρια, οι δημόσιοι φορείς διοχετεύουν τις γενικές
πληροφορίες προς τους άλλους φορείς. Ωστόσο, κατά το προσφιλές σενάριο ο ιδιωτικός
φορέας (τεχνικός σύμβουλος) και η ένωση εκπροσώπησης των γεωργών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
φαίνεται να εκφράζουν πιο κρίσιμη γνώμη. Με άλλα λόγια, αν και η γενική πληροφορία στην
πραγματικότητα ελέγχεται από τους δημόσιους φορείς, οι φορείς του δικτύου θα προτιμούσαν
να ελέγχεται και να διακινείται από τον τεχνικό σύμβουλο και την ΠΑΣΕΓΕΣ. Επιστημονικοί
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φορείς όπως τα πανεπιστήμια, που εμπλέκονται στο γενικό δίκτυο πληροφοριών του
παρελθόντος, δεν περιλαμβάνονται στο προσφιλές και στο πιθανότερο σενάριο (Εικόνα 4).
Στο προσφιλές σενάριο, το δίκτυο των γενικών πληροφοριών είναι πυκνότερο (16,6%) από ό,
τι στο παρελθόν (13,3%). Διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη των συμμετεχόντων για πιο
εντατική επικοινωνία η οποία όμως δεν φαίνεται να καλύπτεται πλήρως στο πιθανό σενάριο
(14,7%). Οι ιδιωτικοί φορείς παραμένουν ‘απομονωμένοι’ όπως και στο παρελθόν.

Πραγματική ιεραρχία της 3ης
Προγραμματικής Περιόδου
(2000-6)
Πυκνότητα =13,3%

Επιθυμητή ιεραρχία για την 4τη
Πιθανή ιεραρχία για την 4τη
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(Προσφιλές σενάριο)
(Πιθανό σενάριο)
Πυκνότητα=16,6%
Πυκνότητα= 14,7%
Μπλε: ιδιωτικοί φορείς, Πράσινοι: δημόσιοι φορείς
Πυκνότητα σχέσεων σημαίνει το ποσοστό των υπαρκτών διαγωνίων του πολυγώνου προς το συνολικό δυνατό αριθμό των
διαγωνίων, αν θεωρήσουμε το δίκτυο ως πολύγωνο με τους συμμετέχοντες στη θέση των κορυφών και τις επαφές ως διαγώνιες

Εικόνα 4. Σημαντικότητα της γενικής πληροφορίας.

Στο πιθανό σενάριο, η θέση των φορέων κατά φθίνουσα σειρά είναι η ακόλουθη:
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών, Διαχειριστική Αρχή, Διευθύνσεις
Γεωργικής
Ανάπτυξης
των
Περιφερειών
και,
τέλος,
Ειδική
Υπηρεσία
Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων, ΓΕΩΤΕΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής και, τέλος, ιδιωτικοί φορείς. Η γενική πληροφορία φαίνεται να είναι πιο
επικεντρωμένη (συγκεντρωμένη) σε δημόσιους φορείς (Διάγραμμα 3) ενώ στο πιθανό
σενάριο η συγκέντρωση γίνεται ακόμα υψηλότερη στους δημόσιους φορείς. Έτσι, παρά την
μεγαλύτερη ανάγκη για εντονότερη επικοινωνία, είναι προφανής και η επιθυμία για ένα
κεντρικό σύμβουλο παροχής πληροφοριών.

Διάγραμμα 3. Σημαντικότητα γενικής πληροφορίας μεταξύ των σεναρίων.
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γ) Επιστημονική πληροφόρηση
Μια αντιφατική όψη των δικτύων πληροφόρησης της παρούσας έρευνας είναι ότι η
επιστημονική πληροφορία δεν θεωρείται ότι προέρχεται από τα πανεπιστήμια ή τα
ερευνητικά κέντρα. Έτσι, αυτό που θεωρείται ως ‘επιστημονική πληροφορία’ από τους
φορείς καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς της γνώσης μεταξύ της ακαδημαϊκής και της
πολιτικο-διοικητικής αρένας αποτελούν ερωτήματα προς διερεύνηση. Επιπλέον, τα όρια
μεταξύ «γενικής» και «επιστημονικής» πληροφορίας δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Πολλές
φορές το τι εννοείται ως «επιστήμη» είναι υποκειμενικό ζήτημα και έτσι είναι δύσκολο να
γίνει σαφής διάκριση μεταξύ φορέων «γενικής» γνώσης και «επιστημονικής» γνώσης
(Χασάναγας κ.ά., 2009, Hasanagas et al., 2010). Στη περίπτωσή μας, ως “επιστημονική
πληροφορία” θεωρείται η πληροφορία που λαμβάνει ένα άτομο-φορέας από κάποιον άλλον, η
οποία θεωρείται ως “επιστημονική” και μπορεί να μετρηθεί με ετεροαξιολόγηση.
Σύμφωνα με την ανάλυση, στο παρελθόν η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και η
Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ θεωρήθηκε ότι διαθέτουν τις πιο σημαντικές
επιστημονικές πληροφορίες (Εικόνα 5). Στο προσφιλές σενάριο, η Διαχειριστική Αρχή του
ΠΑΑ εξακολουθεί να θεωρείται ως ο πλέον ικανός φορέας παροχής επιστημονικών
πληροφοριών.

Πραγματική ιεραρχία της 3ης
Προγραμματικής Περιόδου
(2000-6)

Πυκνότητα =13,8%

Επιθυμητή ιεραρχία για την 4τη
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(Προσφιλές σενάριο)

Πιθανή ιεραρχία για την 4τη
Προγραμματικής Περιόδου (2007-13)
(Πιθανό σενάριο)

Πυκνότητα =11,1%
Πυκνότητα = 12,2%
Μπλε: ιδιωτικοί φορείς, Πράσινο: δημόσιοι φορείς

Πυκνότητα σχέσεων σημαίνει το ποσοστό των υπαρκτών διαγωνίων του πολυγώνου προς το συνολικό δυνατό αριθμό των διαγωνίων, αν
θεωρήσουμε το δίκτυο ως πολύγωνο με τους συμμετέχοντες στη θέση των κορυφών και τις επαφές ως διαγώνιες

Εικόνα 5. Σημαντικότητα της επιστημονικής πληροφορίας.

Ωστόσο, στο πιθανό σενάριο ο φορέας που θα παρέχει πληροφορίες επιστημονικού
περιεχομένου είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχίων (Δ.Α.Α). Με άλλα
λόγια, αν και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ έχει αναδειχθεί για την αξιοπιστία της και την
ικανότητα της παροχής πληροφόρησης σχετικά με επιστημονικά θέματα, οι πληροφορίες που
θεωρούνται ως επιστημονικές είναι αυτές που έχουν πιο άμεση σχέση με την εφαρμογή του
Μέτρου η οποία πραγματοποιείται σε επίπεδο Νομού. Όσον αφορά την πυκνότητα των
επιστημονικών πληροφοριών, αυτή φαίνεται να είναι μειωμένη στο προσφιλές και στο πιθανό
σενάριο σε σύγκριση με το παρελθόν (πραγματική κατάσταση). Η συγκέντρωση των
επιστημονικώς σημαντικών πληροφοριών φαίνεται να είναι σχεδόν σταθερή μεταξύ των
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τριών σεναρίων (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4. Σημαντικότητα επιστημονικής πληροφορίας μεταξύ των σεναρίων.

Μόνο στο πιθανό σενάριο η επιστημονική πληροφορία φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο
αποκεντρωμένη από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ωστόσο, δεν πρέπει να αποδοθεί
σε αναδιάρθρωση του μηχανισμού διαχείρισης των πληροφοριών, αλλά μάλλον στο γεγονός
ότι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών (Δ.Α.Α) κερδίζουν σε
σημαντικότητα.
δ) Δογματισμός και ευελιξία
Από την ανάλυση φάνηκε ότι τόσο κατά το παρελθόν (πραγματική κατάσταση) όσο
και στο πιθανό σενάριο, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ βρίσκεται στη κορυφή του
δογματισμού. Σε γενικές γραμμές, οι δημόσιοι φορείς φαίνονται να είναι πιο δογματικοί από
τους ιδιωτικούς φορείς, επειδή είναι πιο ισχυροί και ένας ισχυρός παράγοντας δεν χρειάζεται
να αναθεωρήσει τη στάση και τις στρατηγικές του. Στο δίκτυο ευελιξίας (προσφιλές
σενάριο), οι δημόσιοι φορείς επιθυμούν να είναι πιο ευέλικτοι (Εικόνα 6).

Πραγματική ιεραρχία
Επιθυμητή ιεραρχία δογματισμού
Πιθανή ιεραρχία δογματισμού για
δογματισμού της 3ης
για την 4τη Προγραμματικής
την 4τη Προγραμματικής Περιόδου
Προγραμματικής Περιόδου
Περιόδου (2007-13)
(2007-13)
(2000-6)
(Προσφιλές σενάριο)
(Πιθανό σενάριο)
Μπλε: ιδιωτικοί φορείς, Πράσινοι: δημόσιοι φορείς

Εικόνα 6. Δογματισμός.

Όσο πιο δογματικός φαίνεται να είναι ένας παράγοντας κατά το παρελθόν, τόσο πιο
ευέλικτος επιθυμείται να είναι στο προσφιλές σενάριο (0,711), αλλά και εξίσου δογματικός
υποτίθεται ότι θα παραμείνει στο πιθανό σενάριο (0,898). Υπάρχει, δηλαδή, ένας ρεαλιστικός
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διαχωρισμός μεταξύ του ‘προσφιλούς’ και του ‘πιθανού’ σεναρίου. Επιπλέον, ο δογματισμός
είναι μια ‘πολυτέλεια’ των ισχυρών παραγόντων, που συνήθως είναι δημόσιοι φορείς, και
αυτοί είναι επιθυμητό να είναι πιο ευέλικτοι (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Συσχέτιση δογματισμού και επιθυμητής ευελιξίας μεταξύ τρίτης και τέταρτης
προγραμματικής περιόδου.
Pearson
Ιεραρχικός Δογματισμός
2000-2006
Ιεραρχική Ευελιξία
Προσφιλές
Ευελιξία Εισροής
Προσφιλές

Ευελιξία /
Προσφιλές
0,711(**)
0,003

Δογματισμός/
Πιθανό
0,898(**)
0,000
0,757(**)
0,001
0,775(**)
0,001

Δημόσιοι1.
Ιδιωτικοί.2
-0,670(**)
0,006
-0,549(*)
0,034
-0,535(*)
0,040

* για επίπεδο σημαντικότητας 0,01.
** για επίπεδο σημαντικότητας 0,05.
Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων της έρευνας.

Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο στόχο τη ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και της
πραγματικής δομής του πολιτικο-διοικητικού συστήματος διαχείρισης του μέτρου που αφορά
στα σχέδια βελτίωσης κατά την 3η και 4η Προγραμματική Περίοδο, πέρα από αυτά που ορίζει
το θεσμικό πλαίσιο.
Για την ικανοποίηση του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική
έρευνα με αυστηρά δομημένα ερωτηματολόγια, στατιστική ανάλυση καθώς και ποιοτική
ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων εφαρμόστηκε
Ποσοτική Ανάλυση Δικτύων.
Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, η ανάγκη για ισχυρότερη συγκέντρωση της
θεσμικής πίεσης φαίνεται να είναι επιθυμητή ως παράγοντας διασφάλισης των διαδικασιών
και της διαφάνειας. Οι εμπλεκόμενοι φορείς επιθυμούν να αποφεύγουν διαφορετικής
προέλευσης οδηγίες, οι οποίες έχουν την τάση να τους μπερδεύουν.
Αναλύοντας την in-και out-degree των συγκρούσεων, ως τα μέτρα εισροής και εκροής
συγκρούσεων, γίνεται κατανοητό ότι οι δημόσιοι φορείς είναι αποδέκτες περισσότερων
συγκρούσεων από ό, τι οι ιδιωτικοί, ενώ τείνουν να είναι πιο ‘επιθετικοί’, κατά την περίοδο
2007-13. Δηλαδή, παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης των συγκρούσεων. Αυτό συμβαίνει
διότι, οι δημόσιοι φορείς δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να έρθουν σε σύγκρουση με τους
άλλους παράγοντες. Από την άλλη πλευρά, στο πιθανό σενάριο, η δύναμη των δημοσιών
φορέων μειώνεται οπότε αυτοί, με τη σειρά τους, αντιδρούν με το να γίνουν πιο ‘επιθετικοί’
σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τα κεκτημένα δικαιώματά τους.
Επίσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς φαίνεται ότι χρειάζονται πιο εντατική επικοινωνία και
γενικότερα μεγαλύτερη διάχυση και αποκέντρωση των γενικών πληροφοριών εντός του
δικτύου. Παρόλα αυτά, η ανάγκη αυτή δεν φαίνεται να καλύπτεται πλήρως στο πιθανό
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σενάριο. Οι ιδιωτικοί φορείς, παραμένουν απομονωμένοι όπως και στο παρελθόν.
Παράλληλα, η ανάγκη για ένα κεντρικό ‘έγκυρο’ δημόσιο καθοδηγητή είναι επίσης
προφανής. Η παροχή οδηγιών-συμβουλών παραμείνει σε κεντρικό επίπεδο. Η συγκέντρωση
του ελέγχου των πληροφοριών στους δημόσιους φορείς είναι έντονη τόσο στο πιθανό όσο και
στο επιθυμητό σενάριο. Ένας κεντρικός ‘ταχυδρόμος’ είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει ως
‘οδός ασφαλείας’ για όλους τους φορείς οι οποίοι θα γνωρίζουν σε ποιον να στραφούν όταν
έχουν ανάγκη πληροφοριών ή συμβουλών, απελευθερώνοντας τους από μεγάλη αβεβαιότητα.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι φορείς, όπως η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, έχουν
πείσει για την αξιοπιστία και την ικανότητά τους για επικοινωνία σχετικά με επιστημονικά
θέματα, οι πληροφορίες που θεωρούνται ως επιστημονικές είναι εκείνες που έχουν άμεση
σχέση με την υλοποίηση η οποία πραγματοποιείται σε επίπεδο Νομού και ως εκ τούτου
συνδέονται με άλλες περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
Όσον αφορά το ‘δογματισμό’ και την ‘ευελιξία’, υπάρχει ένας ρεαλιστικός διαχωρισμός
μεταξύ του ‘προσφιλούς’ και του ‘πιθανού’ σεναρίου. Ο ‘δογματισμός’ εμφανίζεται ως
‘πολυτέλεια’ των ισχυρών παραγόντων, που είναι κυρίως οι δημόσιοι φορείς, καθώς μόνο οι
ισχυροί έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τις απόψεις τους ‘παραμελώντας’ τις άλλες, ενώ
οι φορείς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δεν απολαμβάνουν ισοδύναμο μέτρο της δύναμης
οφείλουν να συμβιβαστούν. Οι εν λόγω φορείς θα ήθελαν το δίκτυο να καταστεί περισσότερο
ευέλικτο.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι ρεαλιστές όσον αφορά την απλότητα των διαδικασιών.
Πιστεύουν ότι η εμπειρία του παρελθόντος μπορεί να γίνει μάθημα για μια ρεαλιστική
βελτίωση, καθώς όλοι τους φαίνεται να είναι υπέρ των απλουστευμένων διαδικασιών και
γνωρίζοντας επίσης ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται χρόνος και προσπάθεια.
Η εκπαίδευση του προσωπικού και η παροχή κινήτρων αποτελούν βασικά ‘συστατικά’
που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα. Η οικοδόμηση ανθρώπινων και οργανωσιακών
δυνατοτήτων (human and institutional capacity building) πρέπει να προωθηθεί μεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων διοίκησης και διακυβέρνησης. Προτείνεται η δημιουργία μιας
κεντρικής ολοκληρωμένης και ενημερωμένης βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και την ροή
των πληροφοριών. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ), με τη μορφή που
έχει σήμερα, είναι φορτωμένο με πολλές πληροφορίες και χαρακτηρίζεται από ελλείψεις οι
οποίες δυσχεραίνουν τη σωστή εφαρμογή του. Ένα καλά οργανωμένο πληροφοριακό
σύστημα, μπορεί να οδηγήσει στην απλούστευση των διαδικασιών εφαρμογής.
Για το μέλλον προτείνεται η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης – εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής του
ΠΑΑ θα πρέπει να είναι εποπτικός και να αποκεντρωθούν αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, οι
οποίες θα προσαρμοστούν σταδιακά, ώστε να είναι σε θέση να τις αναλάβουν χωρίς
προβλήματα. Αυτό θα συμβάλλει και στη μείωση της γραφειοκρατίας που μπορεί να
προκύψει από την εμπλοκή πολλών φορέων κατά το στάδιο της εφαρμογής των μέτρων του
ΠΑΑ. Τέλος, η ροή πληροφοριών φαίνεται να εμποδίζεται. Η ενθάρρυνση της ανταλλαγής
πληροφοριών μέσα από ανεπίσημα και επίσημα δίκτυα θα απλουστεύσει τις διαδικασίες. Θα
πρέπει, λοιπόν, να ενισχυθεί και ο ρόλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, το οποίο θα

653

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

συνδέσει και «επίσημα» όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης τόσο μεταξύ τους όσο και με τα
αντίστοιχα Δίκτυα των υπόλοιπων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών.
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Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση των αναπτυξιακών
παραγόντων των γειτονικών αγροτικών Δήμων Δυστίων και Αυλώνος που βρίσκονται στο
νοτιοκεντρικό τμήμα του νομού Ευβοίας. Για τη συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε
έρευνα πεδίου με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της
επιτόπιας έρευνας ερμηνεύονται αρχικά μέσω της περιγραφικής στατιστικής και αναλύονται,
στη συνέχεια, με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis). Από τα
αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν κυρίως σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των δύο
περιοχών ως προς τους αναπτυξιακούς παράγοντες, λόγω της κοινής γεωμορφολογίας και
των κοινών πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Από την παραγοντική
ανάλυση προέκυψε ότι ο σημαντικότερος αναπτυξιακός παράγοντας και για τους δύο Δήμους
είναι η τοπική διακυβέρνηση. Άλλοι κοινοί αναπτυξιακοί παράγοντες είναι οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί, οι υποδομές, το επίπεδο διαβίωσης και η οικονομική κατάσταση των
κατοίκων τους. Παρ’ όλες τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι δύο περιοχές, κυρίως σε
επίπεδο υποδομών, αυτές σημειώνουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Έγκειται,
λοιπόν, στους κατοίκους-δημότες των μελετηθέντων Δήμων και στους τοπικούς παράγοντες
να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις αναπτυξιακές
αυτές προοπτικές, ώστε να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να συμβάλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Λέξεις-κλειδιά: ελληνική ύπαιθρος, βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, παραγοντική ανάλυση.

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Diversification and Estimation of the Development Factors of the
Greek Countryside: The Case of Two Rural Municipalities in the
Evia Prefecture
C.-T. Fois1, H. Theodoropoulou2, D. Sdrali3 and C. D. Apostolopoulos4
1

PhD Candidate, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, El.
Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, Ε-mail: xfois1@gmail.com
2
Associate Professor, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology,
Laboratory of Economic and Social Analysis for Family and Consumer, El. Venizelou 70,
17671, Athens, Greece, Ε-mail: etheodo@hua.gr
3
Lecturer, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, Human
Ecology Laboratory, El. Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, Ε-mail: dsdrali@hua.gr
4
Professor, Harokopio University, Department of Home Economics and Ecology, Human
Ecology Laboratory, El. Venizelou 70, 17671, Athens, Greece, Ε-mail: capost@hua.gr

Abstract
The aim of this paper is the diversification of the development factors of two Greek rural
areas: the municipality of Distos and the municipality of Avlona. Both of these areas belong
to the Prefecture of Evia. A field survey was conducted with the use of a questionnaire that
resulted from the study of the relevant literature. The results of the field survey were analyzed
using descriptive statistics and factor analysis. The main findings of the statistical analysis
prove that there are significant similarities concerning the development factors of the two
areas which are attributed to the same geomorphology and the common population as well as
the similar socio-economic progress. Some common development factors are local
governance, rural cooperatives, infrastructure, quality of life, tourism and immigrants.
Nevertheless the two case study areas show significant prospects of sustainable development
even though they face some problems related to their fundamental infrastructures. In
conclusion we can say that depends on the ability of the local stakeholders and the local
governance to benefit from these development prospects in order to achieve better standards
of quality of life.
Keywords: Greek rural areas, sustainable rural development, factor analysis.

Εισαγωγή
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση
και ποικιλομορφία (rural diversity), που συχνά αποδίδονται στις διαφορές που παρουσιάζουν
στα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, στους φυσικούς τους πόρους, στις πληθυσμιακές
εξελίξεις και στην πληθυσμιακή τους πυκνότητα, καθώς και στις γενικότερες κοινωνικόοικονομικές τους εξελίξεις. Επιπλέον, στις τοπικές αγροτικές οικονομίες σημειώνονται
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σημαντικές μεταβολές που προέρχονται από τις τάσεις παγκοσμιοποίησης της διεθνούς
οικονομίας και της φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου, καθώς και από τη
μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και την ενδυνάμωση του ρόλου των
Διαρθρωτικών Πολιτικών. Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό με την έντονη ετερογένεια του
αγροτικού χώρου, δεν επηρεάζουν όλες τις αγροτικές περιοχές με τον ίδιο τρόπο, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται έντονες διαφορές στις οικονομικές και γενικότερα στις
αναπτυξιακές τους επιδόσεις (Ευστράτογλου κ.ά., 2002).
Η διερεύνηση των παραγόντων, που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές επιδόσεις στις
αγροτικές περιοχές, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη χώρα μας, λόγω των έντονων
διαφορών που χαρακτηρίζουν τις φυσικές και γεωγραφικές τους συνθήκες, αλλά και των
σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που σημειώνονται σ’ αυτές, στο πλαίσιο
του μετασχηματισμού της ελληνικής υπαίθρου. Επιπλέον, ορισμένες αγροτικές περιοχές
επιτυγχάνουν να αυξήσουν τη συνολική τους απασχόληση και να ενδυναμώσουν, γενικότερα,
την τοπική τους οικονομία, ενώ άλλες αδυνατούν να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη, με
αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης, την αύξηση της ανεργίας και πολύ συχνά την
αδυναμία συγκράτησης του πληθυσμού τους (Ευστράτογλου κ.ά., 2002).

