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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη και ειδικά οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, υφίστανται από
το 2008, τις συνέπειες των διεθνών εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της δημοσιονομικής κρίσης. Η Ελλάδα, μέσα σε αυτή την δίνη των εξελίξεων και την βαθιά ύφεση,
καλείται να θεραπεύσει διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας και να απαντήσει σε
προκλήσεις που σχετίζονται:
• με την παγκοσμιοποίηση των αγορών,
• την αλληλεξάρτηση της γεωργίας με την υπόλοιπη οικονομία,
• τη «δυσκαμψία» στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων,
• τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα
• την εμφάνιση εναλλακτικών διατροφικών δικτύων
• και την ισχνή θέση των γεωργών και των γεωργικών επιχειρήσεών στην αλυσίδα
τροφίμων σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή στη δημιουργία προστιθέμενης
αξίας στα προϊόντα τους.
Μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, πολλά εκ των οποίων προϋπήρχαν της κρίσης, τα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και των επικοινωνιών είναι μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στον οποίο ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερινός αγρότης και η αγρότισσα.
Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις η γεωργία και ο αγροτικός χώρος φαίνεται να
εμφανίζει μια προσαρμοστικότητα. Τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα (Kasimis and
Papadopoulos, 2013) υποδεικνύουν ότι η γεωργία εμφανίζει σημάδια «αντίστασης» τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, η σπουδαιότητα του αγρο-διατροφικού συστήματος και του γεωργικού τομέα εξακολουθεί να παραμένει υψηλή για την ελληνική οικονομία και πολλές φορές προσελκύει και αστούς που έχουν
πληγεί βαρύτατα από την οικονομική κρίση και αναζητούν στην ύπαιθρο επαγγελματική διέξοδο.
Σήμερα, η γεωργία προσφέρει απασχόληση σε σημαντικό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Είναι ο βασικός τροφοδότης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αλλά
και ο πλοηγός της τουριστικής ανάπτυξης, κυρίως της υπαίθρου. Η θέση αυτή ισχυροποιείται
με τις θετικές εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων και με την ανάπτυξη
του ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση νέων γεωργών. Δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι,
από το τρίτο τρίμηνο του 2007 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2010, η απασχόληση στη γεωργία
αυξήθηκε κατά 39.000 άτομα, όταν την ίδια περίοδο η μεταποίηση έχασε 97.200 άτομα. Παράλληλα οι τιμές παραγωγού χωρίς επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά μέσο όρο το 2010 σε σχέση
με το 2009 κατά 12,6%, όταν οι τιμές των μέσων παραγωγής αυξήθηκαν κατά 4,2% (Καρανικόλας και Μαρτίνος, 2013).
Σε αυτό το πλαίσιο των διαρκών αλλαγών έρχεται να αναπροσαρμοστεί και η νέα ΚΑΠ,
μετά το 2013, με άξονες την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της συνοχής στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται

στους στόχους της πράσινης πολιτικής για την Ευρώπη του 2020. Η έννοια του «ενεργού γεωργού», του «μικρού παραγωγού» και της «γεωργικής δραστηριότητας» θα κατέχουν όπως
φαίνεται ιδιαίτερη σημασία και αξία (European Commission, 2010).
Οι αγροτικές περιοχές λοιπόν αναζητούν νέα μοντέλα ανάπτυξης και τρόπους προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις παγκοσμιοποιημένες αγορές (Trigilia, 2001). Για την περίπτωση της Ελλάδας, η βιώσιμη παραγωγή προϊόντων ποιότητας και η διατήρηση της ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών, με την ταυτόχρονη αειφορική διαχείριση των φυσικών
πόρων και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτισμικών), διαφαίνεται ότι μπορεί να δώσει μια νέα αναπτυξιακή ώθηση (Allaire κ.α., 2013).

Βιβλιογραφία
Allaire G., Andren T., Ανθοπούλου Θ., Arfini F., Barjolle D., Baptista A., Belletti G.,
Bernardoni P., Cristovao A., Eynaudi D., Giacomini C., Γούσιος Δ., Κοβάνη Ε., Lozano
C., Marescotti A., Muchnik J., Rytkonen P., Sanz J. Και Tiberio L., 2013. “Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων: Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των
αγροτικών περιοχών”. Επιμ. Ανθοπούλου, Θ., Μεταφρ. Μελισουργός Γ., Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.
Kasimis C. and Papadopoulos A.G., 1997. "Family farming and capitalist development in
Greek agriculture: A critical review of the literature" Sociologia Ruralis, 37(2): 209-227.
Trigilia, C., 2001. "Social capital and local development" European Journal of Social Theory,
4(4): 427-442.
Καρανικόλας Π. και Μαρτίνος Ν., 2012. “Η ελληνική γεωργία μπροστά στην κρίση: προβλήματα και προοπτικές”, Νέος Λόγιος Ερμής, Τεύχος 2, http://ardinrixi.gr/archives/3811
European Commission, 2010. “The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources
and territorial challenges of the future”, Brussels, 18 November 2010, COM(2010)672
final.

Οι Επιμελητές Έκδοσης
Α. Παπαδάκη - Κλαυδιανού
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Α. Μιχαηλίδης
Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μ. Παρταλίδου
Λέκτορας Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εναρκτήρια ομιλία της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΤ.Α.ΓΡΟ
Α. Παπαδάκη - Κλαυδιανού ................................................................................................. 13

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών της παραγόντων
χρησιμοποιώντας την μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης (DEA): Η περίπτωση της
Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Α. Ρεζίτης και Μ. Καλαντζή ................................................................................................. 17
Τακτικές Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Μονάδων σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης
Χ. Καρελάκης, Ζ. Άμπας και Κ. Πολύμερος ....................................................................... 33
Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους Έλληνες αγρότες
Ι. Παπαδόπουλος και Μ. Τρίγκας ........................................................................................ 47
Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική
τεχνικοοικονομική ανάλυση
Ε. Οξούζη, Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου .................................................................... 61
Agriculture Sector and Economic Growth in Palestine: Evidence
from Co-integration and Error Correction Mechanism
Haroon M. Alatawneh και Α. Semos ................................................................................... 73

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Κωδικοποίηση της αγροτικής νομοθεσίας: μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
ελληνικής γεωργίας
Δ. Μοσχόπουλος και Β. Νταλάκου ....................................................................................... 89
Διερεύνηση της Ικανοποίησης των Γεωργών από τους Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Κεντρική Μακεδονία
Α. Κοντογεώργος και Δ. Τσελεμπής .................................................................................. 103
Νέες μορφές διακυβέρνησης στην ύπαιθρο για βελτίωση της ποιότητας ζωής: κριτική
ανάλυση σεναρίων μίας πιλοτικής, τοπικής σύμπραξης για το περιβάλλον
Μ. Παρταλίδου, Α. Μιχαηλίδης και Σ. Νάστης ............................................................... 117

Στρατηγικές των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς τους
Χ. Παπαδοπούλου και Π. Σεργάκη .................................................................................... 135

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και
Διαδικτύου από τον Αγροτικό Πληθυσμό της Κύπρου
Γ. Αδαμίδης, Α. Στυλιανού, Π. Κ. Κοσμάς και Κ. Δ. Αποστολόπουλος ........................ 155
Εκπαιδευτικές ανάγκες Νέων Γεωργών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γ. Κούντιος, Α. Μιχαηλίδης και Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού .......................................... 177
Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών από τους γεωπόνους: Μια σύγκριση
μεταξύ των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβατικής γεωργίας
Χ. Χαρατσάρη, Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού και Η. Ελευθεροχωρινός ........................... 189
Ο ρόλος της εργασίας των μεταναστών στη λειτουργία και τα οικονομικά της
οικογενειακής εκμετάλλευσης - Περιπτωσιολογική μελέτη σε ελαιοκομικές
εκμεταλλεύσεις του Νομού Μαγνησίας
Λ. Ν. Μάρος και Ι. Γιδαράκου ........................................................................................... 203

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μελέτη της μετακύλισης τιμής στην ελληνική αγορά νωπής τομάτας με το διανυσματικό
υπόδειγμα διόρθωσης λάθους, υπό την υπόθεση της ύπαρξης εργοδικής αλυσίδας Markov
Α. Ρεζίτης και Δ. Παχής ...................................................................................................... 221
Διερεύνηση της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών σαλιγκαριών στην αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σ. Οικονόμου, Κ. Πολύμερος και Κ. Γαλανόπουλος ......................................................... 235
Μετρίαση υποθετικής μεροληψίας σε πειραματικές δημοπρασίες
Σ. Στάχτιαρης, Α. Δριχούτης και Σ. Κλωνάρης ................................................................ 249
Price transmission in the Swedish Food Market Chain
Κ. Καραντινινής, Κ. Κατρακυλίδης και Μ. Persson ........................................................ 263
Ελαστικότητες Ζήτησης Εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα: Εφαρμογή ενός
υποδείγματος Διαφοροποιημένων Προελεύσεων
Σ. Κλωνάρης ......................................................................................................................... 285

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Ανάλυση των αποφάσεων εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
στις γεωργικές επιχειρήσεις
Δ. Τσελεμπής, Φ. Καρυπίδης και Α. Σέμος........................................................................ 303
HACCP effectiveness in ISO 22000 certified and non-certified dairy companies
Ε. Ψωμάς, Δ. Καφετζόπουλος και Δ. Βάσσος .................................................................... 317
Οι προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα του χοιρινού κρέατος
Π. Παπαναγιώτου και Ε. Τζίμητρα - Καλογιάννη............................................................. 331

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ελεγχόμενη αποτελεσματικότητα της ανταγωνιστικότητας τιμής σαν εργαλείο
βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας
Α. Παπαγεωργίου και Δ. Πετρόπουλος .............................................................................. 349
Εκτίμηση της Επίδρασης της Γεωγραφικής Θέσης της Κύπρου στο Διεθνές
Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
Δ. Νάτος, Κ. Μάττας, Μ. Μάρκου και Α. Στυλιανού ....................................................... 363
Διερεύνηση της αγοράς και των προοπτικών του διεθνούς εμπορίου
των ελληνικών φρούτων - Η περίπτωση των πυρηνόκαρπων
Α. Αγγέλκου και Ε. Τσακιρίδου .......................................................................................... 375
Ευρωμεσογειακές συμφωνίες, η μετατροπή της μεσογείου σε ζώνη ελευθέρου εμπορίου
και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Ελληνικού βαμβακιού
Ο. Τρέμμα, Α. Σέμος και Δ. Παπάρας ................................................................................ 389

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μοντελοποίηση με συστήματα πρακτόρων (Agent Based Modeling) στην Αγροτική Πολιτική
Δ. Κρεμμύδας........................................................................................................................ 407
Εκτίμηση των επιπτώσεων των τελευταίων διαρθρωτικών αλλαγών της ΚΑΠ σε μια
περιφερειακή οικονομία
Μ. Tσακίρη, Ε. Λοΐζου και Δ. Νάτος.................................................................................. 425

Η πολλαπλότητα των στόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Π. Καρανικόλας και Σ. Ροζάκης ......................................................................................... 435
Η μετάβαση προς βιώσιμες μορφές γεωργίας: μεθοδολογικό πλαίσιο και μια μελέτη
περίπτωσης
Γ. Βλάχος και Π. Καρανικόλας ........................................................................................... 451

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διερεύνηση κινήτρων, κίνδυνων και τρόπων διαχείρισης κινδύνων βιο-καλλιεργητών και
παραγωγών συμβατικής γεωργίας
Γ. Κωτσιάνης, Λ. Καζακόπουλος, Γ. Αλεξόπουλος και Ε. Τζουραμάνη ......................... 467
Ανάπτυξη υποδείγματος Heckman για τον προσδιορισμό του βαθμού της υιοθέτησης
του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
Ε. Γιοβανοπούλου, Ε. Παπαναγιώτου και Σ. Νάστης ....................................................... 485

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ, ΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
«Εμάς δεν μας πειράζουν… γιατί πειράζομε και εμείς»: Γεωργικές Επιδοτήσεις, Κοινωνικό
Κεφάλαιο και Υποβάθμιση της Γης σε μια Γεωργική και μια Κτηνοτροφική Περιοχή της
Νότιας Κρήτης
Θ. Κίζος, Θ. Ιωσηφίδης, Ε. Μπριασσούλη και Μ. Μεταξάκης ....................................... 501
Το αγροτικό τοπίο του αμπελώνα της Κεφαλονιάς
Λ. Αποστολάτου και Ν. Μπεόπουλος.................................................................................. 515
Σχέσεις αγροτουρισμού και γεωργίας και προοπτικές των επιχειρήσεων –
Η περίπτωση της Δωρίδας.
Μ. Κόκκαλη, Α. Κουτσούρης και Ι. Γιδαράκου................................................................ 529
Αναπαραστάσεις ορεινών αγροτικών τουριστικών προορισμών
Π, Κόκκαλη, Α. Κουτσούρης και Π. Χρυσοχού ................................................................ 543

Εναρκτήρια ομιλία της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΤ.Α.ΓΡΟ.
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Το σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ασκήσουν την
δραστηριότητά τους οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δημιουργεί πληθώρα ευκαιριών αλλά και
απειλών, και καθιστά επίκαιρη και βαρύνουσα την επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των γεωπόνων – αγροτοοικονομολόγων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Καλείται λοιπόν η Επιστημονική Κοινότητα να συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων ευκαιριών για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη
μελέτη των προβλημάτων, την παρουσίαση των συμπερασμάτων της ερευνητικής αναζήτησης και της διδακτικής της εμπειρίας και να αναδείξει τις αξίες της γης και της υπαίθρου που
φαίνεται να επανέρχονται στο προσκήνιο της καθημερινής συζήτησης.
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23-24 Νοεμβρίου 2013, είχε στόχο να συμβάλλει σε αυτήν την συζήτηση γύρω
από την οικονομική κρίση και τις ευκαιρίες για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου
της Ελληνικής γεωργίας. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά 35 εισηγήσεις, από συναδέλφους αλλά και νέους ερευνητές, σε θεματικά πεδία που αφορούσαν την αγροτική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα, την οργάνωση των αγορών τροφίμων, την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, το εξωτερικό εμπόριο, την θεσμική ανασυγκρότηση
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πληροφόρηση-εκπαίδευση-κατάρτιση και μετανάστευση, το αγροτικό τοπίο και τον αγροτουρισμό, την αειφορία και την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα.
Την πρώτη μέρα του συνεδρίου είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε, την κεντρική
ομιλία του Δρ. Αλκίνοου Νικολαίδη με θέμα: «Οι δυνατότητες της απασχόλησης γεωργοοικονομολόγων μέσω της σύγχρονης αντίληψης για την εκπαίδευση». Μια ομιλία που έδωσε
τροφή για σκέψη ειδικά στους φοιτητές μας, η συμμετοχή των οποίων ήταν πολύ μεγάλη.
Μία καινοτόμος ενέργεια του φετινού συνεδρίου ήταν η ανοιχτή συζήτηση τη δεύτερη
ημέρα με θέμα: «Ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στην αντιμετώπιση της κρίσης» όπου
δόθηκε η δυνατότητα για μια εποικοδομητική συζήτηση όχι μόνο μεταξύ των μελών της
στρογγυλής τράπεζας αλλά και του κοινού και ειδικά των επαγγελματιών του αγροδοτροφικού κλάδου που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου.
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εισηγήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο. Το Βραβείο «Χρυσός Ευελπίδης» που απονεμήθηκε στους υποψήφιους διδάκτορες Πανωραία Παπαναγιώτου και Δημήτριο Τσελεμπή (μετά από κρίση όλων των υποβληθέντων εισηγήσεων νέων επιστημόνων)
ευελπιστούμε, όπως τόνισε και ο Καθηγητής κ. Παπαγεωργίου στη σχετική του ομιλία, να
αποτελέσει ένα κίνητρο και το έργο του Χ. Ευελπίδη να αποτελέσει ένα πρότυπο για τους νέους ερευνητές.
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◊

Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών της παραγόντων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της
περιβάλλουσας ανάλυσης (DEA): Η περίπτωση της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

◊

Τακτικές Διαχείρισης Κτηνοτροφικών μονάδων σε Περίοδο
Οικονομικής Κρίσης.

◊

Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους Έλληνες
αγρότες.
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Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση.
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Agriculture Sector and Economic Growth in Palestine: Evidence from Co-integration and Error Correction Mechanism.

Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών
της παραγόντων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της περιβάλλουσας
ανάλυσης (DEA): Η περίπτωση της Ελληνικής βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών
Α. Ρεζίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, Ελλάδα, E-mail: arezitis@uwg.gr

Μ. Καλαντζή
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων, Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, Ελλάδα,
E-mail: mkalan@cc.uoi.gr, mkalantzi@uwg.gr

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη, μια διαδικασία σε δύο στάδια εφαρμόζεται για να εξετάσει την τεχνική αποτελεσματικότητα και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό τη περίοδο 1984-2007. Αρχικά, τα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης
(DEA). Στην συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα προαναφερόμενα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας την μέθοδο “bootstrap”, η οποία αποφέρει πιο αξιόπιστους εκτιμητές. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια
διακύμανση του επιπέδου τεχνικής αποτελεσματικότητας ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών την περίοδο 1984-2007. Επίσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν
θετικά την τεχνική αποτελεσματικότητα είναι το μέγεθος του κλάδου, η παραγωγικότητα του
κεφαλαίου και της εργασίας και η μεταβλητή εντάσεως εργασίας. Ακόμα, τα αποτελέσματα
φανερώνουν μια τάση μειώσεως της τεχνικής αποτελεσματικότητας την περίοδο 1984-2007.
Τέλος, η παρούσα εργασία παρέχει χρήσιμες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρούσης οικονομικής κρίσης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Λέξεις-κλειδιά: Τεχνική αποτελεσματικότητα, Παράγοντες, DEA, Βιομηχανία τροφίμων και
ποτών, Bootstrap
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Εισαγωγή
Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
κλάδους της Ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και γενικότερα της Ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον 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 παρούσης μελέτης είναι να εκτιμήσει τη τεχνική αποτελεσματικότητα και να εξετάσει τους
προσδιοριστικούς της παράγοντες στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό τη περίοδο 1984-2007. Η μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας και η εξέταση των προσδιοριστικών της παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για ανάπτυξη στρατηγικών εφόσον θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση πολιτικών βελτίωσης
της επίδοσης ενός κλάδου.
Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης (DEA) για
να μετρήσει το επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας στους εννέα κλάδους της Ελληνικής
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών τη περίοδο 1984-2007. Εν συνεχεία, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα προαναφερόμενα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας, αναπτύσσοντας τρία διαφορετικά μοντέλα. Επιπλέον, η μέθοδος bootstrap εφαρμόζεται ώστε να
προκύψουν πιο αξιόπιστοι και στατιστικά σημαντικά εκτιμητές. Η εξέταση της βιβλιογραφίας
δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που εκτιμούν τη τεχνική αποτελεσματικότητα ή/και
εξετάζουν τους προσδιοριστικούς της παράγοντες χρησιμοποιώντας τη προσέγγιση DEA, μεταξύ των οποίων οι εργασίες των Tzouvelekas κ.α. (1997), Kaltsas και Beamer (1999),
Rezitis κ.α.(2002), Sergaki και Semos (2005), Obwona (2006), Sun (2006), Tsekouras κ.α.
(2006), Armagan (2008), Dimara κ.α.(2008), Goncharuk (2009), Bakucs κ.α. (2010), Keramidou κ.α.(2010, 2011). Ωστόσο, η παρούσα εργασία αποτελεί τη πρώτη μελέτη κατά την οποία
υπολογίζονται τα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας και εξετάζονται οι παράγοντες που
την επηρεάζουν στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών σε επίπεδο κλάδου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DEΑ. Το υπόλοιπο της εργασίας οργανώνεται ως εξής: το κεφάλαιο 2
παρουσιάζει τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των παραγόντων της τεχνικής αποτελεσματικότητας, το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα ενώ το κεφάλαιο 4
αναφέρεται στα συμπεράσματα.
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Ενότητα 1 - Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών της παραγόντων

Μεθοδολογία για προσδιορισμό των παραγόντων της τεχνικής αποτελεσματικότητας
Μια διαδικασία σε δύο στάδια εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη τεχνική αποτελεσματικότητα. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εκτίμηση της
τεχνικής αποτελεσματικότητας για τους εννέα κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων
και ποτών κατά τη περίοδο 1984-2007 χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία DEA. Το δεύτερο
στάδιο εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τεχνικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας την μέθοδο bootstrap με εξαρτημένες μεταβλητές τις εκτιμήσεις των επιπέδων
τεχνικής αποτελεσματικότητας του πρώτου σταδίου.
1. Η προσέγγιση DEA για την μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας
Γενικά, η τεχνική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας οικονομικής μονάδας να μεγιστοποιεί το προϊόν της δεδομένης της ποσότητας των εισροών της ή στην ικανότητα της να ελαχιστοποιεί τις εισροές της δεδομένης της ποσότητας των εκροών της. Σε αυτήν την εργασία, η προσέγγιση DEA χρησιμοποιείται για την μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας εφόσον η μεθοδολογία αυτή κυρίως ξεπερνά το πρόβλημα της λανθασμένης
εξειδίκευσης της συνάρτησης παραγωγής. Η προσέγγιση DEA αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper and Rhodes (1978) οι οποίοι μέτρησαν την τεχνική αποτελεσματικότητα υποθέτοντας σταθερές οικονομίες κλίμακας (CCR μοντέλο). Επίσης, παρουσίασαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας: ελαχιστοποίηση
των εισροών για την παραγωγή δεδομένων εκροών και την μεγιστοποίηση των εκροών από
δεδομένες εισροές. Στην συνέχεια οι Banker, Charnes και Cooper (1984) επεκτείνανε το CCR
μοντέλο για να ενσωματώσουν την υπόθεση των μεταβλητών οικονομιών κλίμακας.
Σημειώνεται στην παρούσα μελέτη ότι η προσέγγιση της μεγιστοποίησης των εκροών
από δεδομένες εισροές χρησιμοποιείται έτσι ώστε οι παραγόμενες ποσότητες να αυξηθούν
αναλογικά χωρίς μεταβολή των ποσοτήτων των εισροών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη των Rezitis και Kalantzi (2011), η Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών λειτουργεί
σε μη-ανταγωνιστικές συνθήκες και η τεχνολογία παραγωγής χαρακτηρίζεται από μεταβλητές και όχι σταθερές οικονομίες κλίμακας τη περίοδο 1984-2007. Επομένως, για ένα δεδομένο επίπεδο εισροών και προϊόντος  xo , yo  , η εκτίμηση του επιπέδου τεχνικής αποτελεσματικότητας που βασίζεται στην προσέγγιση της μεγιστοποίησης των εκροών από δεδομένες εισ-


ροές    δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
 


  xo , yo   sup   yo , xo   S DEA





(1)

το οποίο για να λυθεί πρέπει να μετατραπεί στο ακόλουθο γραμμικό μοντέλο προγραμματισμού:






  xo , yo   max   yo   i yi  0, xo   i xi  0,  i  1, i  0, i  1,..,   (2)
i 1
i 1
i 1


όπου yi  i  1,.., k  αντιστοιχεί στο παρατηρούμενο διάνυσμα εκροών της παραγωγικής μονάδας i, xi  i  1,.., k  αντιστοιχεί στο παρατηρούμενο διάνυσμα εισροών της παραγωγικής
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μονάδας i, i  i  1,.., k  αναφέρεται σε έναν συντελεστή βαρύτητας για την i μονάδα, η οποία εγγυάται τη μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης για τη μονάδα που εξετάζε

ται κάθε φορά. Για   1 συνεπάγεται ότι η παραγωγική μονάδα είναι τεχνικά αποτελεσματι

κή, ενώ για   1 η παραγωγική μονάδα είναι τεχνικά αναποτελεσματική.
2. Δεδομένα για μέτρηση τεχνικής αποτελεσματικότητας
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούντα σε αυτήν την εργασία είναι ετήσιες χρονολογικές σειρές για τη περίοδο 1984-2007 για την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων
και ποτών σε τριψήφιο κωδικό, δηλαδή εξετάζονται οι κλάδοι 151-159 βάση ΣΤΑΚΟΔ_2003. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους εννέα κλάδους της υπό-εξέταση βιομηχανίας. Τα
στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται έχουν χορηγηθεί από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για τον υπολογισμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας χρησιμοποιείται μία μεταβλητή
που αναφέρεται στο παραγόμενο προϊόν και δύο μεταβλητές σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες εισροές. Πιο συγκεκριμένα, το παραγόμενο προϊόν (Y), το οποίο ορίζεται ως η προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές 1995, υπολογίζεται από την διαίρεση της προστιθέμενης αξίας
σε τρέχουσες τιμές με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
(1995=100), όπως αυτές χορηγούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επίσης, οι χρησιμοποιούμενες εισροές είναι δύο: i) η εργασία (L), η οποία αναφέρεται στις συνολικές εργατοώρες και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον ετήσιο αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτές χορηγούνται από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ, με τον αριθμό των δεδουλευμένων ετήσιων ωρών, όπως αναφέρονται στον
ΟΟΣΑ, και ii) το ακαθάριστο απόθεμα κεφαλαίου (K). Σημειώνεται ότι η μέθοδος της διαρκούς απογραφής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου αποθέματος κεφαλαίου σε σταθερές τιμές 1995 για κάθε περιουσιακό στοιχείο (κτίρια και λοιπές κατοικίες, μεταφορικά μέσα καθώς επίσης έπιπλα και εξοπλισμός). Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου είναι τα ακόλουθα: οι ακαθάριστες επενδύσεις σε σταθερές
τιμές 1995 και ένα σημείο αναφοράς του κεφαλαίου που είναι το ακαθάριστο απόθεμα κεφαλαίου του έτους 1981, όπως αυτά χορηγούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθώς επίσης και ένα ποσοστό απόσβεσης για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Τα ποσοστά απόσβεσης είναι περίπου 5%
για τα μηχανήματα και έπιπλα, 3% για τα κτίρια και τις λοιπές κατοικίες και 9% για τα μεταφορικά μέσα.
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση των κλάδων
Κωδικός

Περιγραφή κλάδου

151
152
153
154
155
156
157
158
159

Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος & 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 & προϊόντων αμύλου
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Ποτοποιία

3. Προσδιορίζοντας την τεχνική αποτελεσματικότητα
3.1 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της τεχνικής αποτελεσματικότητας
Ενώ η εκτίμηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι χρήσιμη για την μέτρηση του βαθμού των προβλημάτων που υπάρχουν στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η εξέταση των
παραγόντων που επηρεάζουν τα εκτιμώμενα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι
εξίσου σημαντική.
Οι μεταβλητές που είναι πιθανόν να επηρεάζουν τη τεχνική αποτελεσματικότητα είναι
το μέγεθος του κλάδου, η παραγωγικότητα κεφαλαίου και εργασίας, η μεταβλητή εντάσεως
εργασίας και κεφαλαίου και η ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος του κλάδου, το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό των πωλήσεων του κάθε κλάδου προς τις συνολικές πωλήσεις,
μπορεί να επηρεάσει θετικά τη τεχνική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι
το μέγεθος του κλάδου, τόσο καλύτερες οι αποφάσεις που λαμβάνονται ή τόσο καλύτερη η
οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία οδηγούν στην βελτίωση της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, η οποία ορίζεται ως το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές 1995 προς το ακαθάριστο απόθεμα κεφαλαίου, μπορεί να επηρεάσει θετικά την αποτελεσματικότητα. Με την υπόθεση ότι το κεφάλαιο ανανεώνεται και τα πιο τεχνολογικά αναβαθμισμένα μηχανήματα και εξοπλισμός χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται. Ακόμα, η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία ορίζεται ως το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας σε
σταθερές τιμές 1995 προς το σύνολο των εργατοωρών, επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, μια αύξηση της παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία προέρχεται από
μια βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα (Phillips 1994 και Obwona 2006).
Η μεταβλητή της εντάσεως εργασίας, η οποία μετριέται ως το ποσοστό των αμοιβών
των εργαζομένων προς τις συνολικές πωλήσεις, είναι μια ακόμα μεταβλητή που μπορεί να
επηρεάσει θετικά την αποτελεσματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση της εντάσεως εργασίας, η οποία προέρχεται από μια αύξηση του μισθού ή από την πρόσληψη πιο εξειδικευμένου προσωπικού, μπορεί να αυξήσει τη τεχνική αποτελεσματικότητα. Και αυτό γιατί, η αύξηση του μισθού θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει περισσότερο και πιο
αποτελεσματικά για να κρατήσει την δουλειά του ή το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό θα είναι
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περισσότερο ικανό στη χρησιμοποίηση της αναβαθμισμένης τεχνολογίας για την αύξηση της
καινοτομίας (Idiong, 2007). Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τεχνική
αποτελεσματικότητα είναι η μεταβλητή της εντάσεως κεφαλαίου, η οποία ορίζεται ως το ποσοστό των δαπανών κεφαλαίου προς τις συνολικές πωλήσεις. Και αυτό γιατί μια αύξηση της
εντάσεως κεφαλαίου πιθανόν να προέρχεται από την ύπαρξη παλαιωμένου κεφαλαίου, η διατήρηση του οποίου απαιτεί υψηλές δαπάνες (Keramidou κ.α., 2010 και Kaltsas κ.α, 1999).
Τέλος, η ανάπτυξη, η οποία ορίζεται ως η μεταβολή της προστιθέμενης αξίας από έτος σε έτος, είναι πιθανόν να επηρεάσει θετικά τη τεχνική αποτελεσματικότητα, εφόσον συνεπάγεται
αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση και καλύτερη διαχείριση των εισροών.
3.2 Διαμόρφωση μοντέλων για προσδιορισμό των παραγόντων της τεχνικής αποτελεσματικότητας
Η γενική μορφή των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των παραγόντων
που επηρεάζουν την τεχνική αποτελεσματικότητα για τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών τη περίοδο 1984-2007 είναι η ακόλουθη:
it    it  uit , i=151,...,159 και t=1984,...,2007
(3)
όπου it

 i=151,...,159 και t=1984,...,2007 

σματικότητας
it

του

κλάδου

i

 i=151,...,159 και t=1984,...,2007 

για

είναι το εκτιμώμενο επίπεδο τεχνικής αποτελετο

έτος

t,



είναι

μια

σταθερά,

είναι ένα διάνυσμα πιθανόν μεταβλητών που μπο-

ρούν να επηρεάσουν τη τεχνική αποτελεσματικότητα του i κλάδου το έτος t και uit είναι ο
διαταρακτικός όρος. Ακολουθώντας τον αλγόριθμο 1 των Simar και Wilson (2007), μια bootstrap left truncated παλινδρόμηση εφαρμόζεται στην εξίσωση (3), χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένες μεταβλητές τα εκτιμώμενα αποτελέσματα τεχνικής αποτελεσματικότητας του πρώτου σταδίου.
Τρία διαφορετικά μοντέλα αναπτύσσονται και εκτιμώνται χωριστά για να προσδιοριστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Το πρώτο μοντέλο
(μοντέλο 1) εξετάζει την επίδραση των μεταβλητών του μεγέθους του κλάδου, της παραγωγικότητας κεφαλαίου και της ανάπτυξης στη τεχνική αποτελεσματικότητα. Επομένως, το μοντέλο 1 λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:

it  1  1 ln  SIZ it    2 ln  CPit    3GRit   4TIMEi  uit

(4)

όπου ln είναι ο φυσικός λογάριθμος, SIZ it  i=151,...,159 και t=1984,...,2007  είναι το μέγε-

θος του κλάδου i το έτος t, CPit  i=151,...,159 και t=1984,...,2007  αναφέρεται στην παραγωγικότητα κεφαλαίου του κλάδου i το έτος t, GRit αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του κλάδου i
το έτος t και TIMEi είναι η τάση. Το δεύτερο μοντέλο (μοντέλο 2) διαφέρει από το μοντέλο
1, εφόσον περιλαμβάνει την μεταβλητή της παραγωγικότητας εργασίας αντί αυτή της παραγωγικότητας κεφαλαίου και αφαιρεί την επίδραση της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο 2 παίρνει την ακόλουθη μορφή:

it   2  5 ln  SIZ it    6 ln  LPit    7TIMEi  uit
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όπου LPit

 i=151,...,159 και t=1984,...,2007 

αναφέρεται στην παραγωγικότητα εργασίας

του κλάδου i το έτος t. Το τρίτο μοντέλο (μοντέλο 3) διαφέρει από τα προηγούμενα μοντέλα
εφόσον ενσωματώνει τις μεταβλητές της εντάσεως εργασίας και κεφαλαίου αντί αυτών της
παραγωγικότητας εργασίας και κεφαλαίου. Το μοντέλο 3 έχει ως εξής:

it   3  8 ln  SIZ it   9 ln  LI it   10 ln  CI it   11TIMEi  uit

(6)

 i=15,...,36 και t=1984,...,2007  αναφέρεται στην μεταβλητή εντάσεως εργασίας
κλάδου i το έτος t, CI it  i=15,...,36 and t=1984,...,2007  αναφέρεται στην μεταβλητή

όπου LI it
του

εντάσεως κεφαλαίου του κλάδου i το έτος t.