Θεωρητικό Πλαίσιο
Η ανάγκη χρησιμοποίησης των δεικτών ως μέτρα υπολογισμού της βιωσιμότητας έγινε
αντιληπτή εξαιτίας της αδυναμίας εκτίμησης και αξιολόγησης της υφιστάμενης
περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, καθώς και της
ανάγκης καταμέτρησης των επιπτώσεων των επεμβάσεων σε αυτή, έτσι ώστε η περιοχή να
οδηγηθεί σε μια κοινωνικό-οικονομική αειφορία. Οι δείκτες σχετίζονται με το σκοπό για τον
οποίο χρησιμοποιούνται, επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμμετέχουν στο
σχεδιασμό των αναπτυξιακών πολιτικών, ενώ έχουν ομαδοποιηθεί στη βάση των διαστάσεων
της βιώσιμης ανάπτυξης – περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία (Μπριασούλη, 1997).
Χρησιμοποιούνται δείκτες (indicators) και όχι μέτρα (measures) επειδή η έννοια της
βιωσιμότητας δεν είναι μετρήσιμη και η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν μπορεί να γίνει άμεσα
αντιληπτή (Καραμέτου κ.ά., 2004). Οι δείκτες, που εξηγούν τη σχετικά καλή ή κακή
οικονομική απόδοση, είναι δύσκολο να καθοριστούν καθώς περιλαμβάνουν τόσο απτούς όσο
και λιγότερο απτούς παράγοντες, όπως επίσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
παραγόντων. Η σημασία ενός παράγοντα σε μία αγροτική περιοχή και οι αλληλεπιδράσεις σε
σχέση με τους άλλους παράγοντες διαφέρουν από αγροτική περιοχή σε περιοχή. Επίσης, είναι
χρήσιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δεικτών που μετρούν την «απόδοση» της
αγροτικής ανάπτυξης και αυτών που μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό της τοπικής,
περιφερειακής και εθνικής πολιτικής (Bryden, 2002).
Η επινόηση και η χρήση των κατάλληλων δεικτών αγροτικής ανάπτυξης θα βοηθήσει
στην αποκάλυψη, καταγραφή και κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της μαζικής
κοινωνίας και των αγροτικών κοινοτήτων. Η καλύτερη κατανόηση της θεωρητικής βάσης
αυτής της αλληλεπίδρασης θα παρέχει τη δυνατότητα για την εξεύρεση των κατάλληλων
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λύσεων οι οποίες θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο (Ευστράτογλου κ.ά.,
2002).
Ωστόσο, η εξεύρεση των κατάλληλων δεικτών αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι εύκολη
υπόθεση λόγω της πολυσυλλεκτικότητας και της ποικιλομορφίας της υπαίθρου. Για να
αποδώσουν τα δέοντα θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί και να καταγραφούν όλες τις πτυχές
της αναπτυξιακής διαδικασίας των αγροτικών περιοχών, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε χρήσιμα
εργαλεία για την άσκηση της κατάλληλης αναπτυξιακής πολιτικής που θα απολαμβάνει την
κοινωνική συναίνεση.
Η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών επιδόσεων των αγροτικών περιοχών αποτελεί αίτιο,
αλλά και αποτέλεσμα, των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Έτσι, η διερεύνηση των
παραγόντων που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές επιδόσεις στις αγροτικές περιοχές αποτελεί
κομβικό σημείο, τόσο για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, όσο και για
τη χάραξη στρατηγικών βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η διερεύνηση των
παραγόντων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, λόγω των έντονων διαφορών που
χαρακτηρίζουν τις φυσικές και γεωγραφικές τους συνθήκες, αλλά και λόγω των σημαντικών
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που σημειώνονται στις εν λόγω περιοχές.

Βιβλιογραφική επισκόπηση
Στην Ε.Ε. η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αγροτική ανάπτυξη έχει
δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για τη μέτρηση της διάρθρωσης και των προβλημάτων του
αγροτικού τομέα, της προόδου, των τάσεων και της υφιστάμενης ανάπτυξης, καθώς και του
βαθμού ευημερίας των κατοίκων του αγροτικού χώρου (Bryden, 2002).
Προγενέστερες ερευνητικές εργασίες διεθνώς (OECD, 1994, Terluin 2001, Terluin
2003), στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EC, 1995), το ερευνητικό πρόγραμμα DORA (Dynamics of
Rural Areas), καθώς και έρευνες στη χώρα μας (Ευστράτογλου κ.ά., 1998, Efstratoglou et al.,
2001) επεσήμαναν τις έντονες διαφορές στις οικονομικές επιδόσεις και στις δυναμικές
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Από τις μελέτες αυτές έχει προκύψει ότι οι διαφορές
στις αναπτυξιακές επιδόσεις δεν παρατηρούνται μόνο μεταξύ περιοχών με διαφορετικές
φυσικές, γεωγραφικές και κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες (π.χ. ορεινές-πεδινές), αλλά και
μεταξύ περιοχών με σχετικά ομοιογενείς συνθήκες. Συνεπώς, εύλογα γεννάται το ερώτημα:
«Γιατί αγροτικές περιοχές, με ομοιογενείς συνθήκες και διαρθρώσεις, παρουσιάζουν σε
μακροχρόνια βάση διαφορές στις οικονομικές τους επιδόσεις και στις αναπτυξιακές τους
δυναμικές;» (Ευστράτογλου κ.ά., 2002).
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολεί τους επιστήμονες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
είναι ποιοι κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες μπορούν να αξιολογήσουν τις αλλαγές στην
αγροτική πολιτική. Από την εφαρμογή του προγράμματος DORA (Dynamics of Rural Areas)
επιλέχθηκαν 55 δείκτες ως δείγματα «καλής πρακτικής» (Bryden, 2002) σε επιλεγμένες
αγροτικές περιοχές τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που
σχετίζονται με την οικονομική τους επίδοση, και μετρούν τη μεταβολή του πληθυσμού στο
χρόνο, το κύμα της μετανάστευσης, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της
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απασχόλησης, τις τάσεις στον τουριστικό τομέα (υπηρεσίες, διαμονή), τα επίπεδα
εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, την απασχόληση και την
αυτοαπασχόληση ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού.
Με τη χρήση των δεικτών αυτών, κατά την εφαρμογή του προγράμματος, προκύπτει ότι
η Ευρώπη θα συνεχίσει να θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας την οικονομική, κοινωνική και
πολιτική συνοχή, τα θέματα της οποίας χρειάζονται περιφερειακή και αποκεντρωμένη
προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται νέα δεδομένα και δείκτες που να είναι
συγκρίσιμοι μεταξύ των περιοχών της Ένωσης και τα δεδομένα αυτά να είναι διαθέσιμα στα
κατώτερα πιθανά χωρικά επίπεδα.
Οι Bryden et al. (2002), για τη μελέτη των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο της πρώτης
φάσης του ερευνητικού έργου PAIS για την αγροτική ανάπτυξη, εξέτασαν τα θεματικά
αντικείμενα της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής διάρθρωσης
και απόδοσης και τέλος τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επισημαίνουν, βέβαια, ότι παρόλο
που η περιβαλλοντική ποιότητα είναι ένα καίριο ζήτημα της πολιτικής για τις αγροτικές
περιοχές, αυτό απευθύνεται κυρίως μέσω της διατήρησης των περιβαλλοντικών κανονισμών,
των εργαλείων της αγροτικής πολιτικής και του σχεδιασμού στις χρήσεις της γης. Πιο
συγκεκριμένα, στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, τα περιβαλλοντικά ζητήματα σχετίζονται
με τις πρακτικές και τη διαχείριση της αγροτικής γης, καθώς αυτές στη συνέχεια επηρεάζουν
το φυσικό τοπίο, το νερό και την ποιότητα του αέρα. Έτσι, η μελέτη των δεικτών που
αφορούν στην περιβαλλοντική ποιότητα του προγράμματος PAIS εμπεριέχεται στα πεδία των
γεωργικών δεικτών και του φυσικού τοπίου. Στο ερευνητικό έργο PAIS, κύριο ζητούμενο
ήταν οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών
περιοχών σε επίπεδο NUTS 3 ή και κατώτερο.
Ομοίως, ο Anderson (2005) εξέτασε την ποιότητα ζωής στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο
χρησιμοποιώντας διαφόρους δείκτες οι οποίοι, κατά γενική ομολογία, επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής. Οι δείκτες αυτοί είναι: οι οικονομικοί πόροι, η υγεία και η περίθαλψη, η
απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι οικογένειες και τα
νοικοκυριά, οι κατοικίες, η κοινωνική ζωή και η συμμετοχή, το τοπικό περιβάλλον και οι
απολαύσεις, οι μεταφορές, η δημόσια ασφάλεια και η εγκληματικότητα, οι δραστηριότητες
αναψυχής και ξεκούρασης, ο πολιτισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δείκτες αυτοί
χρησιμοποιήθηκαν σε 27 χώρες και η όλη έρευνα δείχνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
διευρυμένη Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η δια βίου μάθηση και
κατάρτιση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στις αγροτικές περιοχές, στην πλειονότητα των
κρατών-μελών. Αυτό το γεγονός είναι εμφανές ότι επηρεάζει την ποιότητα ζωής των
κατοίκων και τις διάφορες πτυχές της αγροτικής ζωής, όπως είναι η απασχόληση, οι
δραστηριότητες αναψυχής και ξεκούρασης, η κοινωνική ζωή και οι οικογενειακές ευθύνες.
Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τη μειωμένη χρήση του διαδικτύου στις αγροτικές
περιοχές, γεγονός που περιορίζει τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους
κατοίκους των αγροτικών περιοχών.
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Μεθοδολογία
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση των Δήμων Δυστίων και
Αυλώνος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, ως προς τους αναπτυξιακούς τους
παράγοντες μέσω της χρήσης δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Η επιλογή
των δύο συγκεκριμένων δήμων δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για δύο περιοχές που
συγκεντρώνουν μαζί με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (πλούσιο φυσικό περιβάλλον,
αξιόλογοι τουριστικοί προορισμοί) και πολλές αναπτυξιακές αδυναμίες (έλλειψη υποδομών,
υπανάπτυξη, ανεργία). Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους δύο
συγκεκριμένους Δήμους, προκειμένου να ξεπεραστεί η οποιαδήποτε υστέρηση σε επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικών υποδομών, μέσα από την αξιοποίηση των ενδογενών
πόρων και των περιβαλλοντικών στοιχείων τους.
Ο Δήμος Αυλώνος καταλαμβάνει έκταση 143.406 στρέμματα με αναλογία 37 κατοίκους
ανά χλμ² (www.ypes.gr). Στο Δήμο Αυλώνος διαμένουν 5.335 κάτοικοι σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 (μείωση κατά 5,41% σε σχέση με την απογραφή του 1991). Η
διάρθρωση των σημαντικών κλάδων της απασχόλησης παρατηρήθηκε για το 2001 στους
τομείς: γεωργία, μεταποιητικές βιομηχανίες, κατασκευές και εμπόριο, ενώ για το 1991 στους
τομείς: γεωργία και μεταποιητικές βιομηχανίες. Στη δεκαετία αυτή παρατηρείται, επομένως,
μείωση στην απασχόληση στους κλάδους της γεωργίας και των μεταποιητικών βιομηχανιών,
σε ποσοστό μεγαλύτερο από τη μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου,
αναδεικνύοντας έτσι τους κλάδους αυτούς ως σημαντικούς αλλά και φθίνοντες. Αντίθετα,
παρατηρείται αύξηση στους κλάδους των κατασκευών και του εμπορίου, καθιστώντας τους
ως σημαντικούς και δυναμικούς κλάδους απασχόλησης. Ως εν δυνάμει σημαντικός μπορεί να
θεωρηθεί και ο κλάδος «ξενοδοχεία και εστιατόρια», ο οποίος στο ίδιο χρονικό διάστημα
παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη του 50% (ΕΣΥΕ, 1991, ΕΣΥΕ, 2001). Η ανεργία στον εν
λόγω Δήμο από 10,88% το1991, διαμορφώθηκε στο 14,4% το 2001, υψηλότερα από το μέσο
όρο του νομού, με τους άνεργους νέους να διαμορφώνουν το ποσοστό της ανεργίας από
52,28% το 1991 στο 60,45% το 2001, με σαφή αύξηση της συμμετοχής των νέων ανέργων
αλλά και των γυναικών στη διαμόρφωση της ανεργίας (Ε.Σ.Υ.Ε., 1991, Ε.Σ.Υ.Ε., 2001).
Ο Δήμος Δυστίων επεκτείνεται σε έκταση 162.431 στρεμμάτων. Ο συνολικός πληθυσμός
του Δήμου ανέρχεται σε 5.579 κατοίκους (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) με αναλογία 34 κατοίκους ανά
χλμ² (www.ypes.gr). Ο οικονομικά ενεργά πληθυσμός ανέρχεται σε 1.745, ισοκατανεμημένος
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες με ελαφρά κυριαρχία των ανδρών, με υψηλούς δείκτες
γήρανσης (150%) και εξάρτησης (56%) σε αναντιστοιχία με αυτούς της αντικατάστασης
(76%) (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). Κατά την εικοσαετία 1981-2001 ο πραγματικός πληθυσμός του
Δήμου Δυστιών αυξήθηκε κατά 18,5%. Η απασχόληση είναι υψηλή και αυξανόμενη στον
πρωτογενή τομέα, μικρότερη αλλά περισσότερο αυξανόμενη στον τριτογενή, ενώ
εμφανίζεται υψηλότερη αλλά μειούμενη στον δευτερογενή τομέα όπου και καταγράφεται
μέσω των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων του όμορου Δήμου Ταμυναίων.
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Πίνακας 1. Οικονομική Δραστηριότητα.
Οικονομικώς ενεργοί
Απασχολούμενοι
Σύνολο

ΔΗΜΟΣ
1.745
ΔΥΣΤΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
1.454
ΑΥΛΩΝΟΣ
Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.

Άνεργοι

Οικονομικώς
μη
ενεργοί

Σύνολο

Πρωτογενής
Τομέας

Δευτερογενής
Τομέας

Τριτογενής
Τομέας

Δε δήλωσαν
κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας

1.605

524

533

511

37

140

2.852

1.247

209

396

541

101

207

2.859

Σύνολο

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου, με τη
χρήση ερωτηματολογίου που περιείχε 66 ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο απαντήθηκε
από 200 κατοίκους σε κάθε Δήμο. Ως μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η απλή τυχαία
δειγματοληψία, λόγω της απλότητάς της και της λιγότερης δυνατής απαιτούμενης γνώσης,
σχετικά με τον πληθυσμό από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (Δαμιανού, 1999). Το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο έγινε η δειγματοληψία ήταν από το Μάιο έως τον Αύγουστο του
2008 και η επιλογή του δείγματος επιχειρήθηκε να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτική όσον αφορά την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την απασχόληση των
ερωτώμενων.
Οι ερωτήσεις που απάρτιζαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας χωρίστηκαν σε θεματικές
ενότητες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ζητούμενο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, οι
ενότητες ήταν: α) Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με το
φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη σύνθεση της
οικογένειας και τη μόνιμη κατοικία. β) Οικονομικά Χαρακτηριστικά: Περιελάμβανε
ερωτήσεις που σχετίζονταν με την κύρια απασχόληση, το εισόδημα, τα καταναλωτικά
πρότυπα, την αποταμίευση, τα δάνεια. γ) Υποδομές & Ανάπτυξη: Αφορούσε ερωτήσεις
σχετικές με τα προβλήματα της περιοχής, τις υποδομές, την τουριστική ανάπτυξη, την
ελκυστικότητα της περιοχής. δ) Αγροτική Ανάπτυξη: Περιελάμβανε ερωτήσεις για τα
προβλήματα και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα, τη λειτουργία και τα προβλήματα των
συνεταιρισμών καθώς και τις προοπτικές ενασχόλησης με τη βιολογική γεωργία, τα
αρωματικά και ενεργειακά φυτά. ε) Περιβάλλον: Σχετιζόταν με την επιβάρυνση του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος και τα αιολικά πάρκα. στ) Τοπική Αυτοδιοίκηση: Περιελάμβανε
ερωτήσεις σχετικές με τη λειτουργία, την οργάνωση, τα προβλήματα και τις προοπτικές της
τοπικής αυτοδιοίκησης. ζ) Κοινωνία: Περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τη συνοχή
και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην τοπική κοινωνία, όπως επίσης και τους
οικονομικούς μετανάστες. η) Εκπαίδευση: Διερευνούσε τη συμμετοχή και τις προθέσεις
συμμετοχής των κατοίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και το βαθμό συμβολής
τους στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της περιοχής (Καραμέτου κ.ά., 2004,
Ευστράτογλου κ.ά., 2002, Terluin, 2001).
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Η ανάλυση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση της περιγραφικής
στατιστικής και της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) (Κυριακούσης, 2000,
Παπαδημητρίου, 2001). Το γραμμικό πρότυπο της παραγοντικής ανάλυσης, που
εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία, δίδεται από την παρακάτω σχέση:
Yj = aj1F1 + aj2F2 +………….+ ajmFm + bjSj + ejEj
(1)
Όπου j = 1,2,……………….k μεταβλητές (variables)
i =1,2,………………..m παράγοντες (factors)
Η σχέση αυτή περιγράφει γραμμικά κάθε μία από τις k αρχικές μεταβλητές που
υπεισέρχονται στο υπόδειγμα ως προς m κύριους παράγοντες Fi (όπου m πολύ μικρότερο του
k) και ως προς ένα χαρακτηριστικό παράγοντα (unique factor) Uj. O Uj αποτελείται από τον
ειδικό παράγοντα (specific factor) Sj και τον παράγοντα σφάλματος (error factor) Ej, ο οποίος
εκφράζει την απόκλιση της μεταβλητής. Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ως
μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, καθότι επιδιώχθηκε από ένα σχετικά
μεγάλο αρχικό αριθμό μεταβλητών που εμπεριέχονταν στο ερωτηματολόγιο και επηρεάζουν
την αναπτυξιακή διαδικασία, να καταλήξουμε σε ένα μικρότερο αριθμό παραγόντων που
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη των δυο περιοχών (Σιάρδος, 2004).
Στην παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 13 μεταβλητές μετά τον υπολογισμό του
μέτρου δειγματικής καταλληλότητας (MSA) με τιμές αποδεκτές που προσέγγιζαν τη μονάδα
(Σιάρδος, 2004). Οι μεταβλητές αφορούσαν γενικότερα την ανάπτυξη των δυο περιοχών και
ειδικότερα την εκτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών μεταναστών στην τοπική
ανάπτυξη, την ανταπόκριση του δήμου στις ανάγκες των πολιτών, τη συμβολή του δήμου
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την ικανοποίηση από τη λειτουργία των δημοτικών
υπηρεσιών, τη συμβολή των αγροτικών συνεταιρισμών στην τοπική ανάπτυξη, την
ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, τις
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, την ικανοποίηση από τις υποδομές των
τομέων γεωργίας, τουρισμού, υπηρεσιών, βιομηχανίας, επιπέδου ζωής και, τέλος, την
ικανοποίηση των ερωτηθέντων από το οικογενειακό τους εισόδημα. Όλες οι παραπάνω
μεταβλητές εκτιμήθηκαν με βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert (1= Καθόλου, 2=Λίγο,
3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ).