Εμπειρικά αποτελέσματα
1. Επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας
Τα εκτιμώμενα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας των εννέα κλάδων της Ελληνικής
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για τη χρονική περίοδο 1984-2007 παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2. Επισημαίνεται ότι η προσέγγιση DEA μετρά την τεχνική αποτελεσματικότητα σε
σύγκριση με την καλύτερη πρακτική για ένα δεδομένο δείγμα. Όταν η τιμή της τεχνικής αποτελεσματικότητας ισούται με ένα, δηλ. it  1 , τότε ο εν λόγω κλάδος δεν είναι απαραίτητα

(απόλυτα) τεχνικά αποτελεσματικός, αλλά δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικός σε σχέση με
τους πιο αποτελεσματικούς (Pareto) κλάδους του δείγματος, ενώ όταν η τιμή της τεχνικής
αποτελεσματικότητας είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα, δηλ. it  1 , αυτό υποδηλώνει ότι ο
συγκεκριμένος κλάδος είναι αναποτελεσματικός σε σχέση με την απόδοση των πιο αποτελεσματικών κλάδων του δείγματος. Αναφορικά με τα εμπειρικά αποτελέσματα του Πίνακα 2,
γίνεται αντιληπτό ότι κάθε ένας από τους εννέα κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών παρουσιάζεται κατά μέσο όρο ως τεχνικά αναποτελεσματικός για τη περίοδο
1984-2007, καθώς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η μέση τεχνική τους αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Το Γράφημα 1 αναπαριστά τη μέση τεχνική αποτελεσματικότητα του κάθε κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για ολόκληρη την υπό
εξέταση περίοδο. Σύμφωνα με το Γράφημα 1, οι κλάδοι που παρουσιάζουν την υψηλότερη
μέση τεχνική αποτελεσματικότητα για την περίοδο 1984-2007 είναι οι ακόλουθοι: ο κλάδος
παραγωγής φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών (SIC 154) με μέση τιμή τεχνικής αποτελεσματικότητας 1.006 και ο κλάδος λοιπών τροφίμων (SIC 158) με μέση τιμή 1.013. Από την
άλλη πλευρά, οι κλάδοι που παρουσιάζουν τη μικρότερη μέση τεχνική αποτελεσματικότητα
για τη περίοδο 1984-2007 είναι αυτός των φρούτων και λαχανικών (SIC 153) και κρέατος και
προϊόντων κρέατος (SIC 151) με μέσες τιμές τεχνικής αποτελεσματικότητας 1.061 και 1.041
αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές, τα εμπειρικά αποτελέσματα για την Ελληνική βιομηχανία
τροφίμων και ποτών επιδεικνύουν μέσες τιμές τεχνικής αποτελεσματικότητας για το διάστημα 1984-2007 που κυμαίνονται από 1.006 έως 1.061. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι χωρίς
μεταβολή στην ποσότητα των εισροών που χρησιμοποιούνται, οι ποσότητες του παραγόμενου
προϊόντος θα μπορούσαν να αυξηθούν αναλογικά από 0.6% έως 6.1%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, για κάθε ένα από τα είκοσι τέσσερα έτη της περιόδου 1984-2007, η Ελ-

- 23 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

ληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο σύνολό της παρουσιάζεται κατά μέσο όρο τεχνικά αναποτελεσματική, καθώς η μέση τιμή της τεχνικής αποτελεσματικότητας ανά έτος είναι
μεγαλύτερη της μονάδας. Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια τεχνική αποτελεσματικότητα για όλη
την βιομηχανία τροφίμων και ποτών για το διάστημα 1984-2007 κυμαίνεται μεταξύ 1.021 για
το έτος 1984 και 1.032 για το έτος 1990. Αυτό σημαίνει ότι για το έτος 1984, οι ποσότητες
του παραγόμενου προϊόντος όλης της βιομηχανίας θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 2.1%
χωρίς ανάλογη αύξηση των εισροών, ενώ για το έτος 1990, οι ποσότητες παραγόμενου προϊόντος θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 3.2%. Το Γράφημα 2 δείχνει την ετήσια μέση τεχνική
αποτελεσματικότητα όλης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για τη περίοδο
1984-2007. Γίνεται αντιληπτό ότι κατά την περίοδο 1987-1993, υπάρχει μια τάση αύξησης
της τεχνικής αποτελεσματικότητας σε ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η σταδιακή εφαρμογή του εξαετούς προγράμματος για την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς (ολοκληρώθηκε το 1992) που οδήγησε πολλές προβληματικές και λιγότερο αποτελεσματικές
επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν την αγορά, η σταδιακή κατάργηση του προστατευτισμού και
της προνομιακής πρόσβασης των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα καθώς επίσης και η
πληθώρα συγχωνεύσεων κι εξαγορών Ελληνικών επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων και
ποτών από ηγέτιδες Ευρωπαϊκές εταιρίες κατά την περίοδο 1989-1991, μπορεί να οδήγησαν
στην αύξηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας την περίοδο 1987-1993.1 Παρά ταύτα, η Ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποτελούνταν κατά το μεγαλύτερό της μέρος από μικρές, παραδοσιακές μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν έκαναν χρήση των ανεπτυγμένων τεχνολογικών μέσων της εποχής. Επιπλέον, πολύ μικρός αριθμός μεταποιητικών μονάδων είχε καταφέρει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των
παραγωγικών διεργασιών και διαδικασιών τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και
να μειώσουν τα οριακά τους κόστη.2 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η τεχνική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών να μειωθεί κατά μέσο όρο την επόμενη
περίοδο. Σημειώνεται ότι η περίοδος 1986-1993 παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα τεχνικής
αναποτελεσματικότητας σε σχέση με τη περίοδο 1993-2007. Γενικά, το επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών τείνει να μειώνεται την
περίοδο 1984-2007, κυρίως λόγω της ύπαρξης μικρών παραδοσιακών επιχειρήσεων με έλλειψη τεχνολογικά αναβαθμισμένων περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τα μηχανήματα και
ο εξοπλισμός, τα κτίρια και τα μεταφορικά μέσα.

1

Για παράδειγμα, η Grand Metropolitan εξαγόρασε τη Metaxa και η Γαλλική εταιρία τροφίμων BSN εξαγόρασε
τη Henninger Hellas το 1989. Επίσης, οι Nestle και Jacobs Suchard εξαγόρασαν τρεις πρωτοπόρες ελληνικές
εταιρίες του κλάδου ζαχαροπλαστικής (Λουμίδης, ΙΟΝ, Παυλίδης) το 1990 και η εταιρία τροφίμων Barilla εξαγόρασε την ελληνική εταιρία ζυμαρικών Misko το 1991.
2

Η σειρά προτύπων ISO 9000 πρωτοπαρουσιάστηκε ως μέρος του Συστήματος Ολικής Ποιότητας το 1987 (Total Quality System - TQS) και αναθεωρήθηκε το 1994.

- 24 -

Ενότητα 1 - Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών της παραγόντων

Πίνακας 2. Εμπειρικά αποτελέσματα της τεχνικής αποτελεσματικότητας για την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο 1984-2007
Κλάδος
151

152

153

154

155

156

157

158

159

Μέση τιμή
ανά έτος1

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1.019
1.023
1.025
1.029
1.033
1.036
1.039
1.040
1.044
1.040
1.042
1.043
1.044
1.045
1.044
1.045
1.049
1.049

1.015
1.020
1.033
1.032
1.033
1.036
1.037
1.035
1.033
1.012
1.013
1.009
1.004
1.001
1.000
1.001
1.007
1.006

1.042
1.046
1.066
1.070
1.068
1.059
1.062
1.064
1.059
1.057
1.063
1.057
1.058
1.064
1.063
1.075
1.056
1.057

1.000
1.003
1.006
1.010
1.010
1.013
1.014
1.014
1.006
1.006
1.003
1.001
1.009
1.003
1.007
1.000
1.004
1.021

1.003
1.003
1.013
1.008
1.010
1.013
1.019
1.014
1.020
1.021
1.030
1.037
1.043
1.046
1.043
1.046
1.047
1.052

1.041
1.044
1.049
1.044
1.041
1.038
1.032
1.030
1.028
1.041
1.037
1.039
1.035
1.031
1.029
1.033
1.033
1.000

1.030
1.038
1.039
1.040
1.036
1.034
1.026
1.021
1.023
1.026
1.014
1.016
1.016
1.010
1.012
1.000
1.003
1.008

1.003
1.000
1.005
1.009
1.012
1.015
1.016
1.019
1.014
1.000
1.005
1.013
1.014
1.019
1.015
1.013
1.024
1.018

1.039
1.029
1.040
1.040
1.028
1.036
1.042
1.040
1.027
1.028
1.025
1.033
1.035
1.031
1.022
1.021
1.024
1.022

1.021
1.023
1.030
1.031
1.030
1.031
1.032
1.031
1.028
1.026
1.026
1.027
1.028
1.027
1.026
1.026
1.027
1.026

1.042

1.003

1.058

1.000

1.049

1.033

1.004

1.027

1.017

1.026

2003
2004
2005
2006
2007
Μέση τιμή
ανά
κλάδο2

1.045
1.051
1.050
1.051
1.049

1.000
1.000
1.002
1.006
1.004

1.065
1.064
1.066
1.065
1.059

1.002
1.007
1.006
1.010
1.000

1.045
1.047
1.049
1.052
1.056

1.037
1.032
1.032
1.034
1.033

1.004
1.007
1.011
1.006
1.004

1.023
1.017
1.020
1.010
1.000

1.013
1.016
1.026
1.017
1.000

1.026
1.027
1.029
1.028
1.022

1.041

1.014

1.061

1.006

1.032

1.034

1.018

1.013

1.027

Έτος

1

Η μέση τιμή ανά έτος αποτελεί την μέση τεχνική αποτελεσματικότητα για κάθε κλάδο και υπολογίζεται
ως ο γεωμετρικός μέσος της τεχνικής αποτελεσματικότητας του κάθε κλάδου της Ελληνικής βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών την περίοδο 1984-2007.
2
Η μέση τιμή ανά κλάδο αποτελεί τη μέση τεχνική αποτελεσματικότητα για κάθε έτος και υπολογίζεται
ως ο γεωμετρικός μέσος της τεχνικής αποτελεσματικότητας του κάθε έτους της περιόδου 1984-2007 για
ολόκληρη την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
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Μέση τεχνική αποτελεσματικότητα

Γράφημα 1. Μέση τεχνική αποτελεσματικότητα για κάθε κλάδο της Ελληνικής βιομηχανία τροφίμων
και ποτών τη περίοδο 1984-20071
1.070
1.060
1.050
1.040
1.030
1.020
1.010
1.000
0.990
0.980
0.970
151

152

153

154

155

156

157

158

159

Κλάδος
1

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει το γεωμετρικό μέσο της τεχνικής αποτελεσματικότητας για κάθε
κλάδο της Ελληνικής βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο 1984-2007

1.0340
1.0320
1.0300
1.0280
1.0260
1.0240
1.0220
1.0200
1.0180
1.0160
1.0140
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

Μέση τεχνική αποτελεσματικότητα

Γράφημα 2. Μέση τεχνική αποτελεσματικότητα για κάθε έτος της περιόδου 1984-2007 για ολόκληρη
την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών 1

Έτος
1

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει το γεωμετρικό μέσο της τεχνικής αποτελεσματικότητας για κάθε
έτος της περιόδου 1984-2007 για ολόκληρη την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες τεχνικής αποτελεσματικότητας
Τα τρία διαφορετικά μοντέλα, δηλ. 1, 2 και 3, που εκτιμώνται με σκοπό να προσδιορίσουν
τους παράγοντες της τεχνικής αποτελεσματικότητας στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και
ποτών για τη περίοδο 1984-2007, αντιστοιχούν στις εξισώσεις (4), (5) και (6) αντίστοιχα.3
3

Κάθε ένα από τα τρία μοντέλα χρησιμοποιεί ως εξαρτημένες μεταβλητές το επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας του κάθε κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για κάθε έτος της περιόδου 1984 - 2007, τα οποία
παρέχονται από το πρώτο στάδιο.

- 26 -

Ενότητα 1 - Μελέτη τεχνικής αποτελεσματικότητας και των προσδιοριστικών της παραγόντων

Επιπρόσθετα, σε κάθε μία από τις τρεις μεθόδους έγινε εφαρμογή της μεθόδου bootstrap για
2000 επαναλήψεις, δηλ. Β=2000. Τα αποτελέσματα των εξισώσεων (4), (5) και (6) παρουσιάζονται στους Πίνακες 3, 4 και 5 αντίστοιχα.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου 1 φαίνονται στον Πίνακα 3. Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα αυτά, οι εκτιμήσεις των παραγόντων «μέγεθος κλάδου»  1  0.1823 και

«παραγωγικότητα κεφαλαίου»   2  0.0555  είναι στατιστικά σημαντικές, το οποίο επιβεβαιώνεται από το 95% των διαστημάτων εμπιστοσύνης του bootstrap. Επιπλέον, οι προαναφερθέντες παράγοντες, δηλ. «μέγεθος κλάδου» και «παραγωγικότητα κεφαλαίου», έχουν θετική επίδραση στο επίπεδο της τεχνικής αποτελεσματικότητας όπως προκύπτει και από προηγούμενες μελέτες.4 Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο παράγοντας «ανάπτυξη»

 3  0.0094 

είναι στατιστικά μη σημαντικός, το οποίο επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή

της μεθόδου bootstrap. Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης δείχνουν ότι ο

παράγοντας «τάση»   4  0.0010  είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός, το οποίο επαληθεύεται από τη μέθοδο bootstrap. Συνεπώς, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνική αποτελεσματικότητα όλης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών μειώνεται με το χρόνο. Τέλος, ο
παράγοντας «μέγεθος κλάδου» επιδεικνύει τη μεγαλύτερη επιρροή στην τεχνική αποτελεσματικότητα.
Πίνακας 3. Εμπειρικά αποτελέσματα μοντέλου 1 για την εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων
της τεχνικής αποτελεσματικότητας στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο
1984-2007
Μοντέλο 1
Εξαρτημένη μεταβλητή:  it

Εξαρτημένη
μεταβλητή
Σταθερά
Μέγεθος κλάδου
Παραγωγικότητα
κεφαλαίου
Ανάπτυξη
Τάση

95% Bootstrap
διαστήματα
εμπιστοσύνης

Αναμενόμενο
πρόσημο

Εκτίμηση

ln  SIZ it 

Σύμβολο

Χαμηλό

Υψηλό

-

1.0500*** (0.006)
-0.1823*** (0.025)

1.0422
-0.2303

1.0645
-0.1334

ln  CPit 

-

-0.0555*** (0.008)

-0.0700

-0.0405

GRit
TIMEi

+

0.0094 (0.007)
0.0010*** (0.0002)

-0.0039
0.0006

0.0223
0.0014

*** αναφέρεται σε 1% επίπεδο σημαντικότητας

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου 2. Σύμφωνα με τα
εμπειρικά αποτελέσματα, όλες οι εκτιμήσεις είναι στατιστικά σημαντικές και έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το οποίο επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή του bootstrap. Πιο συ4

Για παράδειγμα, ο Sun (2006) υποστήριξε την θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος κλάδου και την τεχνική αποτελεσματικότητα.
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γκεκριμένα, τόσο το «μέγεθος κλάδου» όσο και η «παραγωγικότητα εργασίας», σε συμφωνία
με τις προηγούμενες μελέτες, επηρεάζουν θετικά την τεχνική αποτελεσματικότητα εφόσον οι
εκτιμήσεις τους είναι -0.2161 and -0.0024 αντίστοιχα.5 Επίσης, όπως και στην περίπτωση του
μοντέλου 1, η εκτίμηση για την «τάση»   7  0.0010  είναι στατιστικά σημαντική, συνεπά-

γοντας ότι η τεχνική αποτελεσματικότητα για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
τείνει να μειώνεται κατά τη περίοδο 1984-2007. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο παράγοντας «μέγεθος κλάδου» επιδεικνύει τη μεγαλύτερη επιρροή στην τεχνική αποτελεσματικότητα.
Πίνακας 4. Εμπειρικά αποτελέσματα μοντέλου 2 για την εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων
της τεχνικής αποτελεσματικότητας στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο
1984-2007
Μοντέλο 2
Εξαρτημένη μεταβλητή:  it

Εξαρτημένη
μεταβλητή

Σύμβολο

Σταθερά
Μέγεθος κλάδου
Παραγωγικότητα
εργασίας
Τάση

Αναμενόμενο
πρόσημο

Εκτίμηση

ln  SIZ it 

-

1.0224*** (0.005)
-0.2161*** (0.032)

ln  CPit 

-

-0.0024*** (0.0004)

TIMEi

+

0.0010** (0.0003)

95% Bootstrap
διαστήματα
εμπιστοσύνης
Χαμηλό
Υψηλό
1.0160

1.0356

-0.2750

-0.1524

-0.0031

-0.0016

0.0005

0.0016

*** αναφέρεται σε 1% επίπεδο σημαντικότητας

Τα αποτελέσματα του μοντέλου 3 φαίνονται στο Πίνακα 5. Σύμφωνα με τα εμπειρικά

αποτελέσματα, οι εκτιμήσεις των παραγόντων «μέγεθος κλάδου»  8  0.1472  και «εντάσεως εργασίας»  9  0.1547  είναι στατιστικά σημαντικές, το οποίο επιβεβαιώνεται από

το 95% των διαστημάτων εμπιστοσύνης του bootstrap. Επίσης, τα αποτελέσματα επιδεικνύουν τα αναμενόμενα πρόσημα και συνεπάγονται ότι οι προαναφερθέντες δύο παράγοντες επηρεάζουν θετικά τη τεχνική αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, οι παράγοντες «εντάσεως
κεφαλαίου»  10  0.0272  και «τάση»  11  0.0002  εμφανίζονται στατιστικά μη σημα-

ντικοί. Όμως με την εφαρμογή του bootstrap, η «τάση» εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε
5% επίπεδο σημαντικότητας και με θετικό πρόσημο. Γενικά, τα αποτελέσματα του μοντέλου
3 υποστηρίζουν ότι ο παράγοντας «εντάσεως εργασίας» επιδεικνύει τη μεγαλύτερη επιρροή
στη τεχνική αποτελεσματικότητα και ακολουθείται από το παράγοντα «μέγεθος κλάδου».