Αποτελέσματα
Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
Από την περιγραφική στατιστική προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το
οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του δείγματος, όσο και για τις προοπτικές και τους
παράγοντες ανάπτυξης των δύο περιοχών. Ειδικότερα, στο Δήμο Δυστίων το 48% των
ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 52% γυναίκες, το 38% του δείγματος δήλωσε απόφοιτος/η
λυκείου και το 40% του δείγματος απάντησε ότι η οικογένειά του έχει τέσσερα μέλη. Τα
ποσοστά αντίστοιχα για το Δήμο Αυλώνος ήταν 49% άνδρες και 51% γυναίκες, 41%
απόφοιτος/η λυκείου και 47% τετραμελείς οικογένειες. Όσον αφορά τα οικονομικά
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χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα παρουσιάζεται
αυξημένο στο Δήμο Αυλώνος σε αντίθεση με αυτό στο Δήμο Δυστίων, ενώ η αποταμίευση
καταγράφεται σε χαμηλά επίπεδα και για τις δύο περιοχές. Ειδικότερα, το 61% των
ερωτηθέντων του δείγματος στο Δήμο Αυλώνος δήλωσε ότι διαθέτει ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα πάνω 18000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 59% των ερωτηθέντων του Δήμου Δυστίων
δήλωσε εισόδημα κάτω από 18.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των
ερωτηθέντων (72% Δ.Δ., 55% Δ.Α.) δαπανάται για κάλυψη αναγκών διατροφής. Τέλος, η
οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων (59% Δ.Δ., 53% Δ.Α.) δεν έχει βελτιωθεί τα
τελευταία πέντε χρόνια, για αυτό και το 50% των ερωτηθέντων και των δύο Δήμων έχει
προβεί στη συνομολόγηση κάποιου δανείου.
Το σημαντικότερο πρόβλημα και για τους δύο Δήμους είναι η ανεργία συμφώνα με το
43% των ερωτηθέντων στον Δήμο Δυστίων και συμφώνα με το 49% στον Δήμο Αυλώνος.
Έτσι, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, το 25% των ερωτηθέντων στο
Δήμο Δυστίων και το 33% στο Δήμο Αυλώνος θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, με κύριο
αυτό της προσέλκυσης επενδύσεων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των ερωτηθέντων για την αγροτική ανάπτυξη.
Ειδικότερα, το μέλλον του αγροτικού τομέα και στις δύο περιοχές είναι δυσοίωνο (70% Δ.Δ.,
76% Δ.Α.) και ως μείζον πρόβλημα θεωρούνται οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων
(33% Δ.Δ., 31% Δ.Α.) που συρρικνώνουν το αγροτικό εισόδημα. Ως μία σημαντική διέξοδος
από την υπάρχουσα αρνητική κατάσταση παρουσιάζεται η βιολογική γεωργία τόσο για το
Δήμο Δυστίων (62% των ερωτηθέντων) όσο και για το Δήμο Αυλώνος (68% των
ερωτηθέντων) και ο αγροτουρισμός, καθώς η πλειοψηφία του δείγματος υποστηρίζει ότι οι
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης των δύο περιοχών είναι μεγάλες (53% Δ.Δ., 69% Δ.Α.)
με, κύριο όφελος τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για τους δύο Δήμους (57% Δ.Δ.,
47% Δ.Α.).
Όσον αφορά τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για τα περιβαλλοντικά θέματα, το 43%
στο Δήμο Δυστίων θεωρεί ότι κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής είναι η μη
χωροθετημένη εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη για την
ανάπτυξη του Δήμου. Στο Δήμο Αυλώνος ως κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα, σύμφωνα με
το 50% των ερωτηθέντων, αναδεικνύεται η άναρχη διάθεση των απορριμμάτων, ενώ κύριο
πρόβλημα που οφείλεται στις γεωργικές δραστηριότητες και για τις δύο περιοχές (35% Δ.Δ.,
38% Δ.Α.) είναι η ρύπανση των υδάτων. Στον αντίποδα των παραπάνω αρνητικών
απαντήσεων, το 66% του δείγματος στο Δήμο Αυλώνος και το 43% στο Δήμο Δυστίων
επισημαίνει ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα ελκυστική, λόγω της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων και για τους
δύο δήμους, είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων (74% Δ.Δ., 85% Δ.Α.) και προκρίνεται η
μείωση της γραφειοκρατίας ως καταλληλότερο μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων
(46% Δ.Δ., 39% Δ.Α.). Όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση, η δομή και των δύο κλειστών
αγροτικών κοινωνιών παρουσιάζει αδυναμίες που οφείλονται, σύμφωνα με το 63% των
ερωτηθέντων στο Δήμο Δυστίων και με το 56% στο Δήμο Αυλώνος, στην έλλειψη συνοχής.
Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής, κοινωνικής
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και αναπτυξιακής διαδικασίας των δύο περιοχών, καθώς το 71% των ερωτηθέντων στο Δήμο
Αυλώνος και το 58% στο Δήμο Δυστίων θεωρεί ότι η παρουσία τους επιβαρύνει την περιοχή.
Τέλος, το 86% των ερωτηθέντων στο Δήμο Δυστίων και το 91% στο Δήμο Αυλώνος
δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς
θεωρούν ότι αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής (93% Δ.Δ., 90% Δ.Α.) και στην
αύξηση της απασχόλησης (87% Δ.Δ., 95% Δ.Α.). Στο Δήμο Δυστίων το 46% του δείγματος
επιθυμεί να εκπαιδευτεί σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον τουρισμό-αγροτουρισμό,
ενώ στο Δήμο Αυλώνος το 38% επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σχετικό με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis)
Μέτρο της καταλληλότητας της παραγοντικής μεθόδου είναι ο δείκτης Kaiser-MeyierOlkin (KMO), ο οποίος εκτιμήθηκε 0,696, τιμή η οποία είναι αποδεκτή για τη χρήση της
μεθόδου. Επίσης, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett δείχνει την ύπαρξη υψηλής
στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού χ² (514,95), υποδηλώνοντας ότι η μήτρα
συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική και συνεπώς το υπόδειγμα είναι κατάλληλο (Σιάρδος,
2004). Η παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών για το Δήμο Δυστίων
έδωσε αρχικά ισάριθμες μεταβλητές με τις κύριες συνιστώσες, δηλαδή δεκατρείς κύριες
συνιστώσες. Έτσι, εξήχθησαν έξι παράγοντες, από τις δεκατρείς μεταβλητές (items), που
εκφράζουν διάφορους αναπτυξιακούς παράγοντες της περιοχής του Δήμου Δυστίων και
ερμηνεύουν συνολικά το 72% της διασποράς των παρατηρήσεων. Μετά από την περιστροφή
του συστήματος των αξόνων με την τεχνική της ορθογωνικής περιστροφής της μέγιστης
διακύμανσης (varimax), εξάγονται οι ομάδες των μεταβλητών που αντιστοιχούν σε καθένα
από τους κοινούς παράγοντες. Δίπλα από κάθε μεταβλητή αναφέρεται ο δείκτης MSA και το
φορτίο (SCORE) στον παράγοντα.
 1ος Παράγοντας: Τοπική Αυτοδιοίκηση & Μετανάστες
Είναι ο σημαντικότερος απ’ όλους παράγοντας, καθώς ερμηνεύει το 17,68% της
διακύμανσης του συνόλου των μεταβλητών που εισήχθησαν στην ανάλυση. Η ανταπόκριση
της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ανάγκες των πολιτών (MSA=0,83, S=0,793) συσχετίζεται
θετικά με την ικανοποίηση που αυτοί λαμβάνουν από τη χρήση των δημοτικών υπηρεσιών
(MSA=0,79, S=0,823). Αναδεικνύεται, έτσι, ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ο οποίος μέσω της σωστής πολιτικής διαχείρισης μπορεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη της περιοχής. Η εκτίμηση της συνεισφοράς των μεταναστών (MSA=0,91, S=0,474)
συσχετίζεται θετικά με τα παραπάνω, δεδομένου ότι οι μετανάστες είναι πλέον αναπόσπαστο
κομμάτι των τοπικών κοινωνιών, και έτσι η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης συμβάλλει
και στην καλύτερη προσαρμογή τους στην τοπική κοινωνία.
 2ος Παράγοντας: Υποδομές & Επίπεδο Ζωής
Είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας, καθώς ερμηνεύει το 14,08% του συνόλου της
διακύμανσης. Οι υποδομές του τομέα των υπηρεσιών (MSA=0,90, S=0,758) συσχετίζονται
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θετικά με τις υποδομές του τομέα «επίπεδο διαβίωσης» (MSA=0,94, S=0,870). Η βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών βοηθά στην αύξηση του βιοτικού επίπεδου των κατοίκων η
οποία, με τη σειρά της, προκαλεί την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.
 3ος Παράγοντας: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Ερμηνεύει το 12,33% της συνολικής διακύμανσης. Συμφώνα με τα αποτελέσματα,
υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συμβολής των αγροτικών συνεταιρισμών στην
ανάπτυξη της περιοχής (MSA=0,88, S=0,841) και της σωστής λειτουργία τους (MSA=0,79,
S=0,859). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, εφόσον λειτουργούν σωστά και ικανοποιούν τις
ανάγκες των μελών τους, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης τόσο για τον
αγροτικό τομέα, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς ενισχύουν το εισόδημα των
αγροτών και αυξάνουν την κοινωνική συνοχή.
 4ος Παράγοντας: Οικονομική Κατάσταση
Ερμηνεύει το 10,99% της συνολικής διακύμανσης. Η βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης των πολιτών (MSA=0,88, S=0,756) συσχετίζεται θετικά την ικανοποίηση που
λαμβάνουν από το εισόδημά τους (MSA=0,73, S=0,843), γεγονός που δείχνει ότι η
οικονομική ευημερία των πολιτών σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση που τους δίδει το
εισόδημα τους.
 5ος Παράγοντας: Τουρισμός &Αγροτικός Τομέας
Ερμηνεύει το 9,25% της συνολικής διακύμανσης. Καταγράφει την αρνητική συσχέτιση
που έχουν οι υποδομές του αγροτικού τομέα (MSA=0,78, S=0,666) στις προοπτικές της
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (MSA=0,83, S=-0,758), γεγονός που αναδεικνύει τις
δυσκολίες της χρήσης του αγροτουρισμού ως ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου,
καθώς οι υποδομές του αγροτικού τομέα στην περιοχή είναι ελλείπεις και έτσι δεν μπορούν
να στηρίξουν επαρκώς ένα τέτοιο εγχείρημα.
 6ος Παράγοντας: Υποδομές
Ερμηνεύει το 7,94% της συνολικής διακύμανσης. Δείχνει ότι οι υποδομές της
βιομηχανίας στην περιοχή (MSA=0,78, S=-0,756) συσχετίζονται αρνητικά με τις υποδομές
του τουρισμού (MSA=0,80, S=0,644). Αυτό δείχνει ότι οι ελλείψεις στις υποδομές της
βιομηχανίας επηρεάζουν άμεσα και τον τουρισμό ο οποίος είναι μία σημαντική αναπτυξιακή
προοπτική για την περιοχή.
Στην περίπτωση της ανάλυσης για το Δήμο Αυλώνος ο δείκτης Kaiser-Meyier-Olkin
(KMO), εκτιμήθηκε 0,671, τιμή η οποία είναι αποδεκτή για τη χρήση της μεθόδου ενώ στον
έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett το στατιστικό χ² (1377,91) έχει υψηλή στατιστική
σημαντικότητα επομένως το υπόδειγμα είναι κατάλληλο. Η παραγοντική ανάλυση, με τη
μέθοδο των κυρίων συνιστωσών για το Δήμο Αυλώνος, έδωσε αρχικά ισάριθμες μεταβλητές
με τις κύριες συνιστώσες δηλαδή δεκατρείς κύριες συνιστώσες. Παρακάτω απεικονίζονται οι
πέντε παράγοντες, οι οποίοι εξήχθησαν από τις δεκατρείς μεταβλητές (items) και που
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εκφράζουν διαφόρους αναπτυξιακούς παράγοντες της περιοχής του Δήμου Δυστίων και
ερμηνεύουν συνολικά το 75% της διασποράς των παρατηρήσεων. Μετά από την περιστροφή
του συστήματος των αξόνων με την τεχνική της ορθογωνικής περιστροφής της μέγιστης
διακύμανσης (varimax), εξάγονται οι ομάδες των μεταβλητών που αντιστοιχούν σε καθένα
από τους κοινούς παράγοντες. Δίπλα από κάθε μεταβλητή αναφέρεται ο δείκτης MSA και το
φορτίο (SCORE) στον παράγοντα.
 1ος Παράγοντας: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας από όλους, καθώς ερμηνεύει το 31,00% της
διακύμανσης του συνόλου των μεταβλητών που εισήχθησαν στην ανάλυση. Η ανταπόκριση
της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ανάγκες των πολιτών (MSA=0,94, S=0,929) συσχετίζεται
θετικά με την ικανοποίηση που αυτοί λαμβάνουν από τη χρήση των δημοτικών υπηρεσιών
(MSA=0,90, S=0,919). Οι δύο αυτές μεταβλητές, με τη σειρά τους, συσχετίζονται θετικά με
τις υποδομές του τομέα των υπηρεσιών (MSA=0,79, S=0,670). Φαίνεται, λοιπόν, η θετική
αλληλοσυσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παρεχομένων
υπηρεσιών στην περιοχή, παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία.
 2ος Παράγοντας: Υποδομές & Επίπεδο Ζωής
Είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας, καθώς ερμηνεύει το 15,83% του συνόλου της
διακύμανσης. Οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (MSA=0,85, S=0,871)
συσχετίζονται θετικά με τις υποδομές του τουρισμού (MSA=0,78, S=0,614), με αποτέλεσμα
η βελτίωση των τουριστικών υποδομών να οδηγήσει στην αυξημένη τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής. Οι δύο αυτές μεταβλητές συσχετίζονται θετικά και με την ικανοποίηση από τις
υποδομές του επιπέδου διαβίωσης (MSA=0,81, S=0,706), καθώς το επίπεδο διαβίωσης των
πολιτών είναι σημαντικός δείκτης για την ανάπτυξη μιας περιοχής και η επίτευξη ενός
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης στην περιοχή αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική
της ανάπτυξη. Τέλος, το επίπεδο διαβίωσης συσχετίζεται θετικά με τη συνεισφορά των
οικονομικών μεταναστών (MSA=0,77, S=0,457) γεγονός που δείχνει ότι η παρουσία των
οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία μπορεί να βελτιώσει τις υποδομές της.
 3ος Παράγοντας: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Ερμηνεύει το 10,61% της συνολικής διακύμανσης. Δείχνει και στο Δήμο Αυλώνος ότι
υπάρχει θετική αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της συμβολής των αγροτικών συνεταιρισμών στην
ανάπτυξη της περιοχής (MSA=0,90, S=0,865) και στη σωστή λειτουργία τους (MSA=0,92,
S=0,883). Η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να
αποδειχθεί ένας δυναμικός αναπτυξιακός παράγοντας για την περιοχή.
 4ος Παράγοντας: Οικονομική Κατάσταση
Ερμηνεύει το 9,91% της συνολικής διακύμανσης. Η οικονομική κατάσταση των κατοίκων
(MSA=0,80, S=0,644) συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι κάτοικοι
από το εισόδημά τους, (MSA=0,96, S=0,908) βελτιώνοντας έτσι την οικονομική τους
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ευημερία. Οι δύο αυτές μεταβλητές συσχετίζονται θετικά και με τις υποδομές του αγροτικού
τομέα (MSA=0,77, S=0,566), καθώς ο Δήμος Αυλώνος είναι αγροτική περιοχή. Έτσι, η
βελτίωση των υποδομών του αγροτικού τομέα θα επιφέρει την αύξηση του τοπικού
αγροτικού εισοδήματος και κατά συνέπεια την ανάπτυξη.
 5ος Παράγοντας: Βιομηχανία
Ερμηνεύει το 8,04% της συνολικής διακύμανσης και συμμετέχει στο σχηματισμό του
μόνο μία μεταβλητή. Δείχνει ότι η βελτίωση των υποδομών της βιομηχανίας (MSA=0,87,
S=0,839) στην περιοχή μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξή της.

Συμπεράσματα
Η αξιολόγηση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών μιας περιοχής είναι μια σύνθετη
διαδικασία που απαιτεί την ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών για την όσο το δυνατό
πληρέστερη παρουσίαση της εικόνας της περιοχής. Ειδικά δε, όταν αυτά αφορούν στη
σύνθετη έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να εκφράζονται και να ολοκληρώνονται
μέσα από την ανάλυση των κυρίων συνιστωσών της, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία,
η κοινωνία, η τεχνολογία, η ενέργεια και ο πολιτισμός. Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον όταν εφαρμόζονται στην ανάλυση περιοχών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερες διαφορές
ως προς τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά.
Ο Δήμος Αυλώνος είναι ένας αγροτικός Δήμος με έντονη γεωμορφολογία και ιδιαίτερες
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης λόγω του φυσικού του κάλλους (παραλίες, ποταμός
Νηλέας), και της πολιτισμικής του κληρονομιάς. Παρόλα αυτά δεν παύει να είναι ένας μικρός
Δήμος στην ελληνική περιφέρεια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα
σχετικά με τις υποδομές και την ανάπτυξη του. Η οικονομία του στηρίζεται μερικώς στο
γεωργικό τομέα, αλλά εξαρτάται σημαντικά από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που
εδρεύουν στο γειτονικό αστικό Δήμο Ταμυναίων, οι οποίες προσφέρουν εργασία σε πολλούς
κατοίκους της εν λόγω περιοχής. Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι ότι το
μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του αναπτύσσεται πάνω στον πολυσύχναστο, ειδικά κατά
τους θερινούς μήνες, οδικό άξονα Χαλκίδας-Κύμης, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι να
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Παρόλα αυτά ο Δήμος παρουσιάζει
έντονα φαινόμενα αστυφιλίας προς τα γειτονικά αστικά κέντρα της Χαλκίδας και του
Αλιβερίου, ιδίως από τους νέους ανθρώπους, καθώς η ανεργία τους αναγκάζει να
μετοικήσουν για να απασχοληθούν.
Ειδικότερα για το Δήμο Αυλώνος όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων
και την παραγοντική ανάλυση, προτείνεται η κατεύθυνση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
προς τον τουρισμό με έμφαση στον αγροτουρισμό και με στόχο τόσο τη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος, όσο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο οι παρακάτω δράσεις κρίνονται αναγκαίες:
 Ενίσχυση και επέκταση του, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένου αγροτουριστικού
συνεταιρισμού με τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας.
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Επαναλειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής με βάση νέα πρότυπα
οργάνωσης και διοίκησης.
Πίνακας 2. Παραγοντική Ανάλυση Δήμος Αυλώνος.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1ος Παράγοντας: (31,00 της
συνολικής διακύμανσης) ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

2ος Παράγοντας: (15,83 της
συνολικής διακύμανσης)
ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3ος Παράγοντας: (10,61 της
συνολικής διακύμανσης)
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

4ος Παράγοντας: (9,91 της
συνολικής διακύμανσης)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5ος Παράγοντας: (8,04 της
συνολικής διακύμανσης)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(COMMUNALITY)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,670

0,747

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ

0,919

0,905

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

0,929

0,877

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

0,614

0,621

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

0,706

0,749

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

0,871

0,799

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

0,457

0,565

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ Α.Σ.

0,883

0,861

ΣΥΜΒΟΛΗ Α.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,865

0,777

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0,908

0,889

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

0,644

0,609

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΈΑ

0,566

0,654

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΜΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

0,839

0,750

Ο Δήμος Δυστίων παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του Δήμου Αυλώνος,
καθώς είναι και αυτός ένας μικρός αγροτικός Δήμος στην ελληνική περιφέρεια, με έντονες
φυσικές ομορφιές όπως είναι η λίμνη του Δύστου και οι παραλίες του και ιδιαίτερους
ιστορικούς και πολιτισμικούς πόρους. Παρόμοια είναι και τα προβλήματά του, η ανεργία και
οι σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές που επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Η οικονομική
δραστηριότητα της περιοχής εξαρτάται εν μέρει από τον αγροτικό τομέα, κυρίως στις
περιοχές του Δήμου που βρίσκονται πλησίον του κάμπου του Δύστου. Σημαντικό ρόλο παίζει
και εδώ το γειτονικό αστικό κέντρο του Δήμου Ταμυναίων, το οποίο με τη βαριά βιομηχανία
που διαθέτει (εργοστάσια Δ.Ε.Η., ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ) προσφέρει απασχόληση σε κατοίκους
της εν λόγω περιοχής. Ο τουρισμός είναι μία σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την
περιοχή, καθώς ήδη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί παραθεριστές επισκέπτονται τον
Δήμο.
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Πίνακας 3. Παραγοντική Ανάλυση Δήμος Δυστίων.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1ος Παράγοντας: (17,68 της συνολικής
διακύμανσης) ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

2ος Παράγοντας: (14,08 της συνολικής
διακύμανσης)ΥΠΟΔΟΜΕΣ &
ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ
3ος Παράγοντας: (12,33 της συνολικής
διακύμανσης) ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
4ος Παράγοντας: (10,99 της συνολικής
διακύμανσης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5ος Παράγοντας: (9,25 της συνολικής
διακύμανσης) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

6ος Παράγοντας: (7,94 της συνολικής
διακύμανσης) ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
COMMUNALITY

0,823

0,769

0,793

0,727

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

0,474

0,688

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,758

0,672

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

0,870

0,771

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ Α.Σ.

0,841

0,748

ΣΥΜΒΟΛΗ Α.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,859

0,779

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0,843

0,750

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

0,756

0,770

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΈΑ

0,666

0,585

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-0,758

0,768

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΜΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

-0,756

0.670

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

0,644

0,703

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Παρόμοιες είναι και οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τις απαντήσεις
των ερωτηθέντων και την παραγοντική ανάλυση και προτείνονται για το Δήμο Δυστίων. Πιο
συγκεκριμένα, και σ’ αυτή την περιοχή προκύπτει το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης με
ένα μοντέλο ήπιας μορφής, το οποίο θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό του μαζικού
τουρισμού. Προτείνονται:
 Δημιουργία γυναικείου αγροτουριστικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα παράγει και θα
εμπορεύεται τοπικά ποιοτικά προϊόντα. Ίδρυση πρότυπης αγροτουριστικής μονάδας
(ξενώνες, εστιατόριο, κατάστημα πώλησης προϊόντων).
 Επαναλειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής με βάση νέα πρότυπα
οργάνωσης και διοίκησης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών.
Δημιουργία περιβαλλοντικού συνεταιρισμού στην περιοχή της λίμνης του Δύστου που θα
αναλάβει και τη διαχείρισή της.
 Ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας, ειδικά για τα οπωροκηπευτικά και την
ελαιοκαλλιέργεια.
Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης δείχνουν ότι τόσο στο Δήμο Δυστίων όσο
και στο Δήμο Αυλώνος υπάρχουν ομοιότητες σχετικά με τους αναπτυξιακούς τους
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παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και στις δύο περιοχές, εάν
λειτουργούν σωστά, μπορούν να συμβάλουν στην αγροτική αλλά και στην εν γένει ανάπτυξη
της περιοχής. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων αποτελεί προϋπόθεση
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής γεγονός που συμφωνεί και με
τη μελέτη του Anderson (2005). Η τοπική αυτοδιοίκηση και στις δύο περιοχές καλείται να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, παρέχοντας βελτιωμένες
υπηρεσίες στους πολίτες εύρημα το οποίο είναι σύμφωνο με την εργασία των Καραμέτου,
κ.ά. (2004). Οι οικονομικοί μετανάστες αναδεικνύονται σε εν δυνάμει αναπτυξιακό
παράγοντα και των δύο περιοχών καθώς παρέχουν σημαντικά εργατικά χέρια, ιδιαίτερα στον
αγροτικό τομέα. Ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των περιοχών, εφόσον
υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Σε ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η εργασία της Terluin
(2001). Οι διαφορές που παρουσιάζονται αφορούν στο Δήμο Δυστίων, όπου οι υποδομές του
τομέα της βιομηχανίας επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της περιοχής και οι προοπτικές
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής επηρεάζονται αρνητικά από τις υποδομές του αγροτικού
τομέα.
Συμπερασματικά και συμφώνα με την έρευνα προκύπτει ότι οι δύο γειτονικοί αγροτικοί
Δήμοι δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους αναπτυξιακούς τους
παράγοντες, καθώς πρόκειται για δύο παρεμφερείς περιοχές με πολλά κοινά χαρακτηριστικά,
αναπτυξιακά και μη όπως είναι η γεωμορφολογία, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
και η πληθυσμιακή διάρθρωση. Έγκειται λοιπόν στους κατοίκους και στην τοπική
διακυβέρνηση να επιδιώξουν και να επιτύχουν την ανάπτυξη της περιοχής με έναν βιώσιμο
τρόπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα θα παρουσίαζε η σύγκριση δύο
γειτονικών Δήμων στο νομό Ευβοίας των οποίων όμως τα χαρακτηριστικά θα παρουσιάζουν
διαφορές, όπως για παράδειγμα ένας αγροτικός Δήμος σε αντιδιαστολή με ένα Δήμο με
έντονη τουριστική και αστική ανάπτυξη.
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Περίληψη
Η άρρηκτη σύνδεση που έχει ο οίνος με την ταυτότητα της περιοχής όπου παράγεται οδήγησε
στην αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών. Ο
οινικός τουρισμός περιλαμβάνει την επίσκεψη σε αμπελώνες, οινοποιεία, γιορτές ή εκθέσεις
οίνου, κατά την οποία η δοκιμή οίνων και η γνωριμία με τα κύρια χαρακτηριστικά της
περιοχής συνιστούν τα πρωταρχικά κίνητρα για τους επισκέπτες.
Αρκετοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στην κατανόηση της φύσης του οινοτουρίστα, του
περιηγητή δηλαδή σε μια αμπελοοινική περιοχή. Σύμφωνα με τη θεωρία των παραγόντων
έλξης και ώθησης, ο τελευταίος μπορεί να υποκινηθεί είτε από εξωτερικά κίνητρα
(παράγοντες έλξης), όπως για παράδειγμα η δοκιμή και αγορά οίνου και η περιήγηση στους
αμπελώνες, είτε από εσωτερικά (παράγοντες ώθησης), τα οποία συνδέονται με την
κοινωνικοποίηση, τη χαλάρωση ή την επιθυμία για επιμόρφωση.
Με βάση το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
διερευνηθούν οι παράγοντες προσέλκυσης και ώθησης που σχετίζονται με τον οινικό
τουρισμό. Ειδικότερα, εξετάζονται το προφίλ, καθώς και τα κίνητρα των επισκεπτών στα
οινοποιεία της Ένωσης των Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος που
συμμετείχαν στην εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες». Επιπλέον, με την εφαρμογή της
Διβηματικής Ανάλυσης κατά συστάδες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τέσσερις τύποι
συμμετεχόντων: Οι «Οινόφιλοι», οι «Κοινωνικοί», οι «Αδιάφοροι» και οι «Αποδρώντες».
Λέξεις-κλειδιά: Οινικός τουρισμός, κίνητρα, παράγοντες έλξης και ώθησης.
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Abstract
The inextricable link between wine and the local identity forced the development of several
wine regions, aiming to attract visitors. Wine tourism includes visitation to vineyards,
wineries, wine festivals and wine shows for which grape wine tasting and/or experiencing the
attributes of a grape wine region are the prime motivating factors for visitors.
A strand of research seeks to examine the nature of the traveler to the wine region,
namely wine tourist. According to the ‘push–pull factor’ theory, an individual may be
motivated either by external (pull) factors, such as wine tasting/ purchasing or touring the
vineyards, or by internal (push) needs, which are related to socializing, relaxation or
education.
Within this context, this paper sets out to explore the ‘push’ and ‘pull’ factors that are
related to wine tourism. In particular, the study aims to sketch the profile as well as to test the
participants’ motivations for attending “Open Doors”, a wine tourism event, which is
organized by the Wine Producers Association of the Northern Greece Vineyard. The results of
a two-step cluster analysis reveal that attendees may be classified into four exclusive groups,
namely, “Wine Lovers”, “Companionable Visitors”, “Uninterested” and “Escape Seekers”.
Keywords: Wine tourism, motivation, pull and push factors.

Εισαγωγή
Η στενή σχέση του οίνου με τοπικά, ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας
αμπελοοινικής περιοχής μπορεί να αποτελέσει τον άξονα για τη δημιουργία υποδομών με
στόχο την προσέλκυση επισκεπτών. Ο οινικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού
ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί ως εξής (Getz, 2000): 1. Ως
στρατηγική: αμπελοοινικές περιοχές αναπτύσσουν τουριστικές δραστηριότητες που
συνδέονται με τον οίνο, 2. Ως μορφή συμπεριφοράς καταναλωτή: άτομα που χαρακτηρίζονται
από ένα ενδιαφέρον για τον οίνο κατευθύνονται προς τους οινοτουριστικούς προορισμούς και
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3. Ως δυνατότητα που παρέχεται στους οινοποιούς να επιμορφώσουν τους καταναλωτές και
ταυτόχρονα να επωφεληθούν από την απευθείας πώληση των προϊόντων τους στο οινοποιείο.
Οι Hall et al. (2000), υιοθετώντας τη δεύτερη προσέγγιση, ορίζουν τον οινικό τουρισμό
ως «την επίσκεψη σε αμπελώνες, οινοποιεία, γιορτές ή εκθέσεις οίνου, όπου η δοκιμή οίνων και
η γνωριμία με τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής συνιστούν τα πρωταρχικά κίνητρα για
τους επισκέπτες».
Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνει κανείς ότι η παρουσία των οινοτουριστών δεν
περιορίζεται μόνο στα οινοποιεία και τους αμπελώνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο οινικός
τουρισμός περιλαμβάνει και άλλες διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την
ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό, οι Hall and Mitchell (2002)
χρησιμοποιούν τον όρο «οινοτουριστικό terroir» προκειμένου να περιγράψουν «τον ιδιαίτερο
συνδυασμό του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το οποίο καθιστά
τον κάθε προορισμό ελκυστικό με μοναδικό τρόπο». Πέρα από την αξιοποίηση του
«οινοτουριστικού terroir», απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφέρουν οι οινοποιοί ένα
ολοκληρωμένο και διαρθρωμένο προϊόν είναι να κατανοήσουν τη φύση, τις ανάγκες και τη
συμπεριφορά των οινοτουριστών (Roberts and Sparks, 2006). Μέχρι πρόσφατα, η
πλειονότητα των ερευνών ήταν προσανατολισμένη στην πλευρά της προσφοράς, ενώ η
εστίαση στον ίδιο τον οινοτουρίστα υπήρξε αρκετά περιορισμένη (Mitchell et al., 2000).
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να συνεισφέρει στο πεδίο αυτό, διερευνώντας τα
κίνητρα των επισκεπτών στα οινοποιεία της Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων:
«Ανοιχτές Πόρτες», οι οποίες αποτελούν μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων
του Κρασιού και διεξάγονται σε ετήσια βάση.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Θεωρίες της τουριστικής υποκίνησης
Αν και η υποκίνηση είναι μόνο μία από τις πολλές μεταβλητές που συμβάλλουν στην
κατανόηση της συμπεριφοράς των τουριστών, εντούτοις είναι κρίσιμης σημασίας, διότι
αποτελεί την κινητήρια δύναμη που ενεργοποιεί κάθε είδους συμπεριφορά (Fodness, 1994).
Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα «γιατί επιλέγουν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι»,
διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες, οι επικρατέστερες εκ των οποίων είναι οι εξής (Park et al.,
2008): 1. Της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών (Maslow, 1954), 2. Των παραγόντων
έλξης και ώθησης (Crompton, 1979, Dann, 1977, 1981) και 3. Της διχοτόμησης μεταξύ
προσέγγισης (αναζήτησης) και αποφυγής (δραπέτευσης) (Iso – Ahola, 1982). Η παρούσα
εργασία χρησιμοποιεί ως θεωρητικό υπόβαθρο τη δεύτερη από τις παραπάνω, σύμφωνα με
την οποία τα κίνητρα που συνδέονται με τον τουρισμό εντάσσονται σε δύο κατηγορίες
(Crompton, 1979, Dann, 1977): α) τους παράγοντες έλξης (pull factors – εξωτερικά κίνητρα),
οι οποίοι αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού προορισμού που είναι
ικανά να προσελκύσουν επισκέπτες και β) τους παράγοντες ώθησης (push factors –
εσωτερικά κίνητρα), οι οποίοι είναι ψυχολογικής φύσης.
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Στην περίπτωση του οινικού τουρισμού, οι συμμετέχοντες επιζητούν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους όχι μόνο ως τουρίστες-ταξιδιώτες, αλλά και ως καταναλωτές οίνου (Alant
and Bruwer, 2004). Οι Hall et al. (2000) προέβησαν σε μία πρώτη διάκριση, ορίζοντας ως
«πρωταρχικά» κίνητρα τη δοκιμή και αγορά οίνου και ως «δευτερεύοντα» ή «περιφερειακά»
την επιθυμία για κοινωνικές συναναστροφές, για επιμόρφωση, για ψυχαγωγία κλπ. Σε ό,τι
αφορά τους παράγοντες έλξης και ώθησης, η συγκεκριμένη θεωρία διαμορφώνεται ως εξής
(Mitchell et al., 2000, Yuan et al., 2005):
 Οι παράγοντες έλξης προσελκύουν τον επισκέπτη στο οινοποιείο και αφορούν σε γενικά
χαρακτηριστικά ή σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί (δοκιμή και αγορά οίνου,
περιήγηση στους αμπελώνες, επαφή με το αγροτικό τοπίο, κλπ).
 Οι παράγοντες ώθησης περιλαμβάνουν εσωτερικά κίνητρα, τα οποία οδηγούν τον
επισκέπτη στο οινοποιείο (ανάγκη για κοινωνικοποίηση, ενημέρωση για το προϊόν,
επιθυμία για χαλάρωση, συνάντηση με τον οινοποιό κλπ).
Οι εκδηλώσεις με επίκεντρο τον οίνο
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, ο επισκέπτης μιας αμπελοοινικής
περιοχής επιζητά να αποκομίσει μια δέσμη ωφελειών (“bundle of benefits”) και όχι να βιώσει
αποκλειστικά «οινικές» εμπειρίες, τις οποίες επιδιώκει ο κατεξοχήν οινόφιλος (Charters and
Ali-Knight, 2000). Ως εκ τούτου, ενώ τα οινοποιεία και οι αμπελώνες συνθέτουν το κυρίαρχο
τουριστικό «θέλγητρο», ο εμπλουτισμός του οινοτουριστικόύ προϊόντος με ποικίλες
δραστηριότητες παρέχει τη δυνατότητα στους οινοποιούς να απευθυνθούν σε μία ευρύτερη
κατηγορία καταναλωτών (Beverland et al., 2001).
Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση εκδηλώσεων με θεματικό άξονα τον οίνο αποτελεί
ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων και της
επισκεψιμότητας μιας περιοχής, όπως επίσης και για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης σε
συγκεκριμένες οινοποιητικές επιχειρήσεις (Getz, 2000, Yuan et al., 2008). Μια ευχάριστη
εμπειρία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συντελεί στη διαμόρφωση μίας θετικής εικόνας, η
οποία με τη σειρά της προκαλεί όχι μόνο επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην περιοχή και
στα οινοποιεία, αλλά και αγορές των τοπικών οίνων στο μέλλον (Yuan at al., 2008).
Σύμφωνα με τον Getz (2000), οι εκδηλώσεις με επίκεντρο τον οίνο διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες: 1. Γιορτές κρασιού (και τροφίμων) (wine and food festivals), οι οποίες
διεξάγονται σε αμπελοοινικές περιοχές, μεταξύ διαφόρων οινοποιείων ή σε πόλεις, 2. Ειδικές
εκδηλώσεις και δραστηριότητες (special events and functions) στα οινοποιεία (εκπαιδευτικά
σεμινάρια, γευσιγνωσίες, συναυλίες, εκδηλώσεις γαστρονομίας, περιήγηση κλπ) και 3.
Επαγγελματικές οινικές εκδηλώσεις (wine trade events). Με βάση αυτή την τυπολογία,
διαπιστώνεται ότι οι «Ανοιχτές Πόρτες» εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία.
Σε ό,τι αφορά στα κίνητρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον οίνο,
οι Getz and Cheyne (2002) ανέπτυξαν ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο, κατατάσσοντάς τα σε
διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει γενικά κίνητρα που σχετίζονται με το ταξίδι και
την αναψυχή, ενώ η δεύτερη συγκεκριμένα κίνητρα που συνδέονται με την εγγενή
ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης. Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά από κίνητρα που είναι
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ανεξάρτητα από οποιοδήποτε στοιχείο της εκδήλωσης (π.χ. επαγγελματικοί λόγοι, ή λόγοι
υποχρέωσης). Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους επισκέπτες μπορεί να συμμετέχουν
ακολουθώντας την υπόλοιπη παρέα ή την οικογένεια (Yuan et al., 2006).
Τμηματοποίηση της αγοράς
Αρκετοί ακαδημαϊκοί που επικεντρώθηκαν στον τομέα των εκδηλώσεων (Getz, 2007,
Park at al., 2009) υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα για τη συμμετοχή είναι εκείνα τα οποία θα
πρέπει να αποτελούν τη βάση για την τμηματοποίηση της αγοράς. Εναλλακτικές
προσεγγίσεις προτείνουν η τμηματοποίηση να βασίζεται σε άλλες μεταβλητές (ηλικία,
εισόδημα, τόπος μόνιμης κατοικίας, δαπάνες), υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό είναι
δυνατό να σκιαγραφηθεί ένα γενικότερο προφίλ των επισκεπτών. Ωστόσο, δεν υπάρχει
σωστός ή λανθασμένος τρόπος προσέγγισης (Tkaczynski and Rundle – Thiele, 2010). Στον
Πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα εργασιών που επικεντρώθηκαν στη
διερεύνηση των κινήτρων των επισκεπτών του οινικού τουρισμού.
Πίνακας 1. Κυριότερες έρευνες του προφίλ και των κινήτρων των οινοτουριστών.
Συγγραφείς

Σκοπός της έρευνας

Κυριότερα αποτελέσματα
1. Ο «Οινόφιλος», 2. Ο «Ενδιαφερόμενος», 3.
Ο «Περίεργος»

Johnson (1998)
Νέα Ζηλανδία

Τυπολογία των οινοτουριστών με
βάση τα κίνητρα της επίσκεψης
(σύμφωνα με τις απόψεις οινοποιών)
Τυπολογία των οινοτουριστών με
βάση τα κίνητρα της επίσκεψης

Weiler & συν.
(2004)
Yuan & συν.
(2005), Η.Π.Α.
Yuan & συν.
(2006), Η.Π.Α.

Κίνητρα για την επίσκεψη σε μια
γιορτή κρασιού
Κίνητρα των συμμετεχόντων σε
εκδήλωση με επίκεντρο τον οίνο
Τυπολογία των συμμετεχόντων σε
εκδήλωση με επίκεντρο τον οίνο

Houghton (2008)
Αυστραλία
Dodd & συν.
(2006)
Η.Π.Α.

Τυπολογία των συμμετεχόντων σε
εκδήλωση με επίκεντρο τον οίνο
Κίνητρα των συμμετεχόντων σε
εκδήλωση γαστρονομίας και οίνου

Park & συν.
(2008), Η.Π.Α.

Κίνητρα των συμμετεχόντων σε
εκδήλωση με επίκεντρο τη
γαστρονομία και τον οίνο

Hall (1996)
Νέα Ζηλανδία

1. Ο «Εξειδικευμένος» (βασικό κίνητρο ο
οίνος) και 2. Ο «Γενικος» (έχει διαφορετικά
κίνητρα)
1. Άντληση γνώσεων, 2. Συναναστροφές με
οικεία άτομα, 3. Αναζήτηση νέων εμπειριών
1.Δοκιμή οίνου, 2. Γνωριμία με τα τοπικά
οινοποιεία, 3. «Να απολαύσω μία μέρα έξω»
1. Ο «Επικεντρωμένος στον οίνο», 2. Ο
«Επικεντρωμένος στη γιορτή», 3. Ο
«Παρατρεχάμενος»
Οι εκδηλώσεις προσελκύουν ποικίλους
τύπους επισκεπτών με διαφορετικά κίνητρα
Οι νεότερης ηλικίας συμμετέχοντες
αντιμετωπίζουν την εκδήλωση ως ευκαιρία
να δοκιμάσουν κρασί, να βρεθούν με φίλους
και να ψυχαγωγηθούν
Κίνητρα όσων συμμετείχαν για πρώτη φορά:
1. Δοκιμή οίνων και φαγητού, 2. Η
ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, 3. Κοινωνικοί
παράγοντες

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων διαφόρων ερευνών.
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 1 προκύπτει ότι η πλειονότητα των ερευνών προέρχεται
από τις χώρες του Νέου Κόσμου και τα αποτελέσματά τους ποικίλουν, γεγονός που σημαίνει
ότι τα κίνητρα των οινοτουριστών παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.
Μάλιστα, διαφορές παρατηρούνται ακόμα και μεταξύ των επισκεπτών δυο οινοποιείων της
ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Η διαπίστωση αυτή καθιστά εντονότερη την ανάγκη για
ποσοτική έρευνα, η οποία θα συμπεριλαμβάνει δεδομένα από περισσότερες από μία
οινοπαραγωγικές περιοχές (Charters and Ali-Knight, 2002, Sparks, 2007).

Μεθοδολογία της έρευνας
Η δειγματοληπτική έρευνα στους επισκέπτες 24 εκ των 32 οινοποιείων της Βορείου
Ελλάδος που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» το διήμερο 15-16 Μαΐου
αποτέλεσε τη βασική ερευνητική μέθοδο συγκέντρωσης των δεδομένων (mall interception
technique). Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ερωτηματολόγια συνέντευξης και σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτοδιαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή
ανταπόκριση των επισκεπτών και η απόκτηση εκτενούς πληροφόρησης (Σιάρδος, 1997).
Προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος
Το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος δείγματος εκτιμήθηκε με βάση τις παρακάτω
παραμέτρους και παραδοχές:
1. Έπειτα από πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου σε συμπτωματικό δείγμα 30 ατόμων
(n=30), με σκοπό την ανίχνευση τεχνικών προβλημάτων κατά τη συμπλήρωσή του,
εκτιμήθηκε η τυπική απόκλιση s των σπουδαιότερων μεταβλητών - ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των μεταβλητών αυτών θεωρήθηκαν ισοδιαστημικού
τύπου. Από τις εκτιμήσεις των τυπικών αποκλίσεων επιλέχθηκε η μεγαλύτερη (s=1,7) και
εισήχθη στη Σχέση (1).
2. Καθορίστηκε το επίπεδο εμπιστοσύνης σε 95%, οπότε από τους πίνακες τιμών της
Τυπικής Κανονικής Κατανομής προκύπτει ότι Ζ=1,96.
3. Καθορίστηκε το αποδεκτό σφάλμα δειγματοληψίας σε 5% της μέγιστης βαθμολογικής
διαφοράς που μπορεί να παρατηρηθεί στις απαντήσεις και επειδή οι κλίμακες μέτρησης
είναι 5-βάθμιες (από 1 έως 5), τέθηκε στη Σχέση (1) η παράμετρος d=0,05  4=0,20.
4. Επειδή ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι άγνωστος, για τον προσδιορισμό του Ν
στη Σχέση 1 έγιναν διάφορα σενάρια (ελέγχθηκε από Ν=5.000 έως Ν=1.000.000) και
διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος του δείγματος ελάχιστα διαφοροποιείται.
5. Οι πιο πάνω παράμετροι εισήχθησαν στη Σχέση (1) για να υπολογιστεί το ελάχιστο
απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για την ποσοτική έρευνα (Ξεκαλάκη, 1995, Χαρίσης και
Κιόχος, 1997):
n Z s 2
6. n  (1  )(
) (1)
N d
6. Συνεπώς, για n=30, Ν=1.000.000, s=1,7, d=0,20 και Z=1,96 από τη Σχέση 1 προκύπτει ότι
n278.
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Επιπλέον, ελήφθη υπόψη και το γεγονός ότι το μέγεθος του δείγματος πρέπει να
καλύπτει και τις απαιτήσεις της βασικής στατιστικής διαδικασίας (διβηματική ανάλυση κατά
συστάδες), έτσι ώστε να καλύπτεται το κριτήριο βάσει του οποίου μέγεθος δείγματος
δεκαπλάσιο του αριθμού των μεταβλητών, οι οποίες συμμετέχουν σε μια πολυδιάστατη
στατιστική ανάλυση, εξασφαλίζει εξωτερική και εσωτερική σταθερότητα των παραγόμενων
αποτελεσμάτων (Coakes and Steed 1999, Hair et al., 1995). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το
ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 33 ερωτήσεις – μεταβλητές, οπότε το ελάχιστο απαιτούμενο
μέγεθος δείγματος έπρεπε να αυξηθεί σε 1033=330 μονάδες τουλάχιστον. Τελικά, τα
έγκυρα ερωτηματολόγια ήταν 298.
Ανάλυση στοιχείων της έρευνας
Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πρόγραμμα SPSS v.17. Εκτός από την περιγραφική στατιστική ανάλυση, εφαρμόστηκε η
μέθοδος της διβηματικής ανάλυσης κατά συστάδες (Two step cluster analysis), με σκοπό να
ομαδοποιηθούν τα υποκείμενα της έρευνας με βάση τα κίνητρα της συμμετοχής τους στην
εκδήλωση. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να τμηματοποιηθεί ένας
μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων σε συστάδες ομοειδών παρατηρήσεων με βάση μια ομάδα
κατηγορικών και αριθμητικών μεταβλητών (SPSS, 2003: ch. 31). Η επιλογή του άριστου
αριθμού των συστάδων γίνεται αυτομάτως, με βάση το κριτήριο της πληροφόρησης κατά
Bayes (BIC) του Schwarz ή το κριτήριο πληροφόρησης Akaike (AIC).