5

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που επιβεβαιώνουν την θετική επίδραση της εκπαίδευσης στην
τεχνική αποτελεσματικότητα (Phillips, 1994 και Obwona, 2006).
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Πίνακας 5. Εμπειρικά αποτελέσματα μοντέλου 3 για την εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων
της τεχνικής αποτελεσματικότητας στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο
1984-2007
Μοντέλο 3
Εξαρτημένη μεταβλητή:  it
Εξαρτημένη
μεταβλητή

Σύμβολο

Αναμενόμενο
πρόσημο

Εκτίμηση

Σταθερά
Μέγεθος κλάδου
Ένταση εργασίας

ln  SIZ it 

ln  LI it 

-

1.0237*** (0.009)
-0.1472*** (0.034)
-0.1547** (0.072)

Ένταση κεφαλαίου

ln  CI it 

+

-0.0272 (0.038)

Τάση

TIMEi

+

0.0002 (0.0002)

95% Bootstrap
διαστήματα
εμπιστοσύνης
Χαμηλό

Υψηλό

1.0118
-0.2101

1.0450
-0.0824

-0.2917

-0.0144

-0.0951
0.0001

0.0516
0.0003

*** αναφέρεται σε 1% επίπεδο σημαντικότητας, ** αναφέρεται σε 5% επίπεδο σημαντικότητας

Δύο συμπεράσματα πολιτικής συνεπάγονται με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα της
παρούσης μελέτης. Πρώτον, η τεχνική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση του ποσοστού των αμοιβών των εργαζομένων προς τις συνολικές πωλήσεις, η οποία μπορεί να επιτευγχθεί κυρίως με την αύξηση
των μισθών και με την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, η οποία μπορεί να επιτευγχθεί
με την πρόσληψη πιο εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού. Δεύτερον, η ενίσχυση των επενδύσεων για αναβαθμισμένες τεχνολογίες, το οποίο θα οδηγήσει σε βελτίωση του κεφαλαίου, θα επιφέρει αύξηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, στις μέρες μας υπάρχει
μια τάση μείωσης των μισθών με αποτέλεσμα το πιο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να μεταναστεύει στο εξωτερικό. Επίσης, παρατηρείται μια τάση μειώσεως των
επενδύσεων στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα μηχανήματα, τα μεταφορικά
μέσα και τα κτίρια. Επομένως, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παρούσης κρίσης, κίνητρα θα πρέπει να δοθούν στο πιο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να
παραμείνει στην Ελλάδα. Μία ακόμα πολιτική σχετικά με το θέμα της τεχνολογίας είναι η
προώθηση διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την βελτίωση της τεχνολογίας
παραγωγής.

Συμπεράσματα
Η εργασία αυτή υπολογίζει τη τεχνική αποτελεσματικότητα και εξετάζει τους παράγοντες
που την επηρεάζουν στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών τη περίοδο 1984-2007.
Για το σκοπό αυτό, η ανάλυση ξεκινάει με τον υπολογισμό του επιπέδου τεχνικής αποτελεσματικότητας για τους εννέα κλάδους της υπό εξέταση βιομηχανίας για τα έτη 1984-2007
βάση της μεθόδου DEA και στην συνέχεια εκτιμώνται τρία μοντέλα για την εξέταση των
προσδιοριστικών παραγόντων της τεχνικής αποτελεσματικότητας, εφαρμόζοντας την μέθοδο
bootstrap.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη διακυμάνσεων στα επίπεδα τεχνικής απο- 29 -
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τελεσματικότητας ανάμεσα στους 9 κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
κατά τη περίοδο 1984-2007. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας
ποικίλουν από 0.6% (για τον κλάδο φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών) έως 6.1% (για τον
κλάδο των φρούτων και λαχανικών). Αυτό συνεπάγεται ότι το επίπεδο παραγωγής είναι μικρότερο από αυτό που θα μπορούσε να παραχθεί εάν οι εισροές χρησιμοποιούνταν πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, ο κλάδος φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών θα μπορούσε
να αυξήσει το παραγόμενο προϊόν κατά 0.6% χωρίς μεταβολή των εισροών του αλλά με χρησιμοποίηση των εισροών του πιο αποτελεσματικά. Επίσης, τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι
η τεχνική αποτελεσματικότητα τείνει να μειώνεται κατά τη περίοδο 1984-2007.
Επιπρόσθετα, τα εμπειρικά αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες «μέγεθος
κλάδου», «παραγωγικότητα κεφαλαίου», «παραγωγικότητα εργασίας» και «εντάσεως εργασίας» επηρεάζουν θετικά τη τεχνική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, υπάρχει μια τάση αυξήσεως της τεχνικής αναποτελεσματικότητας για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατά τη περίοδο 1984-2007. Τέλος, σύμφωνα με τη παρούσα εργασία, 2 χρήσιμες προτάσεις προκύπτουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η πρώτη αφορά τη μη σημαντική μείωση του μισθού των πιο
εκπαιδευμένων και παραγωγικών εργαζομένων και η δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να δοθούν
κίνητρα για επενδύσεις σε πιο τεχνολογικά αναβαθμισμένα κεφαλαιουχικά στοιχεία.
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Περίληψη
Ο κτηνοτροφικός τομέας στην Ελλάδα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, ενδυνάμωσης της γεωργικής παραγωγής και διατήρησης
του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση τακτικών διαχείρισης που υιοθέτησαν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ),
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις μονάδες τους. Δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω έρευνας (δομημένο ερωτηματολόγιο) προσωπικών συνεντεύξεων σε 110 κτηνοτρόφους της περιφέρειας ΑΜΘ. Η ανάλυση των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης, επιβεβαιωτικής παραγοντικής
ανάλυσης και γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ανάγκη επιβίωσης σε ένα δυσμενές οικονομικό και αγοραστικό περιβάλλον ωθεί τους κτηνοτρόφους να
ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης και επιβίωσης που περιλαμβάνουν μεθόδους μείωσης δαπανών (μείωση ακριβών ζωωτροφών, εισαγωγή τροφών από άλλες χώρες)
καθώς και πρακτικές βέλτιστης διαχείρισης του κοπαδιού.
Λέξεις-κλειδιά: κτηνοτροφία, πρακτικές διαχείρισης, οικονομική κρίση

Abstract
The livestock sector consists a key growth factor for an economy, within a period of economic recession, bearing in mind the number of people and industries that are employed in
the production and processing of dairy products. The level of adaptation and evolvement that
the livestock farming systems exhibit in conditions of intensively uncertain markets vary
across different economies. The present paper investigates the management tactics adopted by
sheep and goat farmers in order to struggle the economic crisis and diminish its economic
consequences to their farming systems. Primary data were gathered from 110 sheep and goat
farmers in the region of Anatoliki Macedonia and Thraki through administrative (structured
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questionnaire) personal interviews. A combination of exploratory and confirmatory factor
analysis and regression analysis was employed. The results indicate that the livestock sector is
undergoing significant changes caused by the economic hardship and individual farms have
applied different management strategies to adapt to the new economic situations. These management tactics pertain to cost reduction methods (decrease in the use of expensive animal
feed, feed import from other countries) as well as optimal herd management methods.

Εισαγωγή
Μεταξύ 1950 και 1980, οι προοπτικές ανάπτυξης των κτηνοτροφικών συστημάτων παραγωγής ήταν ξεκάθαρες και περιελάμβαναν έναν σταθερά αυξανόμενο έλεγχο επί αντικειμένων
και διαδικασιών, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση του παραγωγικού δυναμικού
των ζώων σε ένα γενικό πλαίσιο σταθερών τιμών λόγω της ΚΑΠ. Τη σημερινή εποχή αυτές
οι προοπτικές αντικατοπτρίζονται στο τρόπο προσαρμογής και εξέλιξης αυτών των συστημάτων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές (έντονες διακυμάνσεις τιμών, μελλοντικές πολιτικές) (Lemery κ.ά., 2005; Darnhofer κ.ά., 2010).
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών σχετικά με τον βαθμό προσαρμογής και εξέλιξης των γεωργικών συστημάτων παραγωγής στις συνθήκες ενός
έντονα αβέβαιου περιβάλλοντος αγορών. Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι όποιες προσαρμογές τις γεωργίας πραγματοποιούνται σε διάφορες μορφές (διαχειριστικές, τεχνικές και
χρηματοοικονομικές), σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια) και κινητοποιώντας διάφορους εμπλεκόμενους (γεωργούς, βιομηχανίες και κράτος) (Milestad και
Darnhofer, 2003; Lopez-Ridaura κ.ά., 2005; Dedieu, 2009; Reidsma κ.ά., 2010). Άλλες έρευνες (Smit και Skinner, 2002) διακρίνουν τέσσερις κατηγορίες επιλογών προσαρμογής που
έχουν οι γεωργοί: τις πρακτικές γεωργικής παραγωγής, τις πρακτικές διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης, τις τεχνολογικές καινοτομίες και την υποστήριξη από κρατικές πολιτικές
και προγράμματα. Εντούτοις, αρκετές μελέτες και ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας έχουν διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι γεωργοί ενσωματώνουν το ρίσκο στη διαχείριση
των γεωργικών τους συστημάτων και στη λήψη αποφάσεων (Hardaker κ.ά., 1998).
Η ελληνική ζωϊκή παραγωγή, παρότι διατηρείται, σε γενικές γραμμές, σταθερή κατά το
διάστημα των τελευταίων ετών αντιμετωπιζει σημαντικά προβλήματα που συνδέονται κυρίως
με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των εισροών και τη μείωση, ή τη στασιμότητα των
τιμών διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Το περιβάλλον λειτουργίας των κτηνοτροφικών
μονάδων γίνεται περισσότερο “αφιλόξενο” λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που
έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το εχθρικό οικονομικό περιβάλλον οι έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν υιοθετήσει διάφορες πρακτικές και τακτικές διαχείρισης προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει ποιες συγκεκριμένες τακτικές διαχείρισης εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι 1 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ΑΜΘ), προκειμένου να ελαττώσουν τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις
μονάδες τους. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ποιες από τις εφαρμοζόμενες
1

Οι κτηνοτρόφοι του δείγματος της έρευνας αποτελούνται στο σύνολό τους από αιγοπροβατοτρόφους.
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πρακτικές διαχείρισης επηρεάζουν το βαθμό επίδρασης της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας.
Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και ακολουθεί η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. Στη συνέχεια γίνεται η
συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, συνοψίζοντας με τα κυριότερα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής.

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Ο Schumpeter (1945) περιγράφει την οικονομική κρίση ως ένα βασικό στοιχείο στη διαδικασία της “Δημιουργικής Καταστροφής” κατά την οποία “ανατρέπεται η οικονομική δομή εκ
των έσω, ακατάπαυστα κατεστρέφοντας την παλαιά δομή και ακατάπαυστα δημιουργώντας
μια καινούρια” (Schumpeter 1945, σελ. 83). Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης θα
πρέπει να εκτιμώνται σε βάθος χρόνου καθώς εκτυλίσσονται στη διάρκεια αρκετών χρόνων,
ενώ βασική συνέπεια αποτελεί ο υψηλός ρυθμός αποτυχίας των επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζεται έντονα και άμεσα η απόδοση μεμονωμένων επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οικονομικών κλάδων (Domowitz, κ.ά., 1988; Gabisch και Lorenz, 1987). Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στη διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι μέσω των οποίων επιχειρήσεις επιβιώνουν μιας οικονομικής κρίσης.
Στη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις έχουν συγκεχυμένη πληροφόρηση σχετικά με το εάν οι μειώσεις τιμών είναι αποτέλεσμα γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας, είτε είναι αποτέλεσμα κατάρρευσης της συμπαιγνίας μεταξύ των κυρίαρχων επιχειρήσεων. Συνεπώς, προκειμένου να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές, αναζητούν συνεχώς ακριβή και λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον αγοράς,
καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τις όποιες
ευκαρίες ή απειλές προσαρμόζοντας ανάλογα την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. Υποστηρίζεται ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να περικόψουν δαπάνες προκειμένου να μετριάσουν τις οικονομικές απώλειες (Pearce και Robbins, 1993), αναπτύσσοντας στρατηγικές που
περιλαμβάνουν τη μέιωση του κόστους, τον έλεγχο της παραγωγής, τη μείωση των επενδύσεων, περισσότερη εργασία με ιδία κεφάλαια, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την
αναπροσαρμογή των χρεών (Zehir, 2005; Kitching κ.ά., 2009). Πάρα ταύτα, έχει αποδειχτεί
ότι μια μέτρια μορφή δράσης είναι αναγκαία για την επίτευξη κερδών και ανάπτυξης στην
αγορά, καθώς μεγάλες μειώσεις στο κόστος λειτουργίας είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα (McLaughlin, 1990).
Όσον αφορά τον τομέα των γεωργικών επιχειρήσεων, η διεθνής βιβλιογραφία δίνει έμφαση στην εφαρμογή διαφόρων πρακτικών από τους γεωργούς για να αποφύγουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές διαχείρησης της εκμετάλλευσης υπερτερούν άλλων πρακτικών προκειμένου να επέλθει η απαραίτητη προσαρμογή
στις νέες οικονομικές συνθήκες (Franks, 1998). Αυτές οι πρακτικές αφορούν κυρίως τη διαφοροποίηση των εκμεταλλεύσεων και την περικοπή των δαπανών. Η διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως αποτελεσματική για τη
σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων
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και τη γενικότερη μείωση του γεωργικού κινδύνου (McInerney και Turner, 1991). Γενικά, οι
διάφορες πρακτικές διαχείρισης και προσαρμογής των εκμεταλλεύσεων στις νέες οικονομικές
συνθήκες περιλαμβάνουν πρωτίστως την εξωγεωργική εργασία, τη μερική γεωργική απασχόληση, την ενοικίαση γεωργικής γης και τη μείωση των εξόδων. Επιπλέον, σημαντική θεωρείται και η ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου, εφόσον οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που κατέχουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση είναι πιθανότερο να επιβιώσουν της κρίσης, καθώς μπορούν να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για να επιτύχουν την απαραίτητη προσαρμογή
στην μεταβλητότητα της αγοράς (Whatmore κ.ά., 1987).
Στον κτηνοτροφικό τομέα, οι συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης είναι εντονότερες, καθώς τα περιθώρια κέρδους είναι πιο αυστηρά. Ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται περισσότερο στην εφαρμογή πρακτικών όπως η ενοικίαση γης και μηχανημάτων, καθώς
και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η μείωση του κοπαδιού (παραμένουν τα πιο αποδοτικά
ζώα), η βιολογική κτηνοτροφία και η οργάνωση συνεταιρισμών για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, η αναδιανομή εργασίας και η πρόσληψη εποχιακών εργατών, η βέλτιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων και η καλύτερη διαχείριση της κοπριάς και των ζωϊκών αποβλήτων,
η άρδευση, η βόσκηση σε βοσκοτόπους, η εφαρμογή τεχνολογίας που διευκολύνει την εργασία και το άρμεγμα των ζώων (DiNapoli και Bleiwas, 2010; Cessna, 2010).
Παρόμοια, απαραίτητη είναι η υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού κτηνοτροφικού τομέα, ο οποίος κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία, απασχολώντας το 1/3 του αγροτικού εργατικού δυναμικού που αντιστοιχεί σε
380.000 οικογένειες, συνεισφέροντας με 2,6% στο εθνικό ΑΕΠ (ΕΣΥΕ, 2012). Τα σημαντικότερα είδα ζώων της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι τα πρόβατα γαλακτοπαραγωγής (8 εκατ.) και οι αίγες (5,5 εκατ), τα οποία εκτρέφονται εκτατικά σε μειονεκτικές κυρίως περιοχές,
σε μικρά κοπάδια, παράγωντας γάλα. Τα βοσκοτόπια που αποτελούν την κυριότερη πηγή
τροφής για τα αιγοπρόβατα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό από οικονομική, περιβαλλοντική και
πολιτισμική άποψη, καθόσον οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, τα βοοειδή προς πάχυνση, οι
χοίροι και τα πουλερικά εκτρέφονται, ως επί το πλείστον, εντατικά σε ενσταβλισμένες εγκαταστάσεις.
Οι πρακτικές που δύνανται να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα του κτηνοτροφικού τομέα, αναφέρονται στο χαμηλό κόστος παραγωγής και στη δυνατότητα αύξησης της ζήτησης κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων ποιοτικής παραγωγής, προώθησης, εμπορίας και πιστοποίησης. Εντούτοις, η εκτατική μορφή εκτροφής
δεν αποτελεί παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά δημιουργεί ένα επιπλέον
εμπόδιο στους έλληνες κτηνοτρόφους. Τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα ανάπτυξης του κτηνοτροφικού τομέα περιλαμβάνουν την έλλειψη αδειών για κτηνοτροφικές μονάδες που έχει αρνητική συνέπεια στην απορρόφηση κονδυλίων, την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και τα
υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας, την έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης
των εγκαταστάσεων, τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών που στην ουσία διπλασιάζονται ετησίως προσθέτωντας επιπλέον βάρη στον κτηνοτρόφο, στους υποβαθμισμένους βοσκότοπους,
και τα αυξημένα χρέη των κτηνοτρόφων λόγω άσκοπης δανειοδότησης που χειροτερεύουν
την οικονομική βιωσιμότητα των ελλήνων κτηνοτρόφων (Υπουργείο Αγρ. Ανατ. και Τροφίμων, 2011). Τα συγκεκριμένα προβλήματα μαζί με την υπάρχουσα κρίση της ελληνικής οικο-
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νομίας και την ραγδαία αύξηση στις τιμές των εισροών της κτηνοτροφίας (που έφθασαν το
100% το 2008), προσδίδουν ένα αρνητικό χαρακτηριστικό στον κτηνοτροφικό τομέα, στη
διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων, που είναι η μείωση της παραγωγής σε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των οικονομικών
υποχρεώσεών τους, καθώς το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί αισθητά, οι λιανικές τιμές δεν
έχουν ακολουθήσει αυτή την αύξηση και ούτε έχουν φθάσει στους στους παραγωγούς. Επομένως, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση των μεθόδων που υιοθετούν οι έλληνες
κτηνοτρόφοι προκειμένου να υπερνικήσουν τους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στην
οικονομική τους επιβίωση.