Εμπειρικά αποτελέσματα
Σκιαγράφηση του γενικού προφίλ των επισκεπτών
Η κατανομή των ερωτηθέντων του δείγματος μεταξύ αντρών και γυναικών ήταν 57% και
43% αντίστοιχα. Το 53,4% των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι. Οι μισοί σχεδόν (44,6%) από
τους ερωτηθέντες είναι μεταξύ 19 και 35 ετών, το 35,9% αυτών εντάσσεται στην κλάση 3655 ετών, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι τα 38,87 έτη. Το 62,8% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ.
Σε ό,τι αφορά το καθαρό ατομικό μηνιαίο εισόδημα, έως 1000 ευρώ δήλωσε το 40,6%
των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 31,2% δήλωσε ότι ανήκει στην κλάση 1001-1500, ενώ
το υπόλοιπο 28,2% δήλωσε μηνιαίο εισόδημα πάνω από 1501 ευρώ. Το 37,6% των
ερωτηθέντων επισκέπτεται για πρώτη φορά την αμπελοοινική περιοχή, το 44,6% είναι
μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (64,8%) δήλωσε
ότι δεν επισκέφτηκε ούτε σκοπεύει να επισκεφτεί άλλα οινοποιεία εκτός από το
συγκεκριμένο, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν πως επισκέφτηκαν ή πρόκειται να επισκεφτούν
ακόμα ένα (19,5%), δύο (11,4%) ή τρία (4,4%). Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
το 66,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επισκέπτεται για πρώτη φορά το οινοποιείο. Σε ό,τι
αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας, κυριαρχούν η Θεσσαλονίκη (38,9%), καθώς και διάφορα
αστικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση επιλέγουν να
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επισκεφτούν τα οινοποιεία κυρίως με φίλους (42,3%), ως ζευγάρια (14,1%) ή με την
οικογένεια (10,1%).
Στη συνέχεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρα για τη συμμετοχή στην
εκδήλωση, ζητήθηκε από τους επισκέπτες να αποδώσουν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert ένα
βαθμό σημαντικότητας (1: Καθόλου Σημαντικός έως 5: Πάρα Πολύ Σημαντικός) σε μια
σειρά από παράγοντες, ανάλογα με τη βαρύτητα που είχε ο καθένας από αυτούς σε σχέση με
την απόφασή τους να επισκεφτούν την περιοχή και το οινοποιείο. Τα αποτελέσματα, έτσι
όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Βασικά κίνητρα της επίσκεψης στην αμπελοοινική περιοχή και στο οινοποιείο.
Κίνητρα της επίσκεψης στην περιοχή

Κίνητρα της επίσκεψης στο οινοποιείο

Διασημότητα της περιοχής ως οινοπαραγωγική Δοκιμή οίνου (4,21)
(3,81)
Όμορφο τοπίο/ Φυσικό περιβάλλον (3,81)
Περιήγηση στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου(3,94)
Απόδραση από την καθημερινότητα (3,61)
Επιμόρφωση (3,81)
Παρουσία οινοποιείων στην περιοχή (3,55)
Τοπίο που διαμορφώνουν οι αμπελώνες (3,59)
Χαλάρωση/ Ξεκούραση (3,38)
Θετικές συστάσεις από φίλους/ γνωστούς (3,48)
Συναναστροφή με φίλους/ την οικογένεια (3,01) Δυνατότητα για ανακάλυψη σπάνιων κρασιών (3,45)
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας (Στην παρένθεση ο Μέσος Όρος).

Η επιθυμία να δοκιμάσει κανείς κρασί αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο για την επίσκεψη
στο οινοποιείο, γεγονός που επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα (Hall et al., 2000, Yuan et
al., 2006, Park et al., 2008) Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αγορά οίνου δεν αποτελεί
κυρίαρχο κίνητρο. Αυτό επισημαίνουν και οι O’Neill and Palmer (2004), σύμφωνα με τους
οποίους οι οινοτουρίστες συχνά μπορεί να επισκέπτονται ένα οινοποιείο για να δοκιμάσουν
οίνους, δεν προβαίνουν όμως σε αγορές. Πράγματι, όπως διαπιστώθηκε, το 32,2% των
συμμετεχόντων στις «Ανοιχτές Πόρτες» δεν αγόρασε κανένα προϊόν κατά την επίσκεψη, το
31,2% πραγματοποίησε αγορές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ, ενώ μόλις
14,7% είναι το ποσοστό των επισκεπτών η αξία των αγορών των οποίων υπερβαίνει τα 50
ευρώ. Το υπόλοιπο 22% αντιπροσωπεύει αγορές μεταξύ 21 και 50 ευρώ. Τέλος, η
παρότρυνση από φίλους και γνωστούς («Ήθελε η υπόλοιπη παρέα») φαίνεται ότι επηρεάζει
σε μικρό ποσοστό τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (Μ.Ο.= 2,73).
Αποτελέσματα διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες
Ο προσδιορισμός συστάδων ομοειδών παρατηρήσεων έγινε με τη χρήση της τεχνικής της
διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες. Ως συνεχής μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το ύψος των
δαπανών σε ευρώ που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση κατά την
επίσκεψή τους στο οινοποιείο. Ως κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι
παράγοντες - κίνητρα της επίσκεψης στην περιοχή:
V1. «Αξιόλογη τοπική γαστρονομία και καλά εστιατόρια», V2. «Η παρουσία οινοποιείων στην
περιοχή», V3. «Όμορφο τοπίο-φυσικό περιβάλλον», V4. «Να χαλαρώσω-να ξεκουραστώ», V5. «Να
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ξεφύγω από τη ρουτίνα-καθημερινότητα», V6. «Τα αξιοθέατα της περιοχής», V7. «Η περιοχή είναι
διάσημη για τα κρασιά που παράγει», V8. «Να βρεθώ με τους φίλους/ την οικογένειά μου» και V9.
«Έχω σπίτι στην περιοχή»

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και οι εξής κατηγορικές μεταβλητές- κίνητρα για την
επίσκεψη στο οινοποιείο:
V10. «Η αρχιτεκτονική του οινοποιείου», V11. «Γνώριζα τον ιδιοκτήτη του οινοποιείου», V12.
«Να συναντήσω προσωπικά τον ιδιοκτήτη του οινοποιείου», V13. «Να αγοράσω κρασί», V14. «Να
εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σχετικά με το κρασί», V15. «Να δοκιμάσω τα κρασιά του οινοποιείου»,
V16. «Η δυνατότητα να δοκιμάσω σπάνια κρασιά τα οποία δεν μπορώ να βρω αλλού», V17. «Να
περιηγηθώ στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου», V18. «Να συναναστραφώ με- συναντήσω άλλους
ανθρώπους», V19. «Είχα προηγούμενη θετική εμπειρία» και V20. «Ήθελε η υπόλοιπη παρέα».

Το πρόγραμμα της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες ταξινόμησε τις παρατηρήσεις σε
τέσσερις συστάδες ως άριστη λύση. Ειδικότερα, από τις 298 παρατηρήσεις ποσοστό 25,1%
εντάσσεται στην πρώτη συστάδα, 41,7% στη δεύτερη, 20,3% στην τρίτη και 12,9% στην
τέταρτη συστάδα (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Κατανομή των παρατηρήσεων κατά συστάδα.
1
2
3
Συστάδα
4
Σύνολο
Αποκλειόμενες περιπτώσεις
Σύνολο

N
74
123
60
38
295
3
298

% του συνόλου των
χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων
25,1%
41,7%
20,3%
12,9%
100,0%

% του συνόλου
24,8%
41,3%
20,1%
12,8%
99,0%
1,0%
100,0%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων της έρευνας.
Σε ό,τι αφορά τη σχετική σημασία των μεταβλητών (συνεχών και κατηγορικών) στο
σχηματισμό των παραπάνω συστάδων, οι απεικονίσεις του Σχήματος 1 (Παράρτημα)
παρέχουν διαγραμματικά τους στατιστικούς ελέγχους σημαντικότητας. Από αυτές
διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή «Δαπάνες» είναι σημαντική για τη δημιουργία της τέταρτης
συστάδας (δεδομένου ότι υπερβαίνει την κριτική τιμή), ενώ δε συμμετέχει στο σχηματισμό
των υπόλοιπων τριών.
Αναφορικά με τις κατηγορικές μεταβλητές, η τιμή του στατιστικού χ2 στην πρώτη
συστάδα εξέρχεται των ορίων της κριτικής τιμής για 19 μεταβλητές (V2, V7, V3, V13, V1,
V5, V6, V4, V15, V16, V8, V17, V18, V10, V14, V12, V9, V20 και V19). Αυτό σημαίνει ότι
οι παραπάνω μεταβλητές είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση της συστάδας. Στο
σχηματισμό της δεύτερης συστάδας συμμετέχουν συνολικά 8 μεταβλητές (V18, V6, V4, V1,
V2, V7, V5 και V13), ενώ όλες οι υπόλοιπες δεν ξεπερνούν τα όρια της κριτικής τιμής. Στην
τρίτη συστάδα η τιμή του χ2 εξέρχεται των ορίων της κριτικής τιμής για 15 μεταβλητές (V7,
V10, V2, V4, V3, V18, V1, V15, V19, V11, V12, V17, V8, V5 και V6). Οι μεταβλητές V20,
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V13 και V16 τείνουν να είναι σημαντικές, ενώ οι υπόλοιπες δεν ξεπερνούν τα όρια της
κριτικής τιμής. Τέλος, στο σχηματισμό της τέταρτης συστάδας συμμετέχουν συνολικά 18
κατηγορικές μεταβλητές (V5, V4, V15, V7, V17, V20, V3, V16, V11, V2, V12, V19, V8,
V10, V18, V13, V1 και V14).
Ακολούθως, με τη βοήθεια του ελέγχου του χ2 του Pearson, διερευνήθηκε η σχέση
μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην εκδήλωση (βρέθηκε
στατιστική σημαντικότητα μεταξύ της κάθε συστάδας και της μεταβλητής «ηλικία», α=0,000,
χ2=59,651), καθώς και λοιπών ονομαστικών μεταβλητών («δομή της ταξιδιωτικής παρέας»,
α= 0,005, χ2=63,857, «επίσκεψη για πρώτη φορά στην περιοχή», α= 0,000, χ2=28,496,
«επίσκεψη για πρώτη φορά στο οινοποιείο», α=0,004, χ2=13,039) και των τεσσάρων
συστάδων, προκειμένου να εμπλουτιστεί το προφίλ της κάθε μιας από αυτές.
Τα γνωρίσματα των οινοτουριστών που συνθέτουν τις τέσσερις συστάδες οδηγούν στην
ταυτοποίησή τους αντίστοιχα ως εξής:
Πρώτη συστάδα: Οι «Οινόφιλοι»
Η επίσκεψη των ατόμων της πρώτης συστάδας στην περιοχή είναι άμεσα συνυφασμένη
με την παρουσία οινοποιείων. Καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του εκάστοτε
προορισμού αποτελεί η δημοφιλία της περιοχής ως οινοπαραγωγική, καθώς και το φυσικό
περιβάλλον αυτής. Οι «Οινόφιλοι» επισκέπτονται κατ’ επανάληψιν, όχι μόνο την περιοχή,
αλλά και το οινοποιείο υποκινούμενοι επίσης και από την επιθυμία τους να αγοράσουν κρασί.
Είναι μεταξύ 36 και 55 ετών και ταξιδεύουν συνήθως με την οικογένεια.
Δεύτερη συστάδα: Οι «Κοινωνικοί»
Συνοδευόμενοι από το (-τη) σύζυγο(-σύντροφο), καθώς επίσης και από φίλους, οι
«Κοινωνικοί» υποκινούνται αφενός από την επιθυμία τους να συναναστραφούν με άλλους
ανθρώπους, ή και να κάνουν νέες γνωριμίες και αφετέρου από την ανάγκη τους για
χαλάρωση. Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας έλξης των ατόμων αυτής της κατηγορίας
είναι τα γενικότερα αξιοθέατα της αμπελοοινικής περιοχής. Είναι νεαρής ηλικίας (19-35
ετών) και παρόλο που κατοικούν μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή, επισκέπτονται το οινοποιείο
για πρώτη φορά.
Τρίτη συστάδα: Οι «Αδιάφοροι»
Η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών της τρίτης συστάδας δήλωσε ότι δε θεωρεί
καθόλου σημαντικούς παράγοντες για την επίσκεψη τη δημοφιλία της περιοχής ως
οινοπαραγωγού και την παρουσία οινοποιείων σε αυτή. Οι «Αδιάφοροι» δεν εκδηλώνουν
κανένα ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική του οινοποιείου, δε γνωρίζουν τον ιδιοκτήτη ούτε
και επιθυμούν να τον συναντήσουν προσωπικά. Μοναδικό κίνητρο για την επίσκεψη είναι η
επιθυμία τους να δοκιμάσουν τα κρασιά του οινοποιείου. Συμμετέχουν στην εκδήλωση με
φίλους και είναι μεταξύ 36 και 55 ετών.
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Τέταρτη συστάδα: Οι «Αποδρώντες»
Η τέταρτη συστάδα περιλαμβάνει άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από την
ανάγκη τους να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα και την επιθυμία τους να
χαλαρώσουν. Ανήκουν στην κλάση ηλικιών 56-65 ετών και επισκέπτονται για πρώτη φορά
με συγγενείς και φίλους την περιοχή, λόγω του γεγονότος ότι είναι διάσημη για τους οίνους
που παράγει. Επίσης, επισκέπτονται για πρώτη φορά το οινοποιείο για να δοκιμάσουν τα
προϊόντα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη συστάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό
αρνητικό μέσο σε ό,τι αφορά στη μεταβλητή «Δαπάνες».

Συμπεράσματα
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί το προφίλ εκείνης
της κατηγορίας οινοτουριστών οι οποίοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με επίκεντρο τον οίνο.
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν
προηγούμενες σχετικές έρευνες (Mitchel et al., 2000, Treloar et al., 2004), σύμφωνα με τις
οποίες οι οινοτουρίστες είναι νεαρής ηλικίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος
και προέρχονται από περιοχή που απέχει μικρή απόσταση από τον τόπο εγκατάστασης της
οινοποιητικής επιχείρησης. Πράγματι, οι «Ανοιχτές Πόρτες» προσελκύουν κυρίως άντρες
νεαρής ηλικίας, έγγαμους, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος, που κατοικούν
μόνιμα στα πλησιέστερα αστικά κέντρα και συνοδεύονται από φίλους.
Επίσης, η εργασία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των παραγόντων που έλκουν ή ωθούν
τους οινοτουρίστες να επισκεφτούν την αμπελοοινική περιοχή και το οινοποιείο. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, η καθιέρωση μιας περιοχής στις
αντιλήψεις των εν δυνάμει επισκεπτών ως οινοπαραγωγός είναι καθοριστικής σημασίας και
διαμορφώνει τα κίνητρα της επίσκεψης. Επίσης, σημαντικός παράγοντας έλξης αποδείχθηκε
πως είναι το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο που διαμορφώνουν οι αμπελώνες. Συνεπώς, σε
επίπεδο σχεδιασμού και πολιτικής, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση του
φυσικού κάλλους των αγροτικών περιοχών σε συνδυασμό με την κατάλληλη προβολή των
παραγόμενων οίνων.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η επιθυμία για απόδραση από την καθημερινότητα, σε
συνδυασμό με την ανάγκη για χαλάρωση και για τόνωση των κοινωνικών δεσμών αποτελούν
τους κυρίαρχους παράγοντες ώθησης για τη συμμετοχή σε οινοτουριστικές δραστηριότητες.
Εάν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σημαντική μερίδα των επισκεπτών προέρχεται από
μεγάλα αστικά κέντρα, καθίσταται σαφές ότι οι «Ανοιχτές Πόρτες» αντιμετωπίζονται από
τους συμμετέχοντες ως μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της μεγαλούπολης. Ως εκ
τούτου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες, αλλά και η γενικότερη ατμόσφαιρα
στο οινοποιείο είναι σκόπιμο να ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ανάγκες. Επισημαίνεται
επίσης ότι η επιθυμία για άντληση γνώσεων σχετικά με τον οίνο και την οινοπαραγωγή
αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες υποκίνησης, επιβεβαιώνοντας την επιμορφωτική
διάσταση του οινικού τουρισμού (Charters and Ali-Knight, 2000, 2002).
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Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των επισκεπτών σε τέσσερις ομάδες, όπως προέκυψε από
τα αποτελέσματα της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες, ενισχύει την άποψη (Charters and
Carlsen, 2006) πως οι οινοτουρίστες δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο. Ωστόσο, η
διαφοροποίηση των κινήτρων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανόν οι εκδηλώσεις με
επίκεντρο τον οίνο να προσελκύουν άτομα, τα οποία δεν είχαν σκοπό να επισκεφτούν ένα
οινοποιείο και επομένως δε θα συμπεριλαμβάνονταν υπό άλλες συνθήκες στην κατηγορία
των οινοτουριστών (Yuan et al., 2008). Έτσι, εκτός από τους κατεξοχήν «Οινόφιλους»- οι
οποίοι ενδεχομένως να επισκέπτονταν ούτως ή άλλως το οινοποιείο-, οι Ανοιχτές Πόρτες
προσελκύουν και τους «Αδιάφορους». Οι τελευταίοι δεν εμφανίζουν υψηλή ανάμιξη με το
προϊόν και δεν αποτελούν το επιθυμητό τμήμα-στόχο των οινοποιών. Το γεγονός αυτό
προβληματίζει ορισμένους από τους ιδιοκτήτες οινοποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τέτοιου είδους γεγονότα και εκφράζουν αμφιβολίες σε σχέση
με τα οφέλη από τη διεξαγωγή τους (Houghton, 2008).
Ενδεχομένως να προκύψει και προβληματισμός σε σχέση με το γεγονός ότι οι δαπάνες
των επισκεπτών στα οινοποιεία είναι αρκετά περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις και θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους οι
συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις δεν πραγματοποιούν αγορές.
Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι οι «Ανοιχτές Πόρτες»
αποτελούν την αφορμή για να περιηγηθούν οι επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου
και να δοκιμάσουν τα προϊόντα του. Δεδομένου δε ότι η πλειονότητα των επισκεπτών είναι
μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που όμως επισκέπτονται για πρώτη φορά τα
οινοποιεία, συμπεραίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συντελεί σε μια πρώτη επαφή
των ατόμων αυτών με τον οινικό τουρισμό. Ακόμα και αν δεν προβούν άμεσα σε αγορές,
είναι αρκετά πιθανό στο μέλλον να αναζητήσουν τα προϊόντα του οινοποιείου που
επισκέφθηκαν. Επίσης, τόσο οι «Κοινωνικοί» όσο και οι «Αποδρώντες» είναι δυνατόν να
αποτελέσουν εν δυνάμει «Οινόφιλους» εάν το επιτρέψουν οι κατάλληλες συνθήκες, ή να
επαναλάβουν την επίσκεψη στα οινοποιεία εφόσον αποκομίσουν βιωματικές εμπειρίες από
την εκδήλωση.
Η παρούσα εργασία δίνει τις πρώτες ενδείξεις σε σχέση με τη φύση και τα
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις με επίκεντρο τον οίνο. Ωστόσο, λόγω της
χρονικά περιορισμένης έκτασής της και δεδομένου ότι ο οινικός τουρισμός στην Ελλάδα
βρίσκεται ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο, επισημαίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση,
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η τουριστική ανάπτυξη είναι μια
δυναμική διαδικασία και οι αντιλήψεις, οι στάσεις και τα κίνητρα των τουριστών ενδέχεται
να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του κοινωνικού
κεφαλαίου ως σημαντικού προσδιοριστικού παράγοντα τοπικής ανάπτυξης των ορεινών
περιοχών του ελλαδικού χώρου.
Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν από πρωτογενή έρευνα πεδίου σε δείγμα 318
ατόμων που επελέγησαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση αναλυτικού
ερωτηματολογίου.
Για τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών πρωτογενών δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και της
Επικυρωτικής ή Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των
μοντέλων δομικών εξισώσεων, διερευνήθηκε η αιτιώδης σχέση μεταξύ των διαφόρων
διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και της ποιότητας της ανάπτυξης στις δύο περιοχές.
Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα άτυπα/οικογενειακά δίκτυα
αποτελούν την κυρίαρχη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου στις δύο περιοχές. Όσον αφορά τη
συσχέτιση μεταξύ των επτά επιμέρους διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και των δύο
βασικών διαστάσεων εκτίμησης της ποιότητας της ανάπτυξης, στις δύο περιοχές, προέκυψε η
ύπαρξη θετικής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της διάστασης «άτυπες/οικογενειακές σχέσεις»
και της διάστασης «κοινωνική ευημερία», καθώς και η ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ
της διάστασης «άτυπες/οικογενειακές σχέσεις» και της διάστασης «ανθρώπινη ανάπτυξη».
Λέξεις-κλειδιά: τοπική ανάπτυξη, κοινωνικό κεφάλαιο, ορεινές αγροτικές περιοχές,
παραγοντική ανάλυση.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of social capital as an important factor that
defines local development in the rural mountain areas in Greece. The data of study were
collected by a primary field study. The sample consisted of 318 individuals who were selected
by random stratified sampling after the use of an analytic questionnaire.
The primary quantitative data were statistically analyzed by using the methods of
Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. The causal relationship between the various
dimensions of social capital and local development was then explored through the structural
equation model.
The results show that the informal / family networks are the dominant form of social
capital in both regions. Regarding the relationship between the seven different dimensions of
social capital and the two main dimensions of the quality of development in the two regions,
it was found that there is a positive linear correlation between «informal / family relations»
and «social welfare» and a negative correlation between «informal family relations” and «
human development ".
Keywords: Local development, social capital, rural mountain Greece, factor analysis.

Εισαγωγή
O όρος «κοινωνικό κεφάλαιο» (Social Capital) συνιστά έναν σχετικά νέο όρο στις
Κοινωνικές Επιστήμες, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής
κοινότητας, όσο και των φορέων πολιτικής. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου είναι
βασισμένη στην ιδέα ότι οι κοινωνικές σχέσεις και οι κοινωνικοί κανόνες διευκολύνουν την
πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους που μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των ατόμων, των
οικογενειών, των κοινοτήτων ή ακόμα και των περιοχών ή των εθνών (Fafchamps and
Minten, 2002, Narayan and Pritchett, 1999, Bowles and Gintis, 2002, Knack and Keefer,
1997).
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Η βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης είναι ότι το επίπεδο τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής επηρεάζεται από το διαθέσιμο απόθεμα του
κοινωνικού της κεφαλαίου.
Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως στόχο του, αρχικά να εκτιμήσει τις βασικές διατάσεις
που συνθέτουν την φυσιογνωμία του κοινωνικού κεφαλαίου και της τοπικής ανάπτυξης, στις
υπό μελέτη περιοχές, και στη συνέχεια να προσδιορίσει και να αναλύσει την αιτιώδη σχέση
μεταξύ των διαφόρων βασικών διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και της ποιότητας της
κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αποδεικνύεται πως οι ισχυροί
οικογενειακοί δεσμοί μαρτυρούν την στήριξη των κατοίκων, στις δύο υπό μελέτη περιοχές,
στην οικογένεια ως βασικής κοινωνικής και οικονομικής μονάδας, η οποία εξασφαλίζει την
πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και παρέχει κοινωνική στήριξη, αλληλεγγύη και
αμοιβαιότητα στα μέλη της, καλύπτοντας την ανεπάρκεια των υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας και των τοπικών φορέων. Σε γενικές γραμμές, αναδεικνύεται η σημαντική επιρροή
της δυναμικότητας των οικογενειακών δεσμών και η απουσία της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά, στοιχεία τα οποία καθορίζουν και προδιαγράφουν τη δυναμική της
τοπικής ανάπτυξης στις δύο υπό μελέτη περιοχές (Karametou and Apostolopoulos, 2009,
2010).

Το κοινωνικό κεφάλαιο ως προσδιοριστικός παράγοντας τοπικής
ανάπτυξης
Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
και με διαφορετική κάθε φορά σημασία, ανάλογα με τον θεωρητικό προσανατολισμό και την
προσέγγιση του ατόμου που τη χρησιμοποιεί. Εντούτοις, μέσα από τις εργασίες των Bourdieu
(1985), Coleman (1988), Putnam (1993a) και Fukuyama (1995), ο όρος του κοινωνικού
κεφαλαίου άρχισε να αποκτά μία πιο ευρεία και διαδεδομένη χρήση τόσο μεταξύ των μελών
της επιστημονικής κοινότητας όσο και μεταξύ των φορέων πολιτικής (Forrest and Κearns,
2001, Coleman, 1988, Putnam, 1993).
Είναι γνωστό πως η τοπική ανάπτυξη εμπεριέχει κοινωνικούς, πολιτισμικούς και
πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνον από τις δυνάμεις
της αγοράς. Η οικονομική μεγέθυνση είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταβλητή, ωστόσο δεν
είναι από μόνη της αρκετή να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη. Η σχέση κοινωνικού
κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια αμφίδρομη και αμφιλεγόμενη σχέση με
θετικές και αρνητικές αλληλοσυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο Putnam (1993) υποστηρίζει
ότι ένα ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο και μια ισχυρή κοινωνία πολιτών προωθούν την
οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Knack και Keefer (1997), ένα μεγάλο
μέρος της οικονομικής οπισθοδρόμησης στον κόσμο μπορεί να ερμηνευθεί από την έλλειψη
αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Knack and Keefer, 1997). Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι τα χαμηλά
επίπεδα εμπιστοσύνης σε μια κοινωνία θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να αποθαρρύνουν τις
διαδικασίες καινοτομίας που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Σύμφωνα με τον Putnam (2000), η
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επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη διασύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου
με την οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται στο συλλογισμό πως το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί
να ενεργοποιήσει και να καταστήσει πιο αποδοτικές τις άλλες μορφές κεφαλαίου μέσα από
την αύξηση της παραγωγικότητας των ατόμων και των ομάδων (Woodhouse, 2006).
Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν έχει μόνο θετικές επιπτώσεις. Έτσι πολλοί είναι εκείνοι που
επισημαίνουν τις αρνητικές επενέργειες και διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου.
Ειδικότερα, ο Portes υποστηρίζει πως αν και η αρνητική πλευρά του κοινωνικού κεφαλαίου
δεν τονίζεται ιδιαίτερα, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει (Koniordos, 2006, 2008). Επιπλέον,
ο Trigilia επισημαίνει πως το κοινωνικό κεφάλαιο δεν ασκεί μόνο θετικές επιδράσεις, αλλά
μπορεί επίσης να δημιουργήσει εμπόδια στην τοπική ανάπτυξη (Trigilia, 2001).
Σύμφωνα με τον Sabatini (2006), «... η αρνητική σχέση μεταξύ του συγγενικού
κοινωνικού κεφαλαίου (bonding social capital) και της οικονομικής ανάπτυξης αποδεικνύεται
αμφιμονοσήμαντη: οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί όχι μόνον έχουν τη δυνατότητα να
παρακωλύουν την ανθρώπινη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνονται εκεί όπου
παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ανάπτυξης». Επίσης, ο Banfield (1958) ήταν ο πρώτος που
ισχυρίστηκε πως «η ανήθικη οικογενειοκρατία» (amoral familism) ενισχύεται όταν
επικρατούν συνθήκες υπανάπτυξης. Μάλιστα, σχολιάζοντας ο Banfield (1958) τους λόγους
για τους οποίους παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης στη νότια Ιταλία
και στη Σικελία, υποστήριζε ότι ο οικογενειακός αμοραλισμός καθυστερεί και παρεμποδίζει
τις προοπτικές ανάπτυξης.
Τέλος, η σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου με την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει
διερευνηθεί ελάχιστα, γεγονός που συνδέεται και με τον περιορισμένο αριθμό εμπειρικών
μελετών μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης
έγινε εμπειρική διερεύνηση της διασύνδεσης του διαθεσίμου αποθέματος του κοινωνικού
κεφαλαίου και της ποιότητας της τοπικής ανάπτυξης σε δύο ορεινές αγροτικές περιοχές του
ελλαδικού χώρου.

Μεθοδολογία
Περιοχές μελέτης
Η ερευνητική στρατηγική που υιοθετήθηκε σ’ αυτήν τη μελέτη εμπεριέχει δύο βασικές
συνιστώσες: α) την μεθοδολογική προσέγγιση μελέτης περίπτωσης και β) τη χρήση τόσο
ποσοτικών όσο και ποιοτικών τεχνικών στη συλλογή των δεδομένων. Μιας και το ερευνητικό
ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάζεται στις ορεινές περιοχές του ελλαδικού χώρου,
επελέγησαν ως περιοχές/μελέτες περίπτωσης η περιοχή του Πηλίου (Θεσσαλία) και η
περιοχή του Ζαγορίου (Ήπειρος). Πρόκειται για δύο περιοχές, οι οποίες αποτελούν
παραδείγματα σύνθεσης και αποσύνθεσης του κοινωνικού κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης μεταξύ του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών
παραγόντων, των πολιτικών γεγονότων, καθώς και άλλων παραγόντων και πιέσεων.
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Συγκέντρωση δεδομένων
Για τη μέτρηση του διαθεσίμου αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου στις δύο (2) υπό
μελέτη περιοχές και τη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί αυτό στο επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξής τους, κρίθηκε αναγκαία η χρήση ενός ειδικά διαμορφωμένου και
τοπικά προσδιορισμένου ερωτηματολογίου.
Η συγκέντρωση των τελικών στοιχείων έγινε ύστερα από επιτόπια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στο Πήλιο και στο Ζαγόρι, με τη συμπλήρωση κατάλληλα
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007. Η
μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η μέθοδος της τυχαίας στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας. Το τελικό δείγμα συντίθεται από 318 άτομα, ηλικίας από 15 ετών και άνω εκ
των οποίων τα 194 εξ αυτών ήσαν κάτοικοι της περιοχής του Πηλίου και τα 124 κάτοικοι της
περιοχής του Ζαγορίου.
Οι ποιοτικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων
και χρησιμοποιήθηκαν για να επικυρώσουν, να διευκρινίσουν και να επεξηγήσουν τα
ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρωθήκαν κατά την ποσοτική έρευνα.
Ανάλυση των δεδομένων
Για τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών πρωτογενών δεδομένων που προέκυψαν
χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα SPSS (13) (Statistical Package for Social Sciences)
και LISREL πρόγραμμα γραμμικών δομικών σχέσεων (Linear Structural RELationships).
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση για κάθε μία από τις
βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου (κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση,
συμμετοχή στα κοινά, συλλογική δράση και συνεργασία, εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη,
κοινωνικά δίκτυα, ενδυνάμωση και πολιτική δράση, πληροφόρηση και κοινωνική
καινοτομία) και στη συνέχεια για το σύνολο αυτών, προκειμένου να προκύψει η σύνθεση
επιμέρους λανθανόντων δεικτών (latent indicators) του κοινωνικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η
ίδια μέθοδος εφαρμόστηκε και για την ομάδα των μεταβλητών που συνέθεταν το δείκτη
εκτίμησης της ποιότητας της τοπικής ανάπτυξης στις υπό μελέτη περιοχές.
Κατόπιν, ακολούθησε η επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων με τη βοήθεια της
Επικυρωτικής ή Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis;
CFA), προκειμένου να ελεγχθεί η καλή προσαρμογή της δομής των παραγόντων που
προέκυψαν από τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση και στη συνέχεια να διερευνηθεί η
αιτιώδης σχέση μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και της
ποιότητας της ανάπτυξης με τη βοήθεια των μοντέλων δομικών εξισώσεων (Structural
Equation Models; SEM) (Joreskog and Sörbom, 2004, Joreskog, 2003). Στο σημείο αυτό είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι, λόγω της μικρής διαφοροποίησης των δύο περιοχών, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, κρίθηκε σκόπιμη η εφαρμογή της
παραγοντικής ανάλυσης στο σύνολο του δείγματος και όχι χωριστά για κάθε μία από τις δύο
υπό μελέτη περιοχές.
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Αποτελέσματα Πολυμεταβλητής Ανάλυσης
Ταυτοποίηση των βασικών διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου με τη μέθοδο της
Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης
Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τελικού μοντέλου
Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, έτσι όπως αυτό προέκυψε μετά την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης. Στο τελικό αυτό μοντέλο
παρέμειναν δεκαεννέα (19) από τις σαράντα εννέα (49) μεταβλητές που εισήχθησαν στην
ανάλυση και ταυτοποιήθηκαν επτά (7) συνολικά παράγοντες κοινωνικού κεφαλαίου, οι
οποίοι ερμηνεύουν το 67,1% της συνολικής διακύμανσης των δεκαεννέα (19 μεταβλητών).
Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: αίσθημα απομόνωσης και διαφορές μεταξύ των
κατοίκων (Cohesion), αίσθημα εμπιστοσύνης σε γείτονες, συγχωριανούς και κρατικούς
λειτουργούς (TrustNgh), αξιοπιστία των συγχωριανών (TrustFVil), αίσθημα εμπιστοσύνης
και βαθμός αξιοπιστίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λειτουργών της (TrustLocGov),
αίσθημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των συγχωριανών (Reciprocity),
συγγενικές σχέσεις (SocNetworks), δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής
(Empowerment).
Το μέτρο δειγματοληπτικής επάρκειας Kaiser Meyer Olkin (KMO), για το σύνολο
αυτών των εννέα (19) μεταβλητών, βρέθηκε να είναι ίσο με 0,79 και έτσι αποδεικνύεται ότι η
παραγοντική ανάλυση είναι αποδεκτή ως τεχνική ανάλυσης των συγκεκριμένων δεδομένων
της έρευνας. Την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης έδειξε και ο έλεγχος
σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity): (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης ChiSquare=376.07, df=21, p=0,000). Τέλος, από τις τιμές της κοινής παραγοντικής διακύμανσης
(communality) για κάθε ερώτηση-μεταβλητή, διαπιστώνεται ότι όλες οι μεταβλητές έχουν
τιμή μεγαλύτερη από 0,53, και μάλιστα οκτώ (8) από αυτές έχουν τιμή πάνω από 0,70,
γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των μετρήσεων από το
υπόδειγμα-μοντέλο των επτά παραγόντων, οι οποίοι είχαν τιμές eigenvalues>1.0.
Οι επτά παράγοντες που προέκυψαν συνδέονται ικανοποιητικά με τις βασικές διαστάσεις
του κοινωνικού κεφαλαίου, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση των μεταβλητών που συνθέτουν το μέτρο εκτίμησης της
«Ποιότητας της ανάπτυξης»
Αρχικά εισήχθησαν στην ανάλυση το σύνολο των δεκατριών (13) μεταβλητών που
αφορούσαν στη μέτρηση και στον προσδιορισμό της ποιότητας της ανάπτυξης στις δύο υπό
μελέτη περιοχές. Οι μεταβλητές αυτές ήταν οι εξής: μέσο προσδόκιμο επιβίωσης (LIFE),
ολοκλήρωση βασικών σπουδών (SCHOOL), καθαρό προσωπικό εισόδημα (INCOME), βαθμός
ικανοποίησης από το τοπικό σύστημα υγείας, αναφορικά με την παροχή ιατρικής φροντίδας
(SATMED), βαθμός ικανοποίησης από το τοπικό σύστημα υγείας, αναφορικά με την παροχή
νοσηλευτικής φροντίδας (SATNURS), βαθμός ικανοποίησης από το τοπικό σύστημα υγείας,
αναφορικά με τις συνθήκες υγιεινής (SATHYG), θέση στην αγορά εργασίας (PARLABOUR),
συμμετοχή σε τοπικό συμβούλιο (PARLOCOUN), εργασιακή επισφάλεια (PRECAR),
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διαθεσιμότητα σχολικών υποδομών (SATSCH), ποιότητα αέρα (AirMonit), ποιότητα υπηρεσιών
μέσων μαζικής μεταφοράς (PubTran), ποιότητα νερού (WatQual). Με βάση τον πίνακα
συσχετίσεων, παρέμειναν στο τελικό μοντέλο Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης οκτώ
(8) τελικά μεταβλητές (LIFE, SATMED SATNURS SATHYG, PRECAR, AirMonit,
PubTran, WatQual), οι οποίες συσχετίζονταν σημαντικά μεταξύ τους. Η τιμή του μέτρου
Kaiser Meyer Olkin (K-M-O) βρέθηκε να είναι ίση με 0,72 εξαιρετικά υψηλή, ενώ αντίστοιχα
ικανοποιητική ήταν και η τιμή του Barlett’s Test of Sphericity (Chi-square: 650.514 df: 28,
p.: .000). Το τελικό μοντέλο Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης έδωσε δύο (2)
επιμέρους παράγοντες, οι οποίοι είχαν τιμές eigenvalues 3,0691 και 1,073 αντίστοιχα και
ερμήνευαν συνολικά το 51,77% της συνολικής διακύμανσης των οκτώ (8) μεταβλητών που
εισήχθησαν στην ανάλυση.
Αναλυτικότερα, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 38,36% της συνολικής διακύμανσης
του συνόλου των οκτώ (8) μεταβλητών και ονομάσθηκε «αποτελεσματικότητα υπηρεσιών
υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς». Οι μεταβλητές που ταυτοποίησαν τον παράγοντα
αυτόν ήταν οι εξής: SATNURS (0,81), PubTran (0,77), SATMED (0,66), SATHYG (0,55),
PRECAR (-0,28).
Ο δεύτερος παράγοντας ερμηνεύει το 13,41% της συνολικής διακύμανσης των
μεταβλητών που εισήχθησαν στην ανάλυση και διαμορφώνεται από τους παράγοντες LIFE
(0,78), AirMonit (0,65) και WatQual (0,71). Ο παράγοντας αυτός ονομάσθηκε «προσδόκιμο
επιβίωσης και ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος».
Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης
Μοντέλο Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Ε.Π.Α.) των μεταβλητών που συνθέτουν το
κοινωνικό κεφάλαιο και την ποιότητα της τοπικής ανάπτυξης
Στόχος του υποκεφαλαίου αυτού είναι η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των βασικών
διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και των βασικών διαστάσεων της τοπικής ανάπτυξης,
έτσι όπως αυτές προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Οι μεταβλητές που
εισήχθησαν στην ανάλυση ήταν συνολικά τριάντα έξι (36): είκοσι επτά (27) παρατηρούμενες
μεταβλητές και εννέα (9) λανθάνουσες μεταβλητές. Οι εννέα (9) λανθάνουσες μεταβλητές
αντιστοιχούσαν στους επτά (7) βασικούς παράγοντες/διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου
και στις δύο (2) βασικές διαστάσεις εκτίμησης της ποιότητας της τοπικής ανάπτυξης, έτσι
όπως αυτές προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Οι υπόλοιπες δεκαεννιά
(19) μεταβλητές αντιστοιχούσαν στις παρατηρούμενες μεταβλητές, κάθε μία από τις οποίες
συνδέονταν με έναν από τους επτά (7) επιμέρους παράγοντες τους κοινωνικού κεφαλαίου που
προαναφέρθηκαν.
Επιπλέον, εισήχθησαν στην ανάλυση οι μεταβλητές εκείνες που ταυτοποίησαν τους δύο
βασικούς παράγοντες τοπικής ανάπτυξης «αποτελεσματικότητα υπηρεσιών υγείας και μέσων
μαζικής μεταφοράς» και «προσδόκιμο επιβίωσης και ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος».
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως, όσον αφορά τις παρατηρούμενες
μεταβλητές, επελέγησαν, για την καλύτερη εκτίμηση του μοντέλου Επιβεβαιωτικής
Παραγοντικής Ανάλυσης, οι μεταβλητές εκείνες που παρουσίαζαν το μεγαλύτερο μεταξύ
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τους βαθμό συσχέτισης. Μάλιστα, το μέτρο Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling
Adequacy) βρέθηκε ίσο με 0,76 (Bartlett's Test of Sphericity Chi-square=2468.768, df=351,
P= 0.000). Συνεπώς, μετά την κατασκευή του μετρικού μοντέλου, στο οποίο οι
παρατηρούμενες μεταβλητές (observed variables) συνδέθηκαν με τις λανθάνουσες
μεταβλητές (latent variables), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διερευνητικής
Παραγοντικής Ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε Ε.Π.Α με τη χρήση του στατιστικού πακέτου
LISREL 8.8. Η εκτίμηση των παραμέτρων έγινε με τη μέθοδο των Σταθμισμένων Ελάχιστων
Τετραγώνων (Weighted Least Squares) και του πίνακα των Πολυχωρικών Συσχετίσεων
(Polychoric Correlation Matrix) και των Ασυμπτωματικών Συνδιακυμάνσεων (Asymptomic
Covariance Matrix) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης του συνολικού μοντέλου (βλ. Πίνακα 1).
Το τελικό εκτιμώμενο μοντέλο Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης εκφράζεται
σχηματικά μέσω του διαγράμματος διαδρομής (βλ. σχήμα 1).
Για την αξιολόγηση του τελικού μοντέλου, ελέγχθηκε η τιμή χ2 και η p-value, η σχέση χ2
/df, ενώ αξιολογήθηκε μία σειρά δεικτών, όπως οι δείκτες RMSEA (Squared Error of
Approximation), GFI (Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index),
NNFI (Non-Normed Fit Index), NFI (Normed Fit Index), CFI (Comparative Fit Index) και
PNFI (Parsimony Normed Fit Index). Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 1) παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης του συνολικού μοντέλου.
Πίνακας 1. Δείκτες αξιολόγησης του τελικού μοντέλου.
Δείκτες καλής προσαρμογής
του τελικού μοντέλου
χ2
df
p-value
χ2 / df
RMSEA (Squared Error of Approximation)
GFI (Goodness of Fit Index)
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)
NNFI (Non-Normed Fit Index)
NFI (Normed Fit Index)
CFI (Comparative Fit Index)
PNFI (Parsimony Normed Fit Index)

Τιμές
265,25
250
0,24
1,06
0,014
0,94
0,91
0,99
0,93
0,99
0,66

Προτεινόμενες τιμές

>0,05
<3
0,00-0,06
>0,90
>0,90
>0,90
>0,90
>0,90
> 0,50

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το διάγραμμα του τελικού μοντέλου παραγοντικής
ανάλυσης. Από το διάγραμμα αυτό γίνεται φανερό ότι οι τιμές των περισσοτέρων
παραγοντικών φορτίων είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αναλυτικότερα,
όσον αφορά τον παράγοντα «απουσία υπηρεσιών υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς», αυτός
εκφράζεται με τις πέντε (5) αναμενόμενες μεταβλητές SATMED, SATNURS, SATHYG,
PRECAR και PubTran. Οι τιμές των παραγοντικών φορτίων για τις μεταβλητές αυτές
κυμαίνονται από 0,22 έως 0,93, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της
Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης αναφορικά με τη σύνθεση του συγκεκριμένου
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παράγοντα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η μεταβλητή «εργασιακή επισφάλεια»
(PRECAR) παρουσιάζει πολύ χαμηλή συσχέτιση με τον παράγοντα «ποιότητα υπηρεσιών
υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς», κάτι που αποδεικνύεται και από την ιδιαίτερα χαμηλή
τιμή R² (0,044), όπως και η μεταβλητή «ικανοποίηση από το τοπικό σύστημα υγείας»
(SATHYG) για την οποία η τιμή R² είναι ίση με 0,16, γεγονός που υποδηλώνει πως οι
συγκεκριμένες μεταβλητές δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην ερμηνευτικότητα του μοντέλου
και η αναγκαιότητα χρήσης τους θα πρέπει να επανεκτιμηθεί.
Σχέδιο 1. Path diagram τελικού μοντέλου.

Αποτελέσματα εκτίμησης μοντέλου δομικών εξισώσεων
Ο βασικός στόχος της εκτίμησης του μοντέλου των δομικών εξισώσεων ήταν η
διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στο χαρακτήρα του κοινωνικού κεφαλαίου και
στην ποιότητα της τοπικής ανάπτυξης στις δύο υπό μελέτη περιοχές. Σύμφωνα με τον
Goldenberg (1972), «ένα μοντέλο δομικών εξισώσεων αποτελεί ένα στοχαστικό μοντέλο,
όπου κάθε εξίσωση αναπαριστά την αιτιώδη διασύνδεση, παρά μία απλή εμπειρική σχέση».
Για την εκτίμηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν εννέα (9) συνολικά λανθάνουσες
μεταβλητές, που αντιστοιχούσαν στις επτά (7) βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου
και δύο (2) λανθάνουσες μεταβλητές, που αντιστοιχούσαν στις δύο (2) βασικές διαστάσεις
της τοπικής ανάπτυξης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παράμετροι εκτίμησης
του μοντέλου των δομικών εξισώσεων.
Αναφορικά με την αιτιώδη σχέση ανάμεσα στις επτά βασικές διαστάσεις του κοινωνικού
κεφαλαίου και τις δύο βασικές διαστάσεις της ποιότητας της ανάπτυξης, με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου των δομικών εξισώσεων (βλ. πίνακα 2), προκύπτει η ύπαρξη
μιας πολύ ισχυρής σχέσης μεταξύ όλων σχεδόν των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου
και των παραγόντων «αποτελεσματικότητα υπηρεσιών υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς»
και «προσδόκιμο επιβίωσης και ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος».
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα του μοντέλου δομικών εξισώσεων.