Μεθοδολογία
Πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας (προσωπικές
συνεντεύξεις-δομημένο ερωτηματολόγιο) σε κτηνοτρόφους της περιφέρειας ΑΜΘ. Προηγούμενες έρευνες χρησιμοποιήθηκαν στη σύνταξη του ερωτηματολογίου προκειμένου να υπάρχουν αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις για όλες τις μεταβλητές που περιελάμβανε. Το
ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε για τη συντακτική, εννοιολογική και αντικειμενική του αρτιότητα
μέσω πιλοτικών προσωπικών συνεντεύξεων σε κτηνοτρόφους και οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν όπου ήταν αναγκαίο. Στη συνέχεια, έγινε προσέγγιση όλων των
κτηνοτρόφων τηλεφωνικά για να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στην έρευνα. Ως εκ τούτου, 110 κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τη διάθεση συμμετοχής στην έρευνα και οι
συνεντεύξεις έλαβαν χώρα τη χειμερινή περίοδο 2011-2012. Οι κτηνοτροφικές μονάδες που
συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκονταν στο νομό Έβρου (61 μονάδες) και στο νομό Ροδόπης
(49 μονάδες). Η πλειονότητα των κτηνοτρόφων λειτουργούσαν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες για περισσότερο από δεκαέξι χρόνια, εκτρέφοντας λιγότερα από 150 ζώα (μικρές κτηνοτροφικές μονάδες). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών μονάδων του δείγματος αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Κυριότερα χαρακτηριστικά κτηνοτροφικών μονάδων του δείγματος
Έτη λειτουργίας
1-5 έτη (ελάχιστο)
6-10
11-15
16-20
> 20 έτη (μέγιστο)
Σύνολο
Ηλικία κτηνοτρόφου
< 25 έτη (ελάχιστο)
25-34
35-44
45-54
55-64
>65 έτη (μέγιστο)
Σύνολο
Μέγεθος κοπαδιού
(αριθμός ζώων)
< 50 ζώα (ελάχιστο)
50-99
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
> 350 ζώα (μέγιστο)
Σύνολο
Παραγωγή γάλακτος (τόννοι)
< 10 τόννοι (ελάχιστο)
11-20
21-30
31-40
> 41 τόννοι (μέγιστο)
Σύνολο
Εκτρεφόμενα ζώα
Πρόβατα
Αίγες
Άλλο

Αριθμός Κτηνοτρόφων
18
12
18
17
45
110
Αριθμός Κτηνοτρόφων
6
16
29
26
28
6
110

% Κτηνοτρόφων
16.3
10.9
16.3
15.4
40.9
100
% Κτηνοτρόφων
5.4
15.5
26.3
23.6
25.4
4.5
100

Αριθμός Κτηνοτρόφων

% Κτηνοτρόφων

14
21
17
12
14
8
6
18
110
Αριθμός Κτηνοτρόφων
44
23
16
6
21
110
Αριθμός Κτηνοτρόφων
48
34
5

12.7
19.1
15.4
10.9
12.7
7.2
5.4
16.3
100
% Κτηνοτρόφων
40
20.2
14.5
5.4
19.1
100
% Κτηνοτρόφων
45.7
32.4
4.8

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα χωρίζονταν σε τρεις
ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία των κτηνοτρόφων, ενώ η
δεύτερη αφορούσε γενικά χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών μονάδων. Στην τρίτη ενότητα,
οι ερωτώμενοι καλούνταν να υποδείξουν, με τη βοήθεια ερωτήσεων 5-βάθμιας κλίμακας
Likert (με έυρος «πολύ ασήμαντο» έως «πολύ σημαντικό»), τη σημαντικότητα συγκεκριμένων στόχων για την κτηνοτροφική τους μονάδα. Σε ένα δεύτερο βήμα καλούνταν να υποδείξουν σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, καθώς και το βαθμό υιοθέ-
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τησης συγκεκριμένων πρακτικών διαχείρισης προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά
αποτελέσματα της κρίσης. Οι πρακτικές αναφέρονταν στη γενική διαχείριση της εκμετάλλευσης, στη μείωση των δαπανών και του κόστους, καθώς και στη διαχείριση του κοπαδιού. Τέλος, οι κτηνοτρόφοι ερωτήθηκαν με τη βοήθεια ερωτήσεων 5-βάθμιας κλίμακας Likert για το
επίπεδο γνώσης, ή εκπάιδευσης που θα ήθελαν να έχουν όσον αφορά ένα σύνολο πρακτικών
διαχείρισης του κοπαδιού.
Σε ένα πρώτο βήμα, η ανάλυση αφορούσε την εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των χρησιμοποιούμενων κλιμάκων. Αυτό συνέβει με την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης με τη μέθοδο εξαγωγής των παραγόντων σε κύριες συνιστώσες (Principal Components
Analysis), μέθοδο περιστροφής τη Varimax και υπολογισμό του συντελεστή άλφα του Cronbach. Όσον αφορα την πρώτη ανάλυση, η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών ταυτοποίησε δέκα παράγοντες με βάση το κριτήριο ιδιοτιμής μεγαλύτερης της μονάδας, ενώ σχετικά με τη
δεύτερη μέθοδο κανένας από τους παράγοντες δεν απαλοίφηκε από την ανάλυση, καθώς παρουσίασαν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας με τιμές άλφα του Cronbach άνω του 0.60 (Hair
κ.ά., 2009). Οι παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση ταυτοποιήθηκαν με ευκολία λόγω των υψηλών φορτίων των αντικειμένων σε κάθε παράγοντα και αποτελούνταν από τους:
CR1 (κρίση και κόστος παραγωγής), CR2 (κρίση και κόστος εμπορίας), MP1 (μείωση κόστους απασχόλησης), COST1 (μείωση κόστους εισροών), COST2 (μείωση κόστους ζωοτροφών), COST3 (βόσκηση στους λοιμώνες), HERD1 (διαχείριση κοπαδιού), HERD2 (διαχείριση ζωοτροφών), HERD3 (διαχείριση άμελξης) και HERD4 (ρυθμός αντικατάστασης κοπαδιού).
Σε ένα δεύτερο βήμα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας των κλιμάκων των ερωτήσεων που περιείχε το ερωτηματολόγιο με την εφαρμογή επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis - CFA). Η διαφορά της μεθόδου από την παραγοντική ανάλυση έγκειται στο γεγονός ότι καθορίζονται εκ των προτέρων οι αριθμοί των παραγόντων που θα προκύψουν και επιτρέπεται κάθε μεταβλητή να σχετίζεται μόνο με συγκεκριμένους παράγοντες. Η ταυτοποίηση ενός μοντέλου επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης
πραγματοποιείται όταν ο αριθμός των ελεύθερων παραμέτρων είναι μικρότερος ή ίσος από
τον αριθμό των παρατηρήσεων (dfM ≥0) και η κάθε λανθάνουσα μεταβλητή έχει μία κλίμακα.
Επιπλέον, εάν ένα μοντέλο επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, με μόνον ένα παράγοντα,
έχει το λιγότερο τρεις δείκτες στο παράγοντα αυτό, τότε ταυτοποιείται, ενώ το ίδιο συμβαίνει
όταν αποτελείται από δύο ή περισσότερους παράγοντες και υπάρχουν τουλάχιστον δύο δείκτες ανά παράγοντα.
Ο έλεγχος της καλής ή όχι προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα της έρευνας ελέγχεται με την εφαρμογή κάποιων γενικών κριτηρίων που αφορούν: μη σημαντικό Χ2 (τουλάχιστον p >0.05, ίσως και p >0.10 ή p >0.20), επαυξητικούς δείκτες προσαρμογής (NFI, IFI,
CFI) μεγαλύτερους από 0.90 και χαμηλές τιμές των δεικτών SRMR και RMSEA ανάλογα με
την χρήση του πίνακα συσχετίσεων ή του πίνακα συνδιακύμανσης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της μεθόδου έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος Lisrel 8.54 και με τις
στατιστικές εταιρικότητες τοποθετημένες στη διαγώνιο του πίνακα συσχετίσεων. Με αυτόν
τον τρόπο επιβεβαιώθηκε ότι οι εμπειρικές μεταβλητές (δείκτες) των παραγόντων αντιπροσώπευαν μια συγκεκριμένη έννοια (νομολογική εγκυρότητα) καθώς και το ότι οι έννοιες ήταν
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ομοιογενής (συγκλίνουσα εγκυρότητα) (Jöreskog και Sörbom, 1993).
Οι τυποποιημένοι συντελεστές διαδρομών καθώς και οι δείκτες αξιοπιστίας των επεξηγηματικών παραγόντων παρατίθενται στον Πίνακα Α (Παράρτημα). Είναι φανερό ότι τα φορτία των παραγόντων που προέκυψαν είχαν τιμές φορτίων άνω του 0.70 ενδεικτικό μίας αποδεκτά ορισμένης έννοιας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής
ανάλυσης, όλοι οι δείκτες καλής προσαρμογής βρίσκονταν σε αποδεκτά επίπεδα, υποδηλώνοντας καλή προσαρμογή των δεδομένων της έρευνας. Το επόμενο βήμα αφορούσε τη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης για κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t για το μέσο όρο που ακολουθεί κανονική κατανομή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα φορτία των μεταβλητών της παραγοντικής και της
επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντική διαφορά. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ
των φορτίων των μεταβλητών (p<0.01, p<0.05).
Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πρώτη γενική εικόνα της βαρύτητας των επιδράσεων
της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των μονάδων, καθώς και των πρακτικών διαχείρισης
που ακολούθησαν οι κτηνοτρόφοι για να μειώσουν τις συγκεκριμένες επιδράσεις, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων που προέκυψαν από την ανάλυση (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Μέση τιμή παραγόντων

Κρίση και κόστος παραγωγής
Κρίση και κόστος εμπορίας
Μείωση κόστους απασχόλησης
Μείωση κόστους εισροών
Μείωση κόστους ζωοτροφών
Βόσκηση στους λοιμώνες
Γνώση διαχείρισης κοπαδιού
Γνώση διαχείρισης ζωωτροφών
Γνώση διαχείρισης άμελξης
Γνώση διαχείρισης ρυθμού
αντικατάστασης μονάδας

Μέσος
Όρος

Τυπική
Διακύμανση

Στατ. τιμή

Στατ. τιμή

CR1
CR2
MP1
COST1
COST2
COST3
HERD1
HERD2
HERD3

4.0381
2.3000
3.1020
3.1222
2.7714
3.7048
3.9010
3.6762
3.8429

HERD4

3.4095

Ασσυμετρία

Κύρτωση

.78659
.57429
.69977
.74330
.72483
1.26281
.67546
.86905
.95150

Στατ.
Τυπ.
τιμή Σφάλμα
-1.261
.236
.293
.236
-.235
.236
.073
.236
-.017
.236
-.883
.236
-1.149
.236
-.503
.236
-.706
.236

Στατ.
τιμή
1.631
-.442
-.037
-.179
.143
-.039
1.236
-.095
.030

Τυπ.
Σφάλμα
.467
.467
.467
.467
.467
.467
.467
.467
.467

1.04417

-.271

-.264

.467

.236

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει περισσότερο
το κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών μονάδων (Μ.ό: 4.03) και λιγότερο το κόστος εμπορίας των κτηνοτροφικών προϊόντων και τη χρηματοδότηση της εκμετάλλευσης (Μ.ό:
2.30). Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι οι κτηνοτρόφοι του δείγματος θα επιθυμούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό να έχουν γνώση ή να εκπαιδευτούν σε πρακτικές διαχείρισης του κοπαδιού
(Μ.ό: 3.90), πρακτικές διαχείρισης της άμελξης (Μ.ό: 3.84) και πρακτικές διαχείρισης ζωοτροφών (Μ.ό: 3.67) ενώ επιπλέον, προσανατολίστηκαν περισσότερο στη βόσκηση του κοπαδιού στους λοιμώνες (Μ.ό: 3.70). Αντιθέτως, υπήρξε, σε ένα μέτριο βαθμό, υιοθέτηση πρακτικών για τη διαχείριση του κόστους απασχόλησης (Μ.ό: 3.10) και εισροών (Μ.ό: 3.12) και,
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σε ένα μικρότερο βαθμό, εφαρμογή τακτικών που αφορούσαν τη μείωση του κόστους ζωοτροφών (Μ.ό: 2.77).
Το τελευταίο στάδιο της ανάλυσης περιελάμβανε την εφαρμογή της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών διαχείρισης επιδρά στο βαθμό που η οικονομική κρίση επηρεάζει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η περιγραφή της
σχέσης μεταξύ δυο μεταβλητών Χ και Y με ένα υπόδειγμα το οποίο έχει την παρακάτω μορφή:
Yi = β0 + β1Χi + εi
Όπου Yi η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, Χi η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής, β0
το σημείο τομής του άξονα της Υ από τη γραμμή παλινδρόμησης και εi το σφάλμα, δηλαδή η
διθιαφορά της πραγματικής τιμής της Υ και της τιμής της πρόβλεψης που προκύπτει από το
υπόδειγμα.
Ως εκ τούτου, οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος αφορούσαν τις υιοθετούμενες πρακτικές διαχείρισης από πλευράς κτηνοτρόφων που ανταποκρίνονταν στους παράγοντες MP1, COST1-COST3 και HERD1-HERD4. Ως εξαρτημένη μεταβλητή (CrisisImpact)
υπολογίστηκε ένας δείκτης που αντιπροσώπευε τον αρμονικό μέσο όρο (Harmonic Mean)
των απαντήσεων των ερωτώμενων κτηνοτρόφων στην ερώτηση «σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την κτηνοτροφικής σας εκμετάλλευση» όσον αφορά τη ζήτηση προϊόντος, το κόστος παραγωγής, το κόστος ζωοτροφών και τη χρηματοδότηση επέκτασης της
κτηνοτροφικής επιχείρησης. Η ερώτηση εκφράστηκε μέσω 5-βάθμιας κλίμακaς Likert με εύρος «σε πολύ ασήμαντο βαθμό» έως «σε πολύ σημαντικό βαθμό».
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης (Πίνακας 3) αποδεικνύουν
ότι οι παράγοντες που βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικοί και καθορίζουν το βαθμό επίδρασης
της οικονομικής κρίσης στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση είναι η μείωση του κόστους των
εισροών (COST1), η μείωση του κόστους των ζωοτροφών (COST2), καθώς και η γνώση ή
εκπαίδευση που θα ήθελαν να αποκτήσουν σχετικά με τη διαχείριση της άμελξης (HERD3)
και τον ρυθμό αντικατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας (HERD4).
Πίνακας 3: Εκτίμηση υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης - Συντελεστές υποδείγματος
Υπόδειγμα
(Constant)
Μείωση κόστους απασχόλησης
Μείωση κόστους εισροών
Μείωση κόστους ζωοτροφών
Βόσκηση στους λοιμώνες
Γνώση διαχείρισης ζώων
Γνώση διαχείρισης ζωωτροφών
Γνώση διαχείρισης άμελξης
Γνώση διαχείρισης ρυθμού
αντικατάστασης μονάδας

MP1
COST1
COST2
COST3
HERD1
HERD2
HERD3
HERD4

Μη τυποποιημένοι
συντελεστές
B
Τυπ. Σφάλμα
110.633
59.142
7.244
9.295
-37.363
10.113
-35.232
9.490
2.459
5.093
-8.207
12.144
1.662
9.093
13.483
6.826
20.735
7.365

R

R2

Προσαρμοσμένο R2

.841

.611

.562
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Τυποποιημένοι
συντελεστές
Beta
.065
-.356
-.327
.040
-.071
.019
.164
.277
Τυπ. Σφάλμα
Εκτιμητή
62.31402

t

Σημ.

1.971
.054
.779
.438
-3.694 .000
-3.712 .000
.483
.630
-.676
.501
.183
.855
1.975
.051
2.815
.006
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ταυτοποίηση συγκεκριμένων τακτικών διαχείρισης που εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι στην περιφέρεια ΑΜΘ, προκειμένου να μειώσουν
τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, καθώς επίσης και η διερεύνηση των πρακτικών που καθορίζουν το βαθμό επίδρασης της οικονομικής
κρίσης στη λειτουργία των μονάδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας ΑΜΘ, το οποίο αντικατοπτρίζεται κυρίως στο κόστος
παραγωγής των μονάδων. Η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης για τη βελτιώση της βιωσιμότητας των μονάδων προσανατολίστηκε ως επί το πλείστον σε πρακτικές που αναφέρονταν
στη διαχείριση των ζώων γαλακτοπαραγωγής, καθώς και στη χρήση ορθολογικών σιτηρεσίων, στη βιολογική κτηνοτροφία και στην ποιότητα, ευπαψία και παραγωγή ζωοτροφών. Σε
σημαντικό βαθμό υιοθετήθηκε η βόσκηση του κοπαδιού σε λοιμώνες, ενώ σε ένα μέτριο
βαθμό εφαρμόστηκαν πρακτικές μείωσης του κόστους απασχόλησης και των εισροών. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι θα επιθυμούσαν σε σημαντικό βαθμό την απόκτηση γνώσης όσον αφορά τη διαχείριση του κοπαδιού (διαχείριση έγκυων και ζώων αντικατάστασης, βελτίωση
συνθηκών υγιεινής).
Επιπρόσθετα, ο βαθμός που επιδρά η οικονομική κρίση στη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τα βήματα που ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μειώσουν το κόστος των εισροών και των ζωοτροφών (αποθήκευση ζωοτροφών, λιγότερη χρήση αναλωσίμων, λιγότερη χρήση ζωοτροφών, μικρότερη χρήση ακριβών σιτηρεσίων και συμπληρωμάτων διατροφής). Επιπρόσθετα, επηρεάζεται σε εξίσου σημαντικό βαθμό από το γεγονός της ελλιπούς εκπαίδευσης και γνώσης που έχουν οι κτηνοτρόφοι του δείγματος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της άμελξης (ζώα σε γαλακτοπαραγωγή
και εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων γαλακτοπαραγωγής) όπως και σχετικά με την πρακτική που αφορά το ρυθμό αντικατάστασης του κοπαδιού.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η υιοθέτηση διαφορετικών πρακτικών διαχείρισης εκ μέρους των κτηνοτρόφων οφείλεται σε ένα βαθμό στον τρόπο αντίληψης της οικονομικής κρίσης, όπως επίσης και στην στήριξη που έχει η κτηνοτροφία στη συγκεκριμένη
περιφέρεια. Στην περιφέρεια ΑΜΘ ο κτηνοτροφικός τομέας συνδέεται περισσότερο με λιγότερο ευνοημένες περιοχές εκμεταλλευόμενος αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους των περιοχών αυτών. Εντούτοις, οι κτηνοτρόφοι τα τελευταία χρόνια προσανατολίζονταν περισσότερο στην αύξηση του κοπαδιού προκειμένουν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των επιδοτήσεων και άλλων αποζημιώσεων (Hadjigeorgiou κ.ά., 1998). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν μια ποικιλία (και ίσως μια ασυμφωνία) υιοθετούμενων πρακτικών διαχείρισης και ελάττωσης των δαπανών, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να επιβιώσουν της κρίσης.
Ο στόχος αυτός αναμφίβολα αποτελεί συνάρτηση ενός συνόλου χαρακτηριστικών που αφορούν την εκμετάλλευση, την αγορά και κυρίως την κρατική αγροτική πολιτική.
Τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο της κρατικής πολιτικής για τον κτηνοτροφικό τομέα
προσανατολίζονταν, κυρίως, προς τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση (έναντι των μικρών μονάδων) για την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων
και την υιοθέτηση νέων πρακτικών διαχείρισης. Εντούτοις, τα συγκεκριμένα προγράμματα