SocQuality=
Std.Err.
t-value
EnvQuality=
Std.Err.
t-value

Cohesion

TrustNgh

TrustFVi

TrustLGo

Reciprocity

Snetwork

Empower

+0.201
0.188
1.073
+0.159
0.196
0.813

+0.082
0.131
0.624
-0.073
0.137
-0.534

+0.014
0.122
0.116
0.012
0.128
0.092

+0.022
0.125
0.172
0.044
0.133
0.328

-0.294
0.206
-1.427
0.078
0.211
0.369

+0.052
0.092
0.570
-0.169
0.101
-1.671

-0.148
0.161
-0.921
+0.150
0.170
0.886

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας αρνητικής σχέσης ανάμεσα στη διάσταση του
κοινωνικού κεφαλαίου «οικογενειακά και άτυπα κοινωνικά δίκτυα» και στη διάσταση
«προσδόκιμο επιβίωσης και ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος». Αντίθετα, θετική ήταν η σχέση
μεταξύ της διάστασης «οικογενειακά και άτυπα κοινωνικά δίκτυα» και της διάστασης
«αποτελεσματικότητα υπηρεσιών υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς». Αναφορικά με τον
παράγοντα «αποτελεσματικότητα υπηρεσιών υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς», ο οποίος
αντανακλά την κοινωνική διάσταση της ποιότητας της τοπικής ανάπτυξης, στις υπό μελέτη
περιοχές, προέκυψε πως αυτός επηρεάζεται θετικά από τους εξής παράγοντες του κοινωνικού
κεφαλαίου: «αίσθημα απομόνωσης και ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των κατοίκων»,
«κοινωνική εμπιστοσύνη (εμπιστοσύνη σε γείτονες και φορείς παροχής υπηρεσιών»,
«κοινωνική εμπιστοσύνη (εμπιστοσύνη σε συγχωριανούς)», «θεσμική εμπιστοσύνη –
εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους λειτουργούς της» «οικογενειακά και άτυπα
κοινωνικά δίκτυα», ενώ την ίδια στιγμή επηρεάζεται αρνητικά από τους παράγοντες
«αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη» και «ενδυνάμωση».
Από την άλλη, οι παράγοντες «κοινωνική εμπιστοσύνη (εμπιστοσύνη σε γείτονες και
φορείς παροχής υπηρεσιών» και «οικογενειακά και άτυπα κοινωνικά δίκτυα» επηρεάζουν
αρνητικά τη διάσταση της τοπικής ανάπτυξης «προσδόκιμο επιβίωσης και υγεία φυσικού
περιβάλλοντος», ενώ την ίδια στιγμή οι παράγοντες «αίσθημα απομόνωσης και ύπαρξη
σημαντικών διαφορών μεταξύ των κατοίκων», «κοινωνική εμπιστοσύνη σε συγχωριανούς»,
«θεσμική εμπιστοσύνη –εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκησης και στους λειτουργούς της»
και «αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη» επηρεάζουν θετικά τον παράγοντα αυτόν.
Συνοψίζοντας, με βάση τα αποτελέσματα εκτίμησης του μοντέλου των δομικών
εξισώσεων, προέκυψε ότι οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί, οι οποίοι αναφέρονται γενικά ως
μία μορφή «συγγενικού» (bonding or exlusive) κοινωνικού κεφαλαίου, που συνδέει τα μέλη
των οικογενειών, ασκούν μία ισχυρή θετική επίδραση στην κοινωνική ευημερία, ενώ
επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ανάπτυξη. Από την άλλη η κοινωνική και
διαπροσωπική εμπιστοσύνη φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του
περιβάλλοντος, ενώ επηρεάζει θετικά την κοινωνική ποιότητα.

Αποτελέσματα Ανάλυσης Ποιοτικών Πρωτογενών Δεδομένων
Οι λεπτομερείς συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα
χαρακτηρισμού της τοπικής διακυβέρνησης και διερεύνησης των συνθηκών που επικρατούν
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στην περιοχή τόσον όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, όσο και την κατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, των κοινωνικών σχέσεων και της ποιότητας της ζωής.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στις δύο υπό μελέτη
περιοχές, η κατάσταση αποδεικνύεται μάλλον απογοητευτική. Η έλλειψη βασικών
κοινωνικο-οικονομικών υποδομών, η γήρανση του πληθυσμού, η αδυναμία αναδιάρθρωσης
των υφιστάμενων καλλιεργειών και η ανεπάρκεια των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αποδυναμώνει το αναπτυξιακό δυναμικό τους και υποσκάπτει κάθε ελπίδα αλλαγής.
Η ανάπτυξη του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στις δύο υπό
μελέτη περιοχές, αν και θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο για την ανάκαμψη
της οικονομίας τους, ωστόσο, λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών στήριξης των
τουριστικών υπηρεσιών, δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Αντίθετα, η
απουσία μέριμνας για την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον,
έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του τουρισμού αυτού.
Η αδυναμία προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των υπό μελέτη περιοχών
αντανακλάται έντονα στα λόγια των κατοίκων στις υπό μελέτη περιοχές. Όσον αφορά το
πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας από πλευράς των κατοίκων στις δύο υπό μελέτη
περιοχές, αυτό χαρακτηρίζεται αδύναμο. Σχετικά με τα οικογενειακά δίκτυα και τους
οικογενειακούς δεσμούς, η υπεροχή τους έναντι των άτυπων οικογενειακών δικτύων, η οποία
προέκυψε μέσα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων, επιβεβαιώνεται και από τα
ποιοτικά δεδομένα.

Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ταυτοποίηση των βασικών διαστάσεων του
κοινωνικού κεφαλαίου και της τοπικής ανάπτυξης σε δύο ορεινές αγροτικές περιοχές του
ελλαδικού χώρου: το Πήλιο και το Ζαγόρι. Επιπλέον, επιχειρήθηκε η εκτίμηση της αιτιώδους
σχέσης μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου και της ποιότητας της
τοπικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στις παραπάνω περιοχές.
Η παρούσα έρευνα καινοτομεί σε δύο βασικά σημεία. Αρχικά στο ότι ανέπτυξε ένα
μεθοδολογικό εργαλείο μέτρησης και εκτίμησης του διαθέσιμου αποθέματος του κοινωνικού
κεφαλαίου και της τοπικής ανάπτυξης, κατάλληλα προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στις συνθήκες που επικρατούν στις δύο υπό μελέτη ορεινές περιοχές του
ελλαδικού χώρου, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του οποίου ελέγχθηκε και τεκμηριώθηκε με
ειδικούς στατιστικούς ελέγχους. Συνεπώς, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου όχι μόνον και σε
άλλες ορεινές αγροτικές περιοχές αλλά, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, και σε άλλου
τύπου περιοχές του ελλαδικού χώρου. Δευτερευόντως, η παρούσα έρευνα καινοτομεί στο ότι
εκτιμά τον τρόπο σύνδεσης του επιπέδου της τοπικής ανάπτυξης με το διαθέσιμο απόθεμα
κοινωνικού κεφαλαίου με τη χρήση πρωτογενών στοιχείων, που προκύπτουν από
στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο ορεινές περιοχές του ελλαδικού χώρου, το Πήλιο
και το Ζαγόρι. Οι μέχρι τώρα ανάλογες έρευνες, που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο
συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στατιστικό υλικό από μεγάλες ευρωπαϊκές έρευνες.
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Η επικύρωση του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, με βάση το ερωτηματολόγιο
των Onyx και Bullen (2000), καταδεικνύει τη χρησιμότητά του ως πρακτικού και αξιόπιστου
εργαλείου μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου σε επίπεδο ατόμου. Το εργαλείο αυτό μπορεί
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους υπευθύνους διαμόρφωσης και άσκησης αναπτυξιακών
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να επισημάνουν τις περιοχές εκείνες που
εμφανίζουν το μεγαλύτερο έλλειμμα κοινωνικού κεφαλαίου προχωρώντας στην εφαρμογή
συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσής του και προώθησης της τοπικής ανάπτυξης.
Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι τα άτυπα/οικογενειακά δίκτυα αποτελούν την
κυρίαρχη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου στις δύο υπό μελέτη περιοχές. Η προσήλωση στην
οικογένεια αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή έναντι της συλλογικής ζωής, η οποία
αποδεικνύεται ιδιαίτερα αδύναμη. Ειδικότερα, η κοινωνική εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη
στους πολιτικούς θεσμούς είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ περιορισμένη θεωρείται και η
συμμετοχή στα τυπικά κοινωνικά δίκτυα. Αντίθετα, ισχυρά παρουσιάζονται τα άτυπα
κοινωνικά δίκτυα με ιδιαίτερη έμφαση στα άτυπα οικογενειακά δίκτυα. Το συμπέρασμα αυτό
συμπίπτει με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία ο θεσμός της
οικογένειας είναι δυναμικός και παίζει κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική πρόνοια και στην
κοινωνική οργάνωση στις χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης (Wallace and Pichler,
2007, Wallace, 1995, Hantrais and Letablier, 1996, Pfau- Effinger, 2003, Evandrou and
Glaser, 2004).
Συνεπώς, δεν μπορεί να ομιλεί κανείς για παντελή έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου στην
Ελλάδα. Απλώς το κοινωνικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα μάλιστα στις ορεινές αγροτικές περιοχές,
συγκεντρώνεται περισσότερο στην οικογένεια και στους οικογενειακούς δεσμούς, γεγονός
που επηρεάζει αρνητικά τη συλλογική δράση και τη συνεργασία των Ελλήνων πολιτών. Οι
ιδιαιτερότητες αυτές της ελληνικής κοινωνίας καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κάθε
προσπάθεια διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού κεφαλαίου. Η
ενίσχυση της συνεργασίας, της συλλογικής δράσης και του αισθήματος της εμπιστοσύνης
μεταξύ των συγχωριανών, καθώς και η προσπάθεια ικανοποίησης βασικών αναγκών τους,
μέσα από την ανάπτυξη και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές κοινωνικές δομές,
αποτελούν παράγοντες, η παρουσία των οποίων θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να
ενισχυθεί παράλληλα το διαθέσιμο απόθεμα του κοινωνικού κεφαλαίου στις υπό μελέτη
περιοχές και να εκφραστεί ο πολυσύνθετος και πολυδιάστατος χαρακτήρας του.
Όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν την ποιότητα της τοπικής
ανάπτυξης στις δύο υπό μελέτη περιοχές, αυτοί είναι ο παράγοντας «ποιότητα υπηρεσιών
υγείας και μέσων μαζικής μεταφοράς» και ο παράγοντας «προσδόκιμο επιβίωσης και ποιότητα
φυσικού περιβάλλοντος». Συνεπώς, για να ενισχυθεί το επίπεδο ανάπτυξης στις περιοχές του
Πηλίου και του Ζαγορίου θα πρέπει να υπάρξει σημαντική μέριμνα από τους υπευθύνους
άσκησης των αναπτυξιακών πολιτικών για την αναβάθμιση των υποδομών και των
υπηρεσιών υγείας, την ενίσχυση των μεταφορικών (οδικών) υποδομών και των δρομολογίων
των μέσων μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε να
προστατευτεί η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτές τις περιοχές, λαμβάνοντας τα
κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις
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των γεωργικών και οικοδομικών δραστηριοτήτων και η περιβαλλοντική φόρτιση που
προκαλείται από τις εκτεταμένες, τα τελευταία χρόνια, τουριστικές δραστηριότητες.
Η σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου με την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει
διερευνηθεί ελάχιστα, γεγονός που συνδέεται και με τον περιορισμένο αριθμό εμπειρικών
μελετών μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα μας.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των επτά (7) επιμέρους διαστάσεων του
κοινωνικού κεφαλαίου και των δύο (2) βασικών διαστάσεων εκτίμησης της ποιότητας της
ανάπτυξης, στις δύο υπό μελέτη περιοχές, προέκυψε ότι, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί, οι
οποίοι αναφέρονται γενικά ως μία μορφή «συγγενικού» (bonding or exlusive) κοινωνικού
κεφαλαίου, που συνδέει τα μέλη των οικογενειών, ασκούν μία ισχυρή θετική επίδραση στην
κοινωνική ευημερία, ενώ επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ανάπτυξη. Από την άλλη, η
κοινωνική και διαπροσωπική εμπιστοσύνη φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του
περιβάλλοντος, ενώ επηρεάζει θετικά την κοινωνική ποιότητα.

Βιβλιογραφία
Banfield, E. (1958). The Moral Basis of Backward Society, Glencoe: Free Press.
Bowles, S. and Gintis, H. (2002). «Social Capital and Community Governance», Economic
Journal, 112(483): 419-436.
Narayan, D. (2005). Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives. USA: The
World Bank.
Evandrou, M. and Glaser, K. (2004). «Family, Work and Quality of Life: Changing Economic
and Social Situation Through the Life Course», Ageing and Society, 24: 771–791.
Fafchamps, M., and Minten, B. (2002). «Returns to Social Network Capital among Traders»,
Oxford Economic Papers, 54(2): 173-206.
Goldberger, A. S. (1972). «Structural Equation Methods in the Social Sciences»,
Econometrica, 40: 979-1001.
Hantrais, L. and Letablier, M. T. (1996). Families and Family Policies in Europe, Harlow UK
and New York USA: Addison, Wesley and Longman.
Joreskog, K.G. (2003). Factor analysis by mires, Lincolnwood, IL: Scientific Software
International.
Jöreskog, K.G. and Sörbom, D. (2004). LISREL 8.7. Scientific Software International, Inc.
Καραμέτου, Π. (2009). «Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη των ορεινών
αγροτικών περιοχών του ελλαδικού χώρου: μελέτη περίπτωσης οι περιοχές του Πηλίου
και του Ζαγορίου», Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής
Οικονομίας και Οικολογίας, Αθήνα.
Karametou, P and Apostolopoulos, C. (2010). «The Causal Nexus between Social Capital and
Local Development in Mountain Rural Greece», International Journal of Social Inquiry
(IJSI), Special Issue: Social Capital-I, 3(1): 29-66.
Karametou, P. and Apostolopoulos, C.D. (2009). «Local development using social capital as
an instrument: a comparative analysis», in Sustainable Development and Planning IV

705

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

(VOLUME1), proceedings of the fourth International Conference on SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 2009, WITPRESS Southampton-UK, pp: 329-338.
Knack, S. and Keefer, P. (1997). «Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross –
Country Investigation», Quarterly Journal of Economics, 114: 83-116.
Koniordos, M. S. (2008). «Social capital contested». International Review of Sociology,
18(2): 317-337.
Narayan, D. (2005). Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives. USA: The
World Bank.
Narayan, D., and Pritchett, L. (1999). «Cents and Sociability: Household Income and Social
Capital in Rural Tanzania», Economic Development and Cultural Change, 47(4): 871-97.
Pfau-Effinger, B. (2003). «Transformation of Social Policies in the Socio-cultural Context of
European Societies», European Societies, 7: 321–347.
Pope, C., Ziebland, S., Mays, N. (1999). Qualitative interviews in health research. 2nd edt,
edited by Catharine Pope and Nicholas Mays. BMJ Publishing Groups.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,
NY: Simon & Schuster.
Putnam, R.D. (1993). «The Prosperous Community: Social Capital and Public Life», The
American Prospect, 13: 35-42.
Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton,
NJ, Princeton University Press.
Sabatini, F. (2006). «The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical
Perspective», FEEM Working Paper 15, January 2006, Eni Enrico Mattei Foundation,
Milan.
Sabatini, F. (2006). «The Role of Social Capital in Economic Development. Investigating the
Causal Nexus through Structural Equations Models», Paper presented at the Conference
Social Capital, Sustainability and Socio-economic Cohesion within the EU MLG structure
in development policy, hosted by the London School of Economics, London, June 29 &
30, 2006.
Sabatini, F. (2006). An Inquiry into the Empirics of Social Capital and Economic
Development. PhD thesis, Department of Economics, University of Rome La Sapienza.
Trigilia, C. (2001). «Social capital and local development», European journal of social
theory, 4: 427-442.
Wallace, C. (1995). «The Family and Social Transition in Poland», Journal of European
Social Policy, 5: 97–109.
Wallace, C. and Pichler, F. (2007). «Bridging and Bonding Social Capital: which is more
prevalent in Europe?» European Journal of Social Security 9(1): 29-54.
Wallace, C. and Pichler, F. (2007). «Patterns of formal and informal social capital in Europe»,
European Sociological Review, 23(4): 423-436.
Woodhouse, A. (2006). «Social capital and economic development in regional Australia: A
case study», Journal of Rural Studies, 22: 83-94.

706

Μια Ανασκόπηση των Πολιτικών Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Δ. Λαγός
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Ε-mail: d.lagos@aegean.gr

Περίληψη
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η σταδιακή μείωση της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού προϊόντος, η αυξανόμενη εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από το μαζικό
τουρισμό, τα προβλήματα βιωσιμότητας των τουριστικών μονάδων και η δυσκολία
προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που
περιορίζουν την τουριστική ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, παρά τις
αδυναμίες που έχουν, μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στον
εμπλουτισμό και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Από την ανάλυση του υπόψη θέματος προέκυψε το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας των
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και η αναπτυξιακή τους συμβολή, καθώς και το
αναδυόμενο πρότυπο της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο έχει νέα
χαρακτηριστικά, εστιάζεται στην ανάδειξη της ποιότητας και στη διαφοροποίηση και
στηρίζεται στην ενδογενή ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, όπου οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μπορούν μέσω του κατάλληλου πλαισίου τουριστικής πολιτικής να αποκτήσουν
καινοτόμα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να εμπλουτίσουν και διαφοροποιήσουν το
υφιστάμενο τουριστικό προϊόν.
Λέξεις-κλειδιά: τουριστική πολιτική, αειφόρος ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Τουριστικές
Επιχειρήσεις.

A Review of Tourism SME’s Development Policies
D. G. Lagos
Associate Professor, Department of Business Administration, University of the Aegean,
Greece, E-mail: d.lagos@aegean.gr

Abstract
In recent years, factors as the progressive reduction of competitiveness of tourist product, the
increasing dependence of tourist industry on the mass tourism, the problems of viability of
tourist units and the difficulty of adapting to new technological advances limit the tourist

Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

growth in Greece. Small and medium-sized tourist enterprises, despite the weaknesses that
they have, can contribute in the achievement of economies of scale, in the enrichment and in
the differentiation of tourist product, as well as in the achievement of competitive advantage.
From the analysis resulted the particular arrangement of operation of small to mediumsized tourist enterprises and their developmental contribution, as well as the emerging model
of Greek tourism development, which has new features focusing on enhancing the quality and
diversification based on the endogenous integrated tourism development where SME΄s can,
through appropriate policy framework for tourism, acquire innovative and quality features to
enrich and differentiate the existing tourist product.
Keywords: tourism policy, sustainable development, Tourism SME’s.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, ένα συνεχώς
αυξανόμενο πλήθος ακαδημαϊκών εκτιμά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να
αποτελέσουν για τις οικονομίες πολλών χωρών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά
προβλήματα ως μια βασική πηγή δημιουργίας αναπτυξιακών ευκαιριών (Dicken, 1998, Scase,
2000, Carter and Jones-Evans, 2006). Πράγματι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το
«φορντιστικό» πρότυπο παραγωγής άρχισε να κλυδωνίζεται. Στον αντίποδα αυτού του
προτύπου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις άρχισαν να προβάλλουν ως δυναμικοί μοχλοί της
οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις βιομηχανικές χώρες του κόσμου. Ο Drucker (1992),
παρατηρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη δεκαετία του 1980, αποτελούσαν βασική
συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας που περιλάμβαναν τις αποκεντρωμένες
στρατηγικές των μεγάλων επιχειρήσεων, τη στροφή από τις βιομηχανίες εντάσεως εργασίας
προς τις εντάσεως τεχνογνωσίας και τη στροφή της βιοτεχνικής παραγωγής προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες για επίτευξη χαμηλότερου εργατικού κόστους.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές των αναπτυσσόμενων χωρών οδήγησαν τον παραγωγικό ιστό
των οικονομιών τους να στηρίζονται σε υπηρεσίες, όπως είναι το μάρκετιγκ, η διανομή, οι
επικοινωνίες και ο ελεύθερος χρόνος (Morgan and Pritchard, 2000). Οι νέοι τρόποι της
παραγωγικής διαδικασίας βασίζονται πλέον στις προχωρημένες τεχνολογίες και σε νέες
οργανωσιακές και διοικητικές στρατηγικές που σχετίζονται με έναν αυξανόμενο
καταναλωτισμό, ο οποίος δημιουργεί ένα εύρος πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών
(Greene and Mole, 2006).
Οι παραπάνω παραγωγικές και καταναλωτικές αλλαγές του οικονομικού και εμπορικού
περιβάλλοντος των αναπτυγμένων χωρών δημιούργησαν επιπρόσθετες αλλαγές στο πλαίσιο
της επιχειρηματικότητας, των καταναλωτικών πρακτικών και της περιφερειακής ανάπτυξης,
καθώς επίσης και στην τουριστική δραστηριότητα και κυρίως στην επιχειρηματικότητα των
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (Thomas, 2004).
Παρά την ισχυρή επιχειρηματολογία που υπάρχει σε θεωρητικό επίπεδο ως προς τις
δυνατότητες που έχουν οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
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οποία διαχρονικά στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω των χρηματοδοτικών της
ταμείων, ωστόσο υπάρχουν και πλήθος αδυναμιών που αποτελούν εμπόδια στην επιτυχή
τουριστική ανάπτυξη. Οι σχετικές αδυναμίες εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη
επιχειρηματικότητας, στην οικογενειακή μορφή των παραγόμενων τουριστικών προϊόντων
και υπηρεσιών, στην έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στην ανεπαρκή
χρηματοδότηση.
Στην Ελλάδα, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να διακριθούν σε τρεις κυρίως
κατηγορίες (Tsartas and Lagos, 2002):
 Στις κύριες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 Στις δευτερεύουσες ή συμπληρωματικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
Οι κύριες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές
μονάδες, ταξινομημένες κατά κατηγορίες, που παρέχουν κύρια καταλύματα.
Οι δευτερεύουσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τις πάσης φύσεως
μονάδες που παρέχουν συμπληρωματικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και
διαμερίσματα, κάμπινγκ).
Οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις είναι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που στηρίζουν
την ξενοδοχειακή βιομηχανία (τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία
ενοικίασης αυτοκινήτων ΙΧ, εστιατόρια, ναυλομεσιτικά γραφεία).
 Στην πρώτη διάκριση, υπάρχουν 9.559 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαφόρων
κατηγοριών.
 Στη δεύτερη διάκριση, υπάρχουν 28.000 μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων και
διαμερισμάτων που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 15-20 δωμάτια. Επίσης, λειτουργούν
320 Κάμπινγκ με 28.504 θέσεις κατασκηνώσεων που εξυπηρετούν 43.228 άτομα.
 Στη τρίτη διάκριση, υπάρχουν 8.893 επιχειρήσεις που διακρίνονται σε:
4.500 τουριστικά γραφεία,
738 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών,
1.455 Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων ΙΧ χωρίς οδηγό
200 ναυλομεσιτικά γραφεία
2.000 περίπου διπλωματούχοι ξεναγοί ως ατομικοί επαγγελματίες.
Άνω του 98% των λοιπών αυτών μορφών τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά
γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ. κ.λπ.) είναι
μικρού μεγέθους και απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα η καθεμία.
Το 70% του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας βρίσκεται συγκεντρωμένο σε
περιοχές που αποκαλούνται «κορεσμένες» ή «περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης».
Αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αφού πολλές
τουριστικές περιοχές έχουν υπερβεί τα όρια της φέρουσας τουριστικής ικανότητας (tourism
caring capacity) και εκ των πραγμάτων απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στην
τουριστική πολιτική.
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Η μέση ετήσια πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Ελλάδας το 2008
ανήλθε στο 56,7%, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1990 –2000 κυμάνθηκε στο 55 – 63.5%.
Με βάση το χρόνο λειτουργίας των διαφόρων καταλυμάτων, αλλά και με άλλα
χαρακτηριστικά εκτιμάται ότι το 35% των απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό κλάδο
εργάζεται σε ετήσια βάση, το 40% εργάζεται από 5 έως 8 μήνες και το υπόλοιπο 25%
εργάζεται 3 μήνες. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην άμεση απασχόληση στον τουριστικό
τομέα που αντιπροσωπεύει το 7,25% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελείται από πολλές μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακής
μορφής με περιορισμένη γκάμα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών, χαμηλό επίπεδο οργάνωσης
και διοίκησης, καθώς και με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους που περιορίζει τα περιθώρια
κέρδους.
Τέλος, ένα από το κυριότερα προβλήματα του ξενοδοχειακού κλάδου είναι η έλλειψη
ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες που δημιουργεί διακυμάνσεις στους δείκτες
ικανοποίησης των πελατών και στο χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Τα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:
 Η τάση μεγέθυνσης των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ασθενής. Υπάρχουν 47
μικρές αλυσίδες ξενοδοχείων, οι οποίες δεν είναι ομοιογενείς και συγκρίσιμες γιατί
περιλαμβάνουν ξενοδοχεία αυτής ή διαφορετικής ιδιοκτησίας, αλυσίδες απλής διοίκησης
(management), συνενώσεις σε επίπεδο μάρκετινγκ και πωλήσεων ή και διεθνή δίκτυα
πωλήσεων.
 Η καθετοποίηση με άλλα τμήματα της τουριστικής αλυσίδας που παρατηρείται σε
ελάχιστες μόνο περιπτώσεις (π.χ. κρουαζιερόπλοια, tour-operating, περιηγήσεις κλπ).
 Η ενίσχυση της τάσης εξαγοράς ελληνικών ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών
επιχειρήσεων από ξένους οίκους, με ιδιαίτερη παρουσία κυπριακών συμφερόντων. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί και η συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων σε αεροπορικές
εταιρείες και handling.
 Η εποχική λειτουργία και εκμετάλλευση. Η εποχική λειτουργία χαρακτηρίζει και
την υπόλοιπη τουριστική προσφορά των συμπληρωματικών τουριστικών επιχειρήσεων
εστίασης, αναψυχής κ.λπ,, οι οποίες όπως είναι φυσικό συγκεντρώνονται και λειτουργούν
όπου και όταν υφίσταται σημαντική δυναμικότητα σε ξενοδοχειακές κλίνες. Επίσης, η
εποχική λειτουργία που εμφανίζεται στους παραδοσιακούς παραθεριστικούς προορισμούς
έχει έντονη επίδραση στην ανεργία.
 Ο καθορισμός των «κορεσμένων τουριστικά περιοχών» (Υπουργική Απόφαση
2647/86) που βασίστηκε κυρίως σε ευρύτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά
σε ορισμένες περιπτώσεις παρακινήθηκε κυρίως από την πολιτική σταθεροποίησης της
υφιστάμενης ξενοδοχειακής αγοράς, θέτει εμπόδια εισόδου σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
Η παραπάνω σύντομη αναφορά του λειτουργικού πλαισίου των τουριστικών
επιχειρήσεων δείχνει τη στροφή της παγκόσμιας κοινότητας προς έναν τομέα οικονομικής
δραστηριότητας που μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των ευρύτερων προβλημάτων της
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παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Ιδιαίτερα, ο τομέας του τουρισμού που τόσο σε ευρωπαϊκό,
όσο και σε ελλαδικό επίπεδο κυριαρχείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύει το
σημαντικό ρόλο αυτών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι αναγκαίο
να καθοριστεί σε ελλαδικό επίπεδο ένα πλαίσιο τουριστικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που να εδράζεται σε μια σύγχρονη αναπτυξιακή προσέγγιση και σε μια
επιχειρηματική βάση, η οποία να αξιοποιεί τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία και μέσα που
προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα.
Στόχοι της εισήγησης είναι η ανασκόπηση των κυριοτέρων μοντέλων τουριστικής
ανάπτυξης και των αντίστοιχων τουριστικών πολιτικών που διεθνώς έχουν αναπτυχθεί και
καθορίζουν το πρότυπο λειτουργίας των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και των
συναφών πολιτικών, η κριτική αξιολόγηση του κυρίαρχου ελληνικού μοντέλου του μαζικού
παράκτιου τουρισμού για να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα αναπτυξιακά τους
προβλήματα και να προταθεί ένα πλαίσιο ελληνικής τουριστικής πολιτικής για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις της αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης.

Διεθνή Πρότυπα Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής
Σήμερα, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά
με την τουριστική ανάπτυξη και πολιτική. Αυτά αφορούν, πρώτον στις επιδράσεις της
τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το
περιβάλλον των διαφόρων τουριστικών προορισμών και δεύτερον στον προβληματισμό
σχετικά με το αν η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής γίνεται εξελικτικά ή σε στάδια.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα
προτύπα/μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης που διεθνώς έχουν αναπτυχθεί και τα οποία είναι τα
ακόλουθα (Stabler, 1997, Sinclair and Stabler, 1991, Pearce, 1992, Dredge et al., 1999).
 Τα μοντέλα τουριστικών ταξιδιών (travel models) που αναπτύχθηκαν βασιζόμενα
κυρίως σε περιοχές της Β. Αμερικής όπου κυριαρχεί το ταξίδι με αυτοκίνητο. Τα μοντέλα
αυτά περιγράφουν ροές μεταξύ των διαφόρων τουριστικών προορισμών ταξίδια αναψυχής
από μητροπολιτικές περιοχές (Cambell, 1967), τουριστική κίνηση από αστικούς πυρήνες
(Rajotte, 1975, Pearce, 1995) και ταξίδια με πολλαπλούς προορισμούς (Lue et al., 1993). Τα
υπόψη μοντέλα δεν μπορούν να έχουν ευρεία εφαρμογή σε άλλους τουριστικούς
προορισμούς, αφού συνδέονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, το κόστος,
την απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στις διαδρομές των σημείων ενδιαφερόντων
των τουριστών.
 Τα διαρθρωτικά μοντέλα (structural models) που περιγράφουν την επιχειρηματική
περιφέρεια αναψυχής (Stansfield and Rickert, 1970) και τη χωροταξική εξέλιξη των
παραλιακών θέρετρων σε στάδια, λόγω των αλλαγών που συντελούνται στη φυσική δομή
αρκετών παραθαλάσσιων θέρετρων (Smith, 1992), την τουριστική προσέλκυση σε χωρικά
σημεία ή ζώνες προορισμού (Gunn, 1965, 1993). Τα μοντέλα αυτά αντικατοπτρίζουν την
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υπάρχουσα κατάσταση, είναι λειτουργικά και η φυσική τους δομή έχει απλουστευθεί για να
ερμηνευτούν ορισμένα συγκεκριμένα φαινόμενα.
 Τα εξελικτικά μοντέλα (evolutionary models) τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους τις
διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών. Από τα σημαντικότερα είναι
το αλλοκεντρικό – ψυχοκεντρικό μοντέλο του Plog (1973, 1991) που εξετάζει την εξέλιξη
του τουρισμού σε ένα τουριστικό προορισμό με βάση τη διαδοχή των τύπων προσωπικότητας
των τουριστών, το μοντέλο του Moissec (1976, 1977) που περιγράφει την εξέλιξη των
τουριστικών προορισμών στο χώρο και το χρόνο, το μοντέλο του Opperman 1993) που
περιγράφει τη χωροταξική διάρθρωση και το ρόλο των διαφορετικών ομάδων στην εξέλιξη
των προορισμών, το μοντέλο του Leiper (1995) που περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις
συνθήκες που διαμορφώνουν την εξέλιξη του τουρισμού, το μοντέλο του «κύκλου ζωής της
τουριστικής περιοχής» του Butler (1980) που περιγράφει την τουριστική ανάπτυξη σε έξι
στάδια, το μοντέλο του Gartner (2001) που αναφέρεται σε μια εξελικτική διαδικασία
τουριστικής ανάπτυξης τριών σταδίων και το οικονομικο-γεωγραφικό μοντέλο του
Papatheodorou (2004) που συμπληρώνει το μοντέλο του Butler, δίνοντας έμφαση στην
εξέλιξη των οικονομιών όπου παρατηρούνται φαινόμενα δυϊσμού τόσο στην αγορά όσο και
χωροταξικά. Τα μοντέλα αυτά αποτελούν παραδείγματα ευρέως αποδεκτά, αλλά με
σημαντικές κριτικές (Getz, 1992, Leiper, 1995, Pearce, 1995, Λαγός, 1998).
 Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού που αποτελεί και το κυρίαρχο μεταπολεμικό
μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες (Turner – Ash, 1975: 129254, Cazes, 1989: 101-315, Pearce, 1992:59-62) με βασικές μορφές τον ηλιοτροπικό
τουρισμό παραλίας και το χειμερινό - ορεινό τουρισμό. Η κρίση της δεκαετίας του ’70 με τις
αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είχε το κυρίαρχο
αυτό μοντέλο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού σε πολλές αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες,
οδήγησε στην αμφισβήτησή του (ΕC, 1993, UNESCO, 1976, Vanhove, 1997, Fennel, 2001),
λόγω των συνθηκών «μονοκαλλιέργειας» που δημιουργούνται.
 Το μοντέλο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (Clarke, 1997, Hunter, 1997, Butler,
1999) που υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση του Ρίο και από το 5ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ
και ειδικότερα από την εφαρμογή της Ατζέντα 21. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην
ενδογενή τουριστική ανάπτυξη και προωθεί τις ειδικές μορφές τουρισμού σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο γιατί θεωρούνται ότι αποτελούν τη βάση ανάπτυξης για πολλές
περιοχές που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η εφαρμογή της τοπικής Angeda 21στο Δήμο Calvia στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω μοντέλων ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας,
έχουν αναπτυχθεί και αντίστοιχες τουριστικές πολιτικές (Hall and Jenkins, 1995, Pridham,
1999, Andriotis, 2001, Farsari and Prastacos, 2004:92-93). Συγκεκριμένα, οι τουριστικές
πολιτικές αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών φορέων αναφέρονται (WTO,
IATA, EU), στην αποτελεσματική λειτουργία της τουριστικής αγοράς (Tremblay, 1998, Shaw
and Williams, 1998), στον τουριστικό σχεδιασμό (Inskeep, 1994, Hall, 1999, Ivars Baidal,
2004) και στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη (WTO, 1993, Weiler and Hall, 1992, Stabler,
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1997). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ευρεία γκάμα μέτρων που άπτονται ποικίλων
ζητημάτων (π.χ. αειφόρο ανάπτυξη, ανταγωνισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταφορών,
ποιότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιβάλλοντος), επιδιώκει να
επηρεάσει την τουριστική ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών στα κράτη μέλη, αν και η
τουριστική πολιτική παραμένει στη δικαιοδοσία των διαφόρων κυβερνήσεων.
Η ανάλυση των υπαρχόντων μοντέλων, παρά τις όποιες αναπόφευκτες επικρίσεις τους
και της ενδεχόμενης αδυναμίας που παρουσιάζουν για ευρεία εφαρμοσιμότητα, παρέχουν
αναμφίβολα σημαντικά συμπεράσματα, χρήσιμα για τη μελέτη και το σχεδιασμό των
τουριστικών προορισμών. Ωστόσο, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις,
κοινή είναι η εκτίμηση ότι η ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών γίνεται σε διαφορετικές
φάσεις και εξετάζεται ως μια διαδικασία φυσικής αλλαγής. Επισημαίνεται ότι στα
συγκεκριμένα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης ενσωματώνεται και η λειτουργία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ο ρόλος τους είναι σημαντικός στη διαμόρφωση των
βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.
Το θεωρητικό πλαίσιο της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής των μικρομεσαίων
τουριστικών επιχειρήσεων
Ο τουρισμός στηρίζεται στη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, όπου στα πρώτα
στάδια της ανάπτυξής του, είναι συνήθως δραστηριότητα έντασης εργασίας, παρά έντασης
κεφαλαίου. Αργότερα, απαιτεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε έργα υποδομής, προσωπικό
υψηλής εξειδίκευσης και χρήση νέας τεχνολογίας. Αυτό είναι θετικό για χώρες χαμηλού ή
μέσου επιπέδου ανάπτυξης, όπου το κεφάλαιο είναι σπάνιο και το εργατικό δυναμικό είναι
πλεονάζον.
Η περίπτωση της Ελλάδας είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής του
μοντέλου του μαζικού τουρισμού του παράκτιου τουρισμού. Η θέση της Ελλάδας στις
διεθνείς αγορές τουρισμού έχει επηρεαστεί άμεσα από τα κίνητρα των αλλοδαπών κυρίως
τουριστών. Στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1950-1960) τα τουριστικά κίνητρα ενίσχυαν
το πρότυπο του “wanderlust” (ταξίδια με στόχο την περιήγηση και τη γνωριμία με νέους
τόπους και πολιτισμούς). Στη συνέχεια, η ταχύτατη στροφή της ζήτησης προς τις διακοπές
του καλοκαιριού επέβαλε το πρότυπο του «sun last» (ταξίδια με στόχο την αναζήτηση του
ήλιου και της ξεκούρασης). Αυτό επέτρεψε τη σταδιακή επικράτηση ενός τύπου ζήτησης που
οι τουρίστες επιλέγουν πλέον με βάση το κίνητρο του τουρισμού των διακοπών του
καλοκαιριού και όχι τις ιδιαιτερότητες του κάθε τουριστικού προορισμού. Αυτή η αλλαγή,
σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το 1980, άρχισε να διαμορφώνει μια περισσότερο σύνθετη
εικόνα της Ελλάδας ως χώρας διακοπών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσφοράς τα
4S (sun, sand, sea, sex) και το πρότυπο “sun lust”. Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται σε μια
ευρύτερη ομάδα χωρών που μαζί με Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Τυνησία, Τουρκία κ.α
ανήκουν στις «περιφέρειες της απόλαυσης και της ψυχαγωγίας» (Turner and Ash, 1975:93112) και προσφέρουν τουριστικά προϊόντα στη μορφή «πακέτου» (package tours) με
παρόμοια χαρακτηριστικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι η προσφορά των υποδομών και
των υπηρεσιών προσανατολίστηκε στη ζήτηση για ταξίδια διακοπών και διαμόρφωσε σχετικά
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γρήγορα και μια ανάλογη εικόνα του τουριστικού προϊόντος «Ελλάδα». Σε αυτό, συνέβαλαν
τόσο το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, όσο και η πολιτική των tour operators στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτού του προτύπου
τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί η άμεση εξάρτηση των χωρών από τις χώρες – αποστολής
τουριστών.
Σήμερα, αυτό το πρότυπο της σταθερής τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται σε κρίση. Η
θεωρία του κύκλου ζωής (Butler, 1980, 2006) μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ερμηνευτικό
εργαλείο της κρίσης του προτύπου “sun lust”. Συγκεκριμένα, η ζήτηση του τουριστικού
προϊόντος με τα χαρακτηριστικά προσφοράς των 4S υπήρξε αυξητική για ένα μεγάλο αριθμό
ετών. Αυτό αποδίδεται στον εκδημοκρατισμό του τουρισμού που αγγίζει τα τμήματα του
πληθυσμού που διαθέτουν όλο και χαμηλότερα εισοδήματα. Η αυξητική αυτή τάση μπορεί να
γίνει δυνατή, χάρη στα κέρδη της παραγωγικότητας που έχουν το ιδίωμα να μειώνουν το
σταθερό κόστος, λόγω ορισμένων τεχνητών παραγόντων, όπως είναι η χρήση των πτήσεων
charters και τα χαμηλού κόστους καταλύματα. Ως εκ τούτου, μία μαζική προσφορά
αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση. Έτσι,
στο στάδιο της ωριμότητας, με βάση τη θεωρία του κύκλου ζωής του Butler, το τουριστικό
προϊόν προσφέρεται σε μεγάλα πληθυσμιακά στρώματα και ο ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης
σταματά. Η προσπάθεια να διαμορφωθεί μία νέα ζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε
αυξημένα επενδυτικά κεφάλαια, εφόσον είναι γνωστή η υφισταμένη δομή μιας ζήτησης
προερχόμενης από άτομα χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου. Όμως, αυτό το πλεονέκτημα,
τείνει να εξαφανιστεί λόγω των συνθηκών ανάπτυξης των χαρακτηριστικών των 4S και της
προβληματικής παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση μίας δομικού τύπου κρίσης, όπως αυτή εκφράζεται από την τρέχουσα
οικονομική συγκυρία, η αναζήτηση ενός μακροχρόνιου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης,
εστιάζεται στην ανάδειξη της ποιότητας έναντι της ποσότητας και στη διαφοροποίηση έναντι
της ομογενοποίησης. Έτσι, σε αντιπαράθεση με τα χαρακτηριστικά της τουριστικής
προσφοράς των 4S προτείνεται ένα νέο μοντέλο με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που να
απορρέει από τις ίδιες αναζητήσεις (κίνητρα) του τουρίστα και το τουριστικό προϊόν της
χωρικής ενότητας υποδοχής τουριστών. Το προτεινόμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
αποτελεί πλέον μία κύρια στρατηγική για έναν μεγάλο αριθμό χωρών προκειμένου να έχουν
πρόσβαση στον ΄΄νέο τουρισμό΄΄.
Η Ελλάδα είναι μία χώρα υποδοχής που γνωρίζει την παρακμή του υφιστάμενου
προτύπου και θα έπρεπε να είχε ήδη προσανατολιστεί στη διαφοροποίηση και στον
εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος. Ο παράκτιος παραθεριστικός τουρισμός (Λαγός,
2005, Alpha Bank, 2006), ως παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης, δεν ικανοποιεί πλέον τις νέες
απαιτήσεις της τουριστικής της πελατείας. Αυτό το αποδεικνύει η βραδεία αύξηση του
αριθμού των τουριστών, καθώς και οι χαμηλές πληρότητες των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
Το νέο πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης που εκ των πραγμάτων αναδύεται θα πρέπει
να στηρίζεται στην ενδογενή ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, όπου οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού μας συστήματος και μπορούν
μέσω του κατάλληλου πλαισίου τουριστικής πολιτικής να αποκτήσουν καινοτόμα ποιοτικά
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χαρακτηριστικά και να εμπλουτίσουν και διαφοροποιήσουν το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν.
Συνεπώς, η τουριστική πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζεται
στα ακόλουθα:
 Στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
 Στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας.
 Στην ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και στην προώθηση της
ισόρροπης ανάπτυξης.
 Στη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 Στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών του μάρκετινγκ, της διοίκησης των
επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Από την παραπάνω ανασκόπηση, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι ο τουρισμός στην
Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας δυναμικός κλάδος που θα δημιουργεί έσοδα, θα
συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα τονώνει την
απασχόληση. Όμως, το υφιστάμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας αξιοποιεί
πολύ λίγα συγκριτικά πλεονεκτήματα από αυτά που έχει η χώρα ως τουριστικός προορισμός
και εστιάζεται κυρίως στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές και ουσιαστικά αξιοποιεί
μόνο τις καλές κλιματολογικές συνθήκες και την ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα.
Στην Ελλάδα, η τουριστική πολιτική δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις μεγάλες
τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες θεωρητικά παρέχουν οικονομίες κλίμακας και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της τουριστικής ανάπτυξης και
των διαρθρωτικών προβλημάτων που υπάρχουν, θα πρέπει να στηριχθεί στις μικρομεσαίες
τουριστικές επιχειρήσεις που είναι η βάση της τουριστικής οικονομίας και προσφέρονται για
πεδίο άσκησης τουριστικής πολιτικής. Προς τούτο είναι αναγκαίο να καταρτιστεί και
εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο με κύριους άξονες τα δυνατά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού που
είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην παγκόσμια
τουριστική αγορά, αλλά με περιορισμό των μειονεκτημάτων και αδύνατων στοιχείων αυτού.
Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εξειδικευμένη τουριστική πολιτική
και στρατηγική που να καλύπτει όλες τις πτυχές της τουριστικής βιομηχανίας που να
αποτελούν ένα σύνθετο "πλέγμα" όλων των επιμέρους πολιτικών του κεντρικού κράτους με
περιφερειακή διάσταση.
Στη βάση του παραπάνω προβληματισμού, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2006), διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο τουριστικής
πολιτικής που στηρίζεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει να εμπλουτίσει
και διαφοροποιήσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Αυτό στρατηγικά προωθείται μέσω της
ολοκληρωμένης ενδογενούς τουριστικής ανάπτυξης που στηρίζεται στις ειδικές και
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εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Όμως, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν και τα επιστημονικά
εργαλεία, όπως η Φέρουσα Ικανότητα Τουριστικής Ανάπτυξης, τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών, το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), η
Δικτύωση (network), οι Επιχειρηματικές Συστάδες (business clusters), η Agenta 21, κ.λπ. που
υποστηρίζουν αποτελεσματικά το έργο της ανάπτυξης των μικρομεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων.
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