- 42 -

Ενότητα 1 - Τακτικές Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Μονάδων σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης

θα πρέπει να στοχεύουν και προς τις ανάγκες των μικρομεσαίων μονάδων, ειδάλλως υπάρχει
ο κίνδυνος αύξησης του χάσματος προς όφελος των μεγάλων μονάδων. Οι φορείς κρατικής
πολιτικής θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή (είτε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων)
προγραμμάτων για τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να υπάρχει η αναγκαία συμβουλευτική
για την υιοθέτιση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης. Άλλωστε, η βελτίωση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων θα πρέπει να στηρίζεται στη σύγκλιση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και στην έγκαιρη και αποτελεσματική κρατική πολιτική.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εξετάζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην αγροτική οικονομία και ειδικότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στους νέους αγρότες, καθώς και
τις μεθόδους που αυτοί εφαρμόζουν για να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες για την επιβίωση
και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Για το σκοπό της έρευνας συντάχθηκαν ειδικά και πρωτότυπα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 έως τον Ιανουάριο 2012 στις αγροτικές περιοχές Σερρών, Ελασσόνας και Κορίνθου, στα οποία έγινε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του
προγράμματος SPSS.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις των παραπάνω περιοχών έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρόσφατη
οικονομική κρίση, υπάρχει όμως κι ένα μικρό ποσοστό που έχει επηρεαστεί θετικά. Για την
αντιμετώπιση της κρίσης οι νέοι αγρότες προτίθενται να εστιάσουν περισσότερο τη στρατηγική του μάρκετινγκ στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους, αντί να
μειώσουν την τιμή τους.
Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική κρίση, νέοι αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στρατηγικές
μάρκετινγκ, αντιμετώπιση της κρίσης.

Abstract
The present study is dealing with the existing situation in Greek agricultural economy and especially with the effects of the economic crisis to young farmers, as long as with the initiatives that they are undertaking in order to overcome the existing difficulties regarding their
survivor and development.
For the purpose of the study, specially constructed and prototype questionnaires were
developed and gathered, during the period September 2011 till January 2012, form young
farmers in the regions of Serres, Elassona and Korinthos, which were processed and analyzed
with the use of the statistical package SPSS.
The results have shown that, although, Greek agricultural mixed farming of the selected
regions has been affected in their majority negatively by the recent economic crisis, however
there is a small percentage of them that has been affected positively. Regarding the crisis confrontation, young farmers are focusing mainly towards their marketing strategy and the im-
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provement of their products quality, instead of the reduction of their products’ prices.
Key-words: Economic crisis, young farmers, agricultural mixed farming, marketing strategies, crisis confrontation.

Εισαγωγή
1. Η κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και η οικονομική κρίση.
Αναζητώντας τα αίτια τα οποία οδήγησαν τη χώρα μας στη δεινή οικονομική θέση την οποία
βρίσκεται σήμερα, μπορεί κανείς να πει πως οφείλονται σε δύο βασικές κατηγορίες παραγόντων (Arghyrou and Tsoukalas, 2011; Kouretas and Vlamis, 2010). Σε αυτή που αφορά εξωγενείς παράγοντες και εστιάζει κυρίως στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις
δομικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής πολιτικής και νομισματικής Ένωσης, και σε αυτή που
αφορά ενδογενείς παράγοντες της ελληνικής οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας
(Featherstone, 2010; Buiter and Rahbari, 2010). Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία, κυρίαρχη θέση κατέχει ο έντονος δανεισμός από τις αγορές ο οποίος κατευθύνθηκε εξολοκλήρου στην
κατανάλωση, με στόχο την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών. Στην όλη διαδικασία υπερδανεισμού της χώρας συνέβαλλαν επίσης, και η πολύ εύκολη χορήγηση κεφαλαίων από την Ε.Ε. και η άμετρη πολιτική χορήγησης σημαντικών ποσών για ενισχύσεις σε
επιμέρους τομείς της οικονομίας (Kouretas and Vlamis, 2010).
Ερευνητές (Nechio, 2011; Hallerberg, 2011; Bosworth and Kollintzas, 2001; Fotopoulos, 1992) υποστηρίζουν ότι ειδικά για την Ελλάδα η έξοδος μπορεί να προέλθει μετά από
δομικές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της χώρας και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. O αγροτικός τομέας αποτελεί ένα ζωτικό πεδίο εφαρμογής δομικών μεταρρυθμίσεων και, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική
ανάκαμψη της χώρας.
2. Δείκτες αγροτικής οικονομίας
Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε. (Βεντούρης και Τσακανίκας 2011) για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά
σημαντικό πυλώνα της οικονομίας. Παρά την πτωτική τάση που παρατηρείται την τελευταία
20ετία, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος είναι σταθερά υψηλότερο στην Ελλάδα (4% το 2009) σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27 (1,6% το ίδιο έτος). Επιπλέον, το μερίδιο του αγροτικού τομέα στη συνολική
απασχόληση της οικονομίας στην Ελλάδα (11,3%) είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με
το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-27 (4,7%), γεγονός που δείχνει ότι συγκριτικά μεγαλύτερο
ποσοστό του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα σε σχέση με αρκετές
Ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ
(2012) έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα 33 Ενώσεις Νέων Αγροτών, ενώ οι
κατ’ εξοχήν επαγγελματίες αγρότες ανέρχονται στους 300.000 περίπου (αποτελούν το 35%
του ενεργού πληθυσμού της χώρας) και εισπράττουν 2 δις € από το σύνολο της αγροτικής
παραγωγής που ανέρχεται σε 9,7 δις € (τα υπόλοιπα 7,7 δις € τα εισπράττουν οι ετεροαπα-
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σχολούμενοι). Στόχο της ΠΕΝΑ αποτελεί η προσέλκυση στο επάγγελμα 750.000 νέων αγροτών. Επιπλέον, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αποτελούν κατά μέσο όρο το 28% των συνολικών εξαγωγών της χώρας για την περίοδο 1999 - 2009, γεγονός που δείχνει τον βαρύνοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Ωστόσο, παρά την πρώτη «θετική ανάγνωση» της συμβολής του αγροτικού τομέα στην
Ελληνική οικονομία ο εγχώριος πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μεγάλα και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει – μεταξύ άλλων – στη συρρίκνωση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια (κατά 17% από το 2000 έως το 2009). Το
έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 11%
την περίοδο 1999-2009, αποτυπώνοντας την εντεινόμενη απώλεια ανταγωνιστικότητας του
τομέα, ενώ η συμβολή του στο συνολικό εμπορικό έλλειμμα διατηρείται σταθερή (στο 7%
κατά μέσο όρο την περίοδο 1999-2009).
Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων (ΕΣΥΕ 2012) δείχνουν:
Α) Δείκτες εισροών και εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία (2ος 2012)
 Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών του μηνός Φεβρουαρίου του 2012 σε σχέση με
τον αντίστοιχο του 2011 μειώθηκε κατά 3,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός σε σχέση με το έτος βάσης 2005 έχει αυξηθεί μόνο κατά 7,7%.
 Αντίστοιχα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών του μηνός Φεβρουαρίου του 2012 σε
σχέση με τον αντίστοιχο του 2011 αυξήθηκε κατά 3,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
δείκτης αυτός σε σχέση με το έτος βάσης 2005 έχει αυξηθεί κατά 33,2%.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε., οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα είναι: α) η αύξηση του
μοναδιαίου εργατικού κόστους, β) η χαμηλή παραγωγικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, γ) η ανισομερής κατανομή μεταξύ φυτικής & ζωικής παραγωγής, δ) η υψηλή εξάρτηση
της αγροτικής παραγωγής από επιδοτήσεις, ε) το μικρό μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στ) το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ζ) η έλλειψη διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Το
πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων αγροτών κατέγραψε σημαντική πτώση τα
τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης πτώσης της αγροτικής παραγωγής και της ταυτόχρονης
διατήρησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, παρατηρείται ήδη μικρή αύξηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, ως αποτέλεσμα
της τρέχουσας αδυναμίας σημαντικών τομέων της οικονομίας να δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας και να απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό.
Η ανάλυση των παραπάνω παραγόντων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αγροτικός τομέας
στην Ελλάδα θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το συντομότερο, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστικός. Δεδομένου ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας τα επόμενα χρόνια θα είναι
εξαιρετικά περιορισμένες προκειμένου να υποκαταστήσουν τις Ευρωπαϊκές ενισχύσεις, οι
Έλληνες αγρότες θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός τους κα να
εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου.
3. Σκοπός της έρευνας
Προκειμένου να διερευνηθούν οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στις εκμεταλλεύσεις των
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νέων αγροτών, να αναζητηθούν οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής, να ξεπεραστούν τα εμπόδια
του ανταγωνισμού και της ανάπτυξής τους, ελήφθη η πρωτοβουλία διεξαγωγής της πρωτότυπης παρούσας έρευνας. Επιπλέον, επιχειρήθηκε να εντοπιστούν οι στρατηγικές του μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα.
Η ιδέα πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας τέθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης,
εντός του 2011, του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη νέων
αγροτών» με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Λάρισας και φορέα χρηματοδότησης τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς (2011), που είχε κατά γενική ομολογία μεγάλη επιτυχία.

Μέθοδος έρευνας
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της πρωτογενούς αυτής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως
μέθοδος αυτή της σύνταξης, συλλογής και επεξεργασίας ειδικά δομημένων ερωτηματολογίων
για τους νέους αγρότες, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της έρευνας μάρκετινγκ, δηλαδή της
υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της διορατικότητας και της σύνδεσης με τη
στρατηγική (Gordon and Langmaid, 1988; Tull and Hawkins, 1990; Doyle, 1998; Aaker et al.
2004). Για τη δομή του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε αυτό αντίστοιχης έρευνας σε επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου (Papadopoulos et al 2010). Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων
έγινε με προσωπική επαφή με τους νέους αγρότες και υποστηρίχθηκε από τις Ενώσεων Νέων
Αγροτών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα 52 νέων αγροτών από τις αγροτικές περιοχές των Σερρών (48,1%), της Ελασσόνας του Ν. Λάρισας (26,9%) και της Κορίνθου
(25,0%). Επιλέχτηκαν δηλ. 3 περιοχές από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Η χρονική διάρκεια συλλογής των ερωτηματολογίων ήταν Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος του 2011. Επισημαίνεται μόνο η δυσκολία συλλογής μεγαλύτερου αριθμού ερωτηματολογίων, καθώς δεν
υπήρξε η αναμενόμενη προθυμία συμπλήρωσής τους από τους νέους αγρότες.
Πριν από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου (content validity). Ο έλεγχος αυτός συμπεριέλαβε συζητήσεις με γνώστες της αγροτικής πολιτικής και τις ενώσεις των νέων αγροτών. Το
ερωτηματολόγιο είχε πιλοτικά εφαρμοσθεί σε πέντε νέους αγρότες και από την προδειγματοληψία αυτή εντοπίστηκαν τα σημεία εκείνα των ερωτήσεων που ήθελαν περισσότερες διευκρινήσεις και έτσι βελτιώθηκε η ποιότητα του ερωτηματολογίου και έλαβε την τελική του
μορφή. (Dillman, 2000)
Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω του ειδικού στατιστικού προγράμματος SPSSWIN ver 17.0 και έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι: συχνοτήτων
(Frequencies), περιγραφικής στατιστικής (Descriptives), διασταυρώσεων, (Crosstabs), ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών με το κριτήριο X2, ανάλυση συσχέτισης (Correlation
analysis) και ανάλυσης διακύμανσης (Analysis of variance) - T-test (Norusis, 2007; Howitt
and Cramer, 2003).
Ο έλεγχος της εγκυρότητας της δομής των ερευνητικών παραγόντων (construct
validity) υλοποιήθηκε με την πραγματοποίηση ελέγχου της μονοδιάστατης δομής των στοιχείων που αποτελούν τον κάθε ερευνητικό παράγοντα, καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας
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του κάθε παράγοντα ξεχωριστά. Για τον παραπάνω έλεγχο εφαρμόστηκε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Factor analysis) με τη μέθοδο ανάλυσης των βασικών συνιστωσών. Για
την εκτίμηση της αξιοπιστίας των ερευνητικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
μέτρο Cronbach Alpha (Σιώμκος και Βασιλικοπούλου 2005, Χατζούδης κα 2009, Σαρηγιαννίδης κά 2009).

Αποτελέσματα
1. Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους αγρότες
Στο σύνολό τους οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την άποψη ότι ο ελληνικός αγροτικός τομέας έχει επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση σε ποσοστό 53,8% και πολύ αρνητικά
σε ποσοστό 30,8%. Σε ένα μικρό ποσοστό όμως (11,6%) θεωρούν ότι ο τομέας αυτός έχει
βελτιωθεί (Σχήμα 1). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην είσοδο νέων προσώπων, στην αναδιάρθρωση κάποιων καλλιεργειών (ρόδι, μανιτάρι, ιπποφαές, σαλιγκάρια κλπ) στην αύξηση των
γεωργικών εξαγωγών κλπ. Αντίστοιχα όμως διερευνήθηκαν και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ίδιες τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νέων αγροτών που
συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι αρνητικές συνέπειες αφορούν
το 57,7% αυτών των εκμεταλλεύσεων, ενώ οι θετικές μόνο το 13,5% αυτών (Σχήμα 2).
Σχήμα 1. Επηρεασμός του ελληνικού αγροτικού τομέα από την πρόσφατη οικονομική κρίση, σύμφωνα με την άποψη των νέων αγροτών.

Σχήμα 2. Βαθμός επηρεασμού των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την πρόσφατη οικονομική κρίση, σύμφωνα με την άποψη των νέων αγροτών.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβολές βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά γεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με τις δη-
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λώσεις των ιδίων των νέων αγροτών. Στο σύνολό τους φαίνεται ότι το μέσο ποσοστό των πωλήσεων των αγροτικών τους προϊόντων δεν παρουσίασε καμία μεταβολή, αν και το εύρος
τους κυμάνθηκε μεταξύ -17,5% έως +38,8%. Το αντίστοιχο όμως ποσοστό των κερδών τους
μειώθηκε κατά -6,0% (εύρος -10% έως -55%).
Στο σημείο αυτό γίνεται φανερό ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης δεν έχει μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις και τα κέρδη των νέων αγροτών συγκριτικά πάντα με
άλλους ελληνικούς κλάδους, όπως πχ. Οικοδομικός (μείωση 60,3% σε την περίοδο 20112005), επίπλου (δείκτης βιομηχανικής παραγωγής -73,1% για την ίδια περίοδο) κλπ (Papadopoulos et al 2012).
Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, έχει μεγάλο
ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της
Ελασσόνας σε τόσο μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και των κερδών τους.
Πίνακας 1. Μεταβολές πωλήσεων και κερδών για τις ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σέρρες
Ελασσόνα
Κόρινθος
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ %
15,0% (Ν=9)
38,8% (Ν=8)
-17,5% (Ν=10)
0,0% (Ν=27)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ %
-20,5% (Ν=10)
35,8% (Ν=6)
-16,5% (Ν=10)
-6,0% (Ν=26)

Οι προβλέψεις που γίνονται από τις ίδιες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για το πώς θα
διαμορφωθεί η κατάσταση του αγροτικού τομέα το αμέσως προσεχές έτος δείχνουν να διακατέχονται αυτές από μια απαισιοδοξία. Το 65,4% αυτών διαβλέπουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει (το 9,6% εκτιμά ότι θα χειροτερέψει πολύ). Σχεδόν το 1/5 αυτών θεωρούν ότι η
κατάσταση δεν θα μεταβληθεί και θα παραμείνει στα ίδια με επίπεδα του 2011, ενώ αντίθετα
το 14,5% αυτών διαβλέπουν μια μικρή βελτίωση (Σχήμα 3).
Σχήμα 3. Πρόβλεψη διαμόρφωσης της κατάστασης του αγροτικού τομέα το έτος 2012

2. Ενέργειες αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης
Οι άμεσες ενέργειες που έχουν λάβει οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της έρευνας, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης είναι πρωτίστως η αύξηση της παραγωγής των προϊόντων
τους κατά 50,0% και η μείωση των τιμών τους σε ποσοστό 38,5% και λιγότερο η σύναψη δα- 52 -
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νείων (17,3%) και η αύξηση τιμών (15,4%). Στην ανοιχτή ερώτηση των προτεινόμενων ενεργειών, από τους ίδιους τους νέους αγρότες, έχουν δοθεί ενδιαφέρουσες απαντήσεις και αφορούν κυρίως τη μείωση των προσωπικών εξόδων των ίδιων των νέων αγροτών, την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων καλύτερης ποιότητας, την πραγματοποίηση νέων συνεργασιών και ενεργειών για άμεση αποπληρωμή τους από τους εμπόρους.
Για το άμεσο μέλλον οι ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι νέοι αγρότες
αφορούν κυρίως συνεργασίες με άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ποσοστό 36,5%, καθώς
και νέες συνεργασίες και υποστήριξη από φορείς όπως Παν/μια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα,
Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης κ.λ.π. σε ποσοστό 11,5%. Το ίδιο ποσοστό σκέφτεται σοβαρά
την πώληση της αγροτικής του εκμετάλλευσης και μόνο το 3,8% είναι τόσο απογοητευμένο
που εξετάζει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του επαγγέλματος του αγρότη. Επιπροσθέτως προτείνονται: η ενασχόλησή τους με εναλλακτικές καλλιέργειες, η μεταποίηση του γάλακτος και
η αφιέρωση περισσότερου χρόνου εργασίας στην εκμετάλλευσή τους. Σε σχετική ερώτηση με
την πρόθεση των νέων αγροτών να τροποποιήσουν τις σημερινές τους αγροτικές καλλιέργειες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (59,6%) δηλώνουν ότι θα την αυξήσουν, το 25,0% θα
την τροποποιήσουν, το 3,8% θα την μειώσουν και το 5,8% δεν θα κάνει καμία απολύτως αλλαγή!
Η πρόθεση τροποποίησης ή όχι των σημερινών καλλιεργειών των νέων αγροτών φαίνεται να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη γεωγραφική περιοχή που αυτοί δραστηριοποιούνται (Pearson Χ2 = 14.913, Cramer’s V = 0.390 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 95% Approx. Sig= 0,021). Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή των νέων αγροτών που
προτίθενται να αυξήσουν τις σημερινές τους καλλιέργειες προέρχονται από τη Β. Ελλάδα
(Σέρρες), ενώ αντίθετα αυτοί που δεν θα προβούν σε καμία μετατροπή δραστηριοποιούνται
στη Νότια Ελλάδα (Κόρινθος).
Οι βασικότερες στρατηγικές του μάρκετινγκ που φαίνεται να ακολουθούν οι αγροτικές
εκμεταλλεύσεις της έρευνας είναι η επίτευξη υψηλότερης ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων (69,2%), η διάθεση αυτών σε χαμηλότερες τιμές (40,4%), η συνεχής βελτίωση των προϊόντων τους (38,5%) και η εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας (30,8%)
(Σχήμα 4).
Σχήμα 4. Βασικότερες στρατηγικές μάρκετινγκ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
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Η ανάλυση συσχέτισης με το κριτήριο συσχέτισης του Pearson σχετικά με τις βασικές
στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των νέων αγροτών για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, έδειξε ότι όσο περισσότερο εφαρμόζουν ως στρατηγική τους την είσοδο σε αγορές με μεγάλη ανάπτυξη, τόσο περισσότερο εξάγουν τα παραγόμενα αγροτικά τους προϊόντα (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson = 0.368 σε επίπεδο
σημαντικότητας συσχέτισης 0,01 - 2-tailed).
Τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των νέων
αγροτών εστιάζονται κυρίως στην ποιότητα των αγροτικών τους προϊόντων, στην εξυπηρέτηση των πελατών τους και στις καλές τους σχέσεις με αυτούς (Πίνακας 2, 2η στήλη).
Ο έλεγχος X2 έδειξε ότι οι παρακάτω μεταβλητές ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τη γεωγραφική περιοχή όπου αυτοί δραστηριοποιούνται:
α) Γνώση της αγοράς (Pearson Χ2 = 16,555, για a <0,1). Μεγαλύτερο πλεονέκτημα
θεωρείται από τους νέους αγρότες της Ν. Ελλάδας και μικρότερο από αυτούς της Β.
Ελλάδας.
β) Δυνατότητα εύρεσης χρηματοοικονομικών πόρων (Pearson Χ2 = 27,236, για
a<0,005). Μεγαλύτερο πλεονέκτημα θεωρείται από τους νέους αγρότες της Β. Ελλάδας και μικρότερο από αυτούς της Ν. Ελλάδας.
Επειδή λίγο έως πολύ οι 16 παράγοντες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 επηρεάζονται μεταξύ τους, έγινε ανάλυση συσχέτισης με το κριτήριο συσχέτισης του Pearson και στα
αποτελέσματα φαίνεται ότι:
 Όσο μεγαλύτερη είναι η εξυπηρέτηση των πελατών τόσο καλύτερη γίνεται η σχέση
μαζί τους (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson = 0,765 σε επίπεδο σημαντικότητας
συσχέτισης 0,01 - 2-tailed).
 Η καλύτερη ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και οι ανταγωνιστικότερες τιμές
οδηγούν σε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών (Συντελεστές συσχέτισης του Pearson =
0,777 και 0,638 αντίστοιχα σε επίπεδο σημαντικότητας συσχέτισης 0,01).
 Οι περισσότερες γνώσεις και ικανότητες των νέων αγροτών οδηγούν στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας αγροτικών προϊόντων (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson
= 0,606 σε επίπεδο σημαντικότητας συσχέτισης 0,01 - 2-tailed).
 Η μεγαλύτερη ικανότητα διοίκησης οδηγεί σε ανταγωνιστικότερες τιμές αγροτικών
προϊόντων (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson = 0,522 σε επίπεδο σημαντικότητας
συσχέτισης 0,01 - 2-tailed).
 Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων τόσο μεγαλύτερες εγγυήσεις είναι δυνατόν να δοθούν στους πελάτες (Συντελεστής συσχέτισης του Pearson =
0,765 σε επίπεδο σημαντικότητας συσχέτισης 0,01 - 2-tailed).
Ο έλεγχος αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha = 0,888) για τη σημαντικότητα των προτάσεων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης των νέων αγροτών έδειξε ότι οι προσδιοριστικές
μεταβλητές (απαντήσεις) που δημιουργήθηκαν αποτελούν συμπαγείς και αξιόπιστες δομές,
ικανές να συνεισφέρουν στη μέτρηση του παράγοντα στον οποίο ανήκουν.
Στην παρούσα έρευνα αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά των νέων αγροτών που οι ίδιοι
δηλώνουν και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι νέοι
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αγρότες αξιολογούν τις 5 σημαντικότερες προτάσεις ως εξής κατά φθίνουσα σειρά (βαθμολόγηση από 1-7 με σημαντικότερο το 7): Πώληση καλύτερης ποιότητας προϊόντων αντί της
μείωσης του κόστους παραγωγής (5,50) > Καλύτερος & αποτελεσματικότερος έλεγχος σε
όλα τα στάδια της παραγωγής & διάθεσης των προϊόντων (5,36) > Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της εκμετάλλευσης (5,22) > Συνειδητοποίηση των νέων κανόνων της αγοράς (5,00)
> Συγκράτηση των τιμών σε ρεαλιστικά επίπεδα (4,89).
Η ανάλυση παραγόντων (Factor analysis) έδειξε ύστερα από την περιστροφή της μήτρας παραγόντων, ότι οι 4 παράγοντες που περιγράφουν τις προτάσεις για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης είναι: Η οργάνωση παραγωγής και το μάρκετινγκ
(1,2,3,4,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18 μεταβλητές), η καινοτομία & τιμολόγηση (5,6 μεταβλητές), αναδιάρθρωση καλλιεργειών (μεταβλητή 12) και ανταγωνιστικότητα (μεταβλητή 9). Η
ερμηνεία των 4 παραπάνω παραγόντων ανέρχεται σε ποσοστό 70,9% της συνολικής διακύμανσης (Eigenvalues).
Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των νέων αγροτών,
ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής και η καλύτερη
αξιοποίηση των ιστοσελίδων επιλέγονται περισσότερο από τους νέους αγρότες της Β. Ελλάδας ως μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, (Pearson Χ2 = 13,728, για a <0,1,
Pearson Χ2 = 29,884, για a <0,001 και Pearson Χ2 = 28,428, για a <0,005 αντίστοιχα). Η συνειδητοποίηση των νέων κανόνων της αγοράς είναι μέτρια για τους νέους αγρότες της Ν. Ελλάδας και μεγαλύτερη γι’ αυτούς της Β. Ελλάδας (Pearson Χ2 = 20,183, για a <0,051).
Η δημιουργία cluster αγροτών, η πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων τους, προτείνονται περισσότερο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τους νέους αγρότες
της Β. και Κ. Ελλάδας και λιγότερο απ’ αυτούς της Ν. Ελλάδας (Pearson Χ2 = 31,192, για a
<0,005, Pearson Χ2 = 25,018, για a <0,05 και Pearson Χ2 = 18,944, για a <0,01 αντίστοιχα).
Η μεγαλύτερη έμφαση στο αποτελεσματικό μάρκετινγκ επιλέγεται περισσότερο από
τους νέους αγρότες της Κ. Ελλάδας, της Β. Ελλάδας και λιγότερο της Ν. Ελλάδας, ως μέσο
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (Pearson Χ2 = 33,195, για a <0,001).
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Πίνακας 3. Σημαντικότερες προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις των νέων αγροτών (σημαντικότητα από 1-7 με σημαντικότερο το 7)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Χαρακτηριστικά
Πώληση καλύτερης ποιότητας προϊόντων αντί της
μείωσης του κόστους παραγωγής
Καλύτερος & αποτελεσματικότερος έλεγχος σε όλα τα
στάδια της παραγωγής & διάθεσης των προϊόντων
Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων
Συνειδητοποίηση των νέων κανόνων της αγοράς
Συγκράτηση των τιμών σε ρεαλιστικά επίπεδα
Έμφαση στην καινοτομία
Πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
Παροχή πρόσθετων ωφελειών (εγγυήσεις κά) για τους
πελάτες αντί για μείωση τιμής
Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
Συμπίεση του περιθωρίου κέρδους
Διασφάλιση της ποιότητας με εισαγωγή ISO 9000,
Αλλαγή καλλιεργειών
Απασχόληση κατάλληλων εργατών
Μεγαλύτερη έμφαση στο αποτελεσματικό μάρκετινγκ
Δημιουργία συνεργασιών πχ σε ένα cluster αγροτών
Συμμετοχή σε μια διαδικτυακή έκθεση
Μεγαλύτερη αξιοποίηση της ιστοσελίδας
Απολύσεις εργατών

Σπουδαιότητα
5,50

St.dev
1,355

Ν
44

5,36

1,368

45

5,22
5,00
4,89
4,82
4,70

1,246
1,066
1,265
1,419
1,733

46
45
45
45
44

4,65

1,494

43

4,64
4,54
4,43
4,36
4,24
4,21
4,15
4,09
3,79
2,93

0,933
1,206
1,482
1,612
1,792
1,934
1,505
2,091
1,907
1,778

45
41
44
45
42
43
46
43
42
43

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στην μεγάλη τους πλειοψηφία ο ελληνικός αγροτικός τομέας φαίνεται να έχει επηρεαστεί από
την πρόσφατη οικονομική κρίση, όμως οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των νέων αγροτών της
έρευνας δεν έχουν επηρεαστεί αισθητά, ενώ έχουν υποστεί μια μικρή μείωση στα κέρδη και
τις πωλήσεις τους.
Σχετικά απαισιόδοξες είναι και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2012, αφού υπάρχουν δείγματα επιδείνωσης. Λιγότερο
από το 1/7 των ερωτηθέντων βλέπει με σχετική αισιοδοξία το μέλλον και θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή θα ανατραπεί και θα βελτιωθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη τους και αυτοί είναι οι
νέοι αγρότες της Β. Ελλάδας.
Οι κυριότερες ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι νέοι αγρότες για να αντιμετωπίσουν την όποια δυσχερή κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι: η αύξηση της παραγωγής τους, η μείωση των τιμών των προϊόντων τους προκειμένου να αυξηθεί η ζήτησή τους
και η μείωση του εργατικού προσωπικού που απασχολείται στις εκμεταλλεύσεις τους.
Οι κυριότερες στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες εφαρμόζονται από τις παραπάνω αγροτικές εκμεταλλεύσεις εστιάζονται κυρίως: στην υψηλότερη ποιότητα σε συνδυασμό με τις
χαμηλές τιμές, σε ενέργειες όλο και μεγαλύτερης βελτίωσης των χαρακτηριστικών των προϊόντων τους και στην έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες. Η έρευνα έδειξε ότι η καλύτερη
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ποιότητα σε συνδυασμό με ανταγωνιστικότερες τιμές οδηγούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση και τη δημιουργία επώνυμων αγροτικών προϊόντων. Οι εξαγωγές των προϊόντων επιλέγεται ως στρατηγική από το 1/6 των συμμετεχόντων στην έρευνα. Άλλωστε ο αγροτικός τομέας έχει μεγάλη παράδοση στην εξαγωγική δραστηριότητα.
Οι νέοι ενεργοί αγρότες θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και τη
βελτίωση των ικανοτήτων τους γιατί αυτό οδηγεί στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Αυτή άλλωστε είναι και η διαπίστωση των Kotler και Caslione (2009) που μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «….οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα κατώτερης ποιότητας της
αναμενόμενης ή προσφέρουν υπηρεσίες όχι κορυφαίας ποιότητας θα εξαφανίζονται γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά». Η ρήση αυτή είναι πολύ πιθανόν να ισχύει και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Η οργάνωση παραγωγής, το μάρκετινγκ, η καινοτομία με την τιμολόγηση, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η ανταγωνιστικότητα, αποτελούν τους βασικούς τομείς στους
οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τους νέους αγρότες προκειμένου να βγουν αλώβητοι
από την οικονομική ύφεση.
Οι νέοι έλληνες αγρότες θα πρέπει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις, στη διορατικότητά τους, στην πληροφόρηση και τη γνώση, να μπορούν να υπολογίζουν το πραγματικό
κόστος παραγωγής τους και όλα αυτά χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος, αναμένοντας το
σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής από την Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στη γεωργία και την κτηνοτροφία μικρών και μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τους στυλοβάτες της ελληνικής υπαίθρου και οικονομίας. Θα πρέπει να θεσπίσει το όραμα, να αναπτύξει μια καινοτόμα στρατηγική και να θέσει τους υψηλούς της στόχους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας,
του νομικού πλαισίου, της αντικειμενικής πληροφόρησης, του κοινωνικού περιβάλλοντος και
της ηθικής, της τεχνολογίας και του ανταγωνισμού, ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο
ο πρωτογενής τομέας προς κοινό όφελος. Τα βασικά όπλα της που είναι η τεχνογνωσία και το
υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό είναι διαθέσιμα· απομένει μόνο να δοθεί το έναυσμα για να βγουν από τα οικονομικά και κοινωνικά τους αδιέξοδα οι νέοι της χώρας μας.
Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να γίνει σε όλη την επικράτεια της Χώρας, αλλά και σε
διεθνές επίπεδο, ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για την κατάσταση και τους τρόπους
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από αγροτικές εκμεταλλεύσεις άλλων περιοχών και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση εκμεταλλεύσεων καλλιέργειας μήλου, υπό συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση και η ανάλυση της οικονομικότητας και βιωσιμότητάς τους.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θεωρήθηκε αναγκαία η σύγκριση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των μέσων εκμεταλλεύσεων υπό ολοκληρωμένη και συμβατική διαχείριση, ενώ ο έλεγχος της οικονομικής
βιωσιμότητας επετεύχθη, συγκρίνοντας το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο της μέσης γεωργικής οικογένειας με το μέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα που επιτυγχάνεται, τόσο με τη συμβατική όσο και με την ολοκληρωμένη καλλιέργεια μήλου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Δυτική Μακεδονία κατά το χρονικό διάστημα 2010
– 2011 με τη βοήθεια δύο διαφορετικών ερωτηματολογίων, ένα για κάθε περίπτωση μηλοπαραγωγών (συμβατικοί και ολοκληρωμένοι καλλιεργητές) τα οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη διαχείριση επιτυγχάνουν μειωμένες δαπάνες παραγωγή αλλά και χαμηλότερη ακαθάριστη πρόσοδος σε σχέση με τη συμβατική καλλιέργεια, με αποτέλεσμα όλα τα επί μέρους οικονομικά
αποτελέσματα των εκμεταλλεύσεων υπό ολοκληρωμένη διαχείριση (πλην της καθαράς προσόδου) να υπολείπονται των αντίστοιχων συμβατικών.
Λέξεις-κλειδιά: μήλα, τεχνικοοικονομική ανάλυση, οικονομικότητα, βιωσιμότητα
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Εισαγωγή
Στην εποχή μας, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και η ανάγκη ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων αναδεικνύονται σε βασικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα για ολόκληρο
τον κόσμο (Οξούζη, 2008). Η ανησυχία για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών και η αυξανόμενη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων οδήγησε
σε διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο από κυβερνητικούς όσο και από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση περισσότερων αειφορικών γεωργικών τεχνολογιών (De Souza et al., 1999).
Οι ανάγκες πλέον της σύγχρονης γεωργίας απαιτούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να
υιοθετήσουν πρακτικές οι οποίες σέβονται τον παραγωγό, τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον (Ντούσικου, 2009). Επιπλέον, οι καταναλωτές, πέρα από τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων, επιζητούν την προσθήκη νέων, όπως είναι η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Μια εναλλακτική μορφή
γεωργίας που μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβατική γεωργία είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών (Parra-Lopez et al., 2007).
Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να
ακολουθήσουν μία μέση οδό, αναφορικά με τον τρόπο καλλιέργειας, μεταξύ συμβατικής και
βιολογικής γεωργίας προστατεύοντας τόσο το περιβάλλον όσο και το εισόδημα τους (Elliot
and Mumford, 2002).
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τον Βιολογικό Έλεγχο των επιζήμιων εχθρών
και ζιζανίων (IOBC, 2010) η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών ορίζεται ως ένα σύστημα καλλιέργειας που στηρίζεται στην ορθολογιστική και συνδυασμένη χρήση όλων των
διαθέσιμων μέσων και εισροών με σκοπό να επιτυγχάνεται το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα σε μια γεωργική εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα, να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή, χωρίς να διαταράσσεται
σημαντικά το περιβάλλον (IOBC, 2010).
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Προστασία των Καλλιεργειών (ECPA: European Crop
Protection Association) ορίζει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής ως: «Τη διαχείριση της παραγωγής στον αγρό με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται και να εμπλουτίζεται το
περιβάλλον (άγρια πανίδα- χλωρίδα- άνθρωπος), ενώ παράλληλα παράγει οικονομικά και
υψηλής ποιότητας προϊόντα» (European Commission DG Environment, 2003).
Η ολοκληρωμένη παραγωγή, ορίζεται σύμφωνα με τον ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) ως «η διαχείριση της παραγωγής στον αγρό
με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται και να εμπλουτίζεται το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα η
παραγωγή επιτυγχάνεται με τον οικονομικότερο τρόπο εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα»
(Ρούμπος, 2001).
Η συγκεκριμένη μορφή άσκησης της γεωργίας δίνει έμφαση σε ορισμένους στόχους,
όπως (Πολυράκης, 2003):
• Η προώθηση μιας γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον, είναι οικονομικά βιώσιμη
που υποστηρίζει τις πολλαπλές λειτουργίες της, που έχουν κοινωνικό, πολιτιστικό
και ανανεωτικό χαρακτήρα.
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• Η εξασφάλιση μιας αειφόρου παραγωγής υγιών καλλιεργειών που παράγουν υψηλής
ποιότητας προϊόντα με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Η προστασία της υγείας των παραγωγών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Η προώθηση και διατήρηση μιας πλούσιας βιοποικιλότητας στο ευρύτερο αγροοικοσύστημα.
• Η χρησιμοποίηση φυσικών ρυθμιστικών μηχανισμών και η διατήρηση και ενίσχυση
της γονιμότητας του εδάφους.
• Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των νερών, του εδάφους και της ατμόσφαιρας.
• Η διατήρηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών καθώς και των ζιζανίων,
κάτω από το επίπεδο της οικονομικής ζημιάς.
• Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών.
• Η μείωση των χημικών εισροών στις απολύτως απαραίτητες εφαρμογές.
Στην Ελλάδα τα συστήματα που μπορούν να πιστοποιηθούν στη φυτική παραγωγή είναι
τα πρότυπα AGRO 2.1 (Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης) και AGRO 2.2 (Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή) και EUREPGAP. Η κάθε γεωργική εκμετάλλευση που επιθυμεί να πιστοποιηθεί με βάση τα παραπάνω πρότυπα πρέπει να εφαρμόσει και
να διατηρεί ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο να αντανακλά τις απαιτήσεις
του εκάστοτε προτύπου. Τα προαναφερθέντα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν τόσο από
μεμονωμένους παραγωγούς όσο και από ομάδες παραγωγών.
Όσον αφορά το κόστος πιστοποίησης ο παραγωγός χρεώνεται το κόστος του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζει είτε ως μεμονωμένος παραγωγός είτε ως
μέλος μιας ομάδας. Βέβαια, στην πιστοποίηση ομάδας παραγωγών το η δαπάνη επιμερίζεται
στο πλήθος των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα το κόστος πιστοποίησης που προκύπτει ανά
παραγωγό να είναι μικρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται οικονομική ενίσχυση για την πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η οικονομική ενίσχυση περιλαμβάνει το κόστος για τον επιβλέποντα γεωπόνο, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναλύσεις υπολειμμάτων, εδάφους, νερού, κτλ.
και υπηρεσιών του πιστοποιητικού φορέα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούνται περίπου 54 εκατομμύρια στρέμματα με το
σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης (European Commission, 2008). Στην Ελλάδα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες σχετικά με την εξέλιξη
και διάδοση του εναλλακτικού αυτού συστήματος παραγωγής, η ολοκληρωμένη γεωργία εξακολουθεί να κατέχει ένα μικρό ποσοστό της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης.
Συνεπώς, η ανάλυση και μελέτη των χαρακτηριστικών των παραγωγών, η σύγκριση
των τεχνικοοικονομικών δεδομένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων και ο έλεγχος της
οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων υπό συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση, αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την πληρέστερη κατανόηση του εναλλακτικού αυτού συστήματος παραγωγής που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω υιοθέτηση και εξάπλωση της
εναλλακτικής αυτής μορφής γεωργίας.
- 63 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Δυτική Μακεδονία κατά το χρονικό διάστημα 2010 –
2011 με τη βοήθεια δύο διαφορετικών ερωτηματολογίων, ένα για κάθε περίπτωση μηλοπαραγωγών (συμβατικοί και ολοκληρωμένοι καλλιεργητές) με κοινές ή παρόμοιες ερωτήσεις,
τα οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις.
Όσον αφορά το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, για την περίπτωση των παραγωγών μήλου ολοκληρωμένης διαχείρισης μελετήθηκαν 72 εκμεταλλεύσεις, ενώ για την
περίπτωση των παραγωγών μήλου συμβατικής διαχείρισης μελετήθηκαν 107 εκμεταλλεύσεις
για τη χρονική περίοδο 2010-2011.
Η επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0
όπου εφαρμόστηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής για τη μελέτη των χαρακτηριστικών
των αρχηγών και των εκμεταλλεύσεων τους, ενώ για την εύρεση της οικονομικότητας των
μηλοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων διενεργήθηκε συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση
μεταξύ των μέσων εκμεταλλεύσεων μηλιάς υπό συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση.
Ακολουθήθηκε η διαδικασία των συγκρίσεων μεταξύ των δαπανών, προσόδων και εισοδημάτων που επιτυγχάνονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής σε σχέση με τη
συμβατική καλλιέργεια αυτού.
Ως κριτήριο για τον έλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας, των εκμεταλλεύσεων υπό
ολοκληρωμένη και συμβατική διαχείριση, χρησιμοποιήθηκε το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα απεικονίζει το πραγματικό ύψος του βιοτικού επιπέδου της γεωργικής οικογένειας, διότι είναι το εισόδημα το οποίο λαμβάνει ο παραγωγός
από την εκμετάλλευση και αποτελεί, κατά συνέπεια, την κύρια πηγή αντιμετώπισης των οικογενειακών αναγκών (Καραγκιόζη κ.α., 2010, Μακρή, κ.α., 2009, Οξούζη, κ.α., 2008, Καπνιστού, κ.α., 2007, Ζιωγάνας, 1998). Ο έλεγχος της οικονομικής βιωσιμότητας, πραγματοποιήθηκε συγκρίνοντας το μέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, που επιτυγχάνεται από τη
ολοκληρωμένη ή συμβατική καλλιέργεια της μηλιάς, με το εισόδημα αναφοράς. Ως εισόδημα
αναφοράς ορίζεται το εισόδημα προς το οποίο συγκρίνεται το εισόδημα του γεωργού από την
εκμετάλλευση και είναι ίσο ή κατώτερο του συγκρίσιμου εισοδήματος. Το ύψος του εισοδήματος αναφοράς ανέρχεται σε 15.000,0€ σύμφωνα με τον αριθμό 347708/8853/9-12-2008
ΥΑ «Καθορισμός του Εισοδήματος Αναφοράς για το έτος 2007 και επόμενα για την εφαρμογή των Μέτρων της 4ης προγραμματικής περιόδου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007 – 2013» (www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr).
Επιπλέον, για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικής διαφοράς δύο μέσων
όρων που εφαρμόστηκε σε επιλεγμένες παραμέτρους, χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t, ο οποίος αποτελεί μια από τις πιο γνωστές τεχνικές ελέγχου της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς δύο μέσων όρων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων.

Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των καλλιεργητών
ολοκληρωμένης διαχείρισης μηλιάς είναι άντρες (80,6%), κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί
(70,8%), ηλικίας από 22 – 50 ετών (62,5%) με μέση ηλικία στα 46,2 έτη και κατά το παρελ-
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θόν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα (66,7%).
Η καλλιεργούμενη έκταση μηλιάς για τους καλλιεργητές ολοκληρωμένης διαχείρισης
κυμαίνεται από 2 – 130 στρέμματα, με μέσο όρο τα 31,9. Αναλυτικότερα, το 58,4% των
παραγωγών που οδηγήθηκαν στην υιοθέτηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, καλλιεργούν
έως και 30 στρέμματα μηλιάς, το 27,8% από 31 – 50 στρέμματα, ενώ περισσότερα από 51
στρέμματα μηλιάς κατέχει μόλις το 13,9% των καλλιεργητών υπό ολοκληρωμένη διαχείριση.
Όσον αφορά τη συνολικά καλλιεργούμενη έκταση των καλλιεργητών μηλιάς ολοκληρωμένης
διαχείρισης, το 19,4% αυτών διαθέτει έως και 25 στρέμματα, από 26 – 50 στρέμματα
καλλιεργεί το 36,1%, από 51 – 100 στρέμματα κατέχει το 31,4%, ενώ πάνω από 101
στρέμματα συνολικά, διαθέτει το 12,5% των παραγωγών μηλιάς υπό ολοκληρωμένη
διαχείριση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 31,9% των μηλοπαραγωγών είναι
μονοκαλλιεργητές πράγμα που σημαίνει ότι η καλλιέργεια της μηλιάς υπό ολοκληρωμένη
διαχείριση αποτελεί για αυτούς τη μοναδική πηγή εισοδήματος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μηλοπαραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης (58,3%), διαθέτει γεωργική εμπειρία μικρότερη από 20 χρόνια, το 22,2% από 21 –
30 χρόνια ενώ περισσότερα από 31 χρόνια στον γεωργικό τομέα βρίσκεται το 19,4% των ολοκληρωμένων καλλιεργητών μήλου.
Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμβατικών καλλιεργητών μηλιάς διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των παραγωγών είναι άντρες (82,2%), κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί (67,3%), ηλικίας από 29 – 55 ετών (62,6%) με μέση ηλικία στα 52,2 έτη και κατά το
παρελθόν δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα (59,8%).
Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση μηλιάς για τους συμβατικούς καλλιεργητές
κυμαίνεται από 5 – 100 στρέμματα, με μέσο όρο τα 26,4. Αναλυτικότερα, το 42,1% αυτών
διαθέτει έως και 20 στρέμματα, από 21 – 40 στρέμματα καλλιεργεί το 37,4% ενώ πάνω από
41 στρέμματα συνολικά, διαθέτει το 20,1% των συμβατικών παραγωγών. Αναφορικά με τη
συνολικά καλλιεργούμενη έκταση των παραγωγών, το 35,5% διαθέτει έως και 40 στρέμματα,
από 41 – 60 στρέμματα καλλιεργεί το 32,7%, από 61 – 80 στρέμματα το 14,0%, ενώ πάνω
από 81 στρέμματα συνολικά διαθέτει το 17,8% των συμβατικών καλλιεργητών.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 26,2% των παραγωγών είναι μονοκαλλιεργητές,
δηλαδή η καλλιέργεια της μηλιάς αποτελεί τη μοναδική καλλιέργεια και κατά συνέπεια τη
μοναδική πηγή εισοδήματος.
Αναφορικά με τα έτη ενασχόλησης των συμβατικών παραγωγών με τον πρωτογενή τομέα, διαπιστώθηκε ότι, το 34,6% των καλλιεργητών ασχολούνται με την γεωργία έως και 20
χρόνια, το 35,5% από 21 – 30 χρόνια, ενώ περισσότερα από 31 χρόνια στο γεωργικό τομέα
εργάζεται το 29,9% των παραγωγών.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να διαμορφωθεί το προφίλ των καλλιεργητών ολοκληρωμένης και συμβατικής διαχείρισης ως εξής:
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Πίνακας 1: Προφίλ παραγωγών υπό συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση
Καλλιεργητής ολοκληρωμένης
διαχείρισης

Συμβατικός καλλιεργητής
Άνδρας

Μέση ηλικία: 46,2 έτη

Μέση ηλικία: 52,2 έτη
Κ α τ ά κύριο επά γ γ ελ μ α γ ε ω ρ γ ό ς

Μέση έκταση εκμετάλλευσης: 61,5 στρ.

Μέση έκταση εκμετάλλευσης: 60,7 στρ.

Μέση έκταση καλ/γειας μηλιάς: 31,9 στρ.

Μέση έκταση καλ/γειας μηλιάς: 26,4 στρ

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια

Δεν έ χ ε ι π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι σ ε μ ι ν ά ρ ι α

Μέση διάρ. ενασχ. με τη γεωργία: 20,9 έτη

Μέση διάρ. ενασχ. με τη γεωργία: 28,0 έτη

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας

Από τον στατιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε για την αξιολόγηση των παρατηρούμενων
διαφορών δύο μέσων, σε τέσσερα εξεταζόμενα μεγέθη: ηλικία, μέση έκταση εκμετάλλευσης,
μέση έκταση καλλιέργειας μηλιάς και μέση διάρκεια ενασχόλησης με την γεωργία, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία (t(177)=3,309, p=0,001), η διάρκεια ενασχόλησης των παραγωγών με την
γεωργία (t(177)=3,837, p=0,000) και μέση έκταση καλλιέργειας μηλιάς ((t(118)=1,730,
p=0,086) βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, μεταξύ των ολοκληρωμένων και
συμβατικών παραγωγών μηλιάς, σε επίπεδο σημαντικότητας 95% ή 90%.

Αποτελέσματα συγκριτικής τεχνικοοικονομικής ανάλυσης
Από τη συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξύ της ολοκληρωμένης και συμβατικής
καλλιέργειας μήλου, διαπιστώνεται ότι η μέση εκμετάλλευση υπό ολοκληρωμένη διαχείριση
επιτυγχάνει χαμηλότερη κατά 10,3% ακαθάριστη πρόσοδο σε σχέση με την μέση
εκμετάλλευση που καλλιεργεί το μήλο με συμβατικό τρόπο (πίνακας 2).
Αναλυτικότερα, οι ολοκληρωμένοι παραγωγοί δεν καταφέρνουν να επιτύχουν,
συγκριτικά με τους συμβατικούς υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδο, κυρίως λόγω των
μειωμένων αποδόσεων (μειωμένες αποδόσεις: 7,5%) αλλά και της χαμηλότερης, έστω και
οριακά, τιμής πώλησης του προϊόντος (3,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό της
επιδότησης που καταβάλλεται για την ολοκληρωμένη διαχείριση συμμετέχει στη
διαμόρφωση της συνολικής ακαθαρίστου προσόδου μόλις κατά 0,3%.
Όσον αφορά τις δαπάνες παραγωγής, η ολοκληρωμένη καλλιέργεια της μηλιάς απαιτεί
κατά 7,0% μικρότερες παραγωγικές δαπάνες από την συμβατική καλλιέργεια .
Αναλυτικότερα, οι συνολικές δαπάνες εργασίας για τις εκμεταλλεύσεις υπό
ολοκληρωμένη διαχείριση είναι κατά 15,9% χαμηλότερες από τις εκμεταλλεύσεις συμβατικής
παραγωγής (368,3 €/στρ.). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες της
συμβατικής μηλοκαλλιέργειας για οικογενειακή (+14,2%) και ξένη εργασία (+19,2%). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη για οικογενειακή εργασία κατέχει το μεγαλύτερο τμήμα
των δαπανών για ανθρώπινη εργασία τόσο στις εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη όσο και
στις εκμεταλλεύσεις υπό συμβατική διαχείριση αντιπροσωπεύοντας το 20,8% και 22,6% των
συνολικών δαπανών παραγωγής, αντίστοιχα (πίνακας 2).
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Όσον αφορά τις δαπάνες κεφαλαίου και αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 2,8% στις
ολοκληρωμένες εκμεταλλεύσεις από τις αντίστοιχες συμβατικές. Παρά τη δαπάνη
πιστοποίησης, για την οποία επιβαρύνονται μόνο οι εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη
διαχείριση (10,0 €/στρ.) όλες οι άλλες επιμέρους δαπάνες κεφαλαίου υπολογίζονται σε
χαμηλότερα ποσοστιαία επίπεδα από τα αντίστοιχα των συμβατικών. Αναλυτικότερα,
εκτιμήθηκαν κατά 7,2% χαμηλότερες οι μεταβλητές δαπάνες για τη μέση εκμετάλλευση υπό
ολοκληρωμένη διαχείριση σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική. Η μείωση αυτή των
μεταβλητών δαπανών οφείλεται κυρίως στην ορθολογική και συνδυασμένη χρήσης των
χημικών εισροών στις απολύτως απαραίτητες εφαρμογές, επιτυγχάνοντας έναν από τους
βασικότερους στόχους της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών που είναι η μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη γεωργική δραστηριότητα με την ταυτόχρονη παραγωγή
υψηλής ποιότητας προϊόντων.
Επιπλέον, υπολογίστηκαν αντίστοιχα κατά 8,5% και 5,8% χαμηλότερα οι τόκοι
κυκλοφοριακού και σταθερού κεφαλαίου αλλά και οι ετήσιες δαπάνες του σταθερού
κεφαλαίου (1,0%), εξασφαλίζοντας για τους ολοκληρωμένους παραγωγούς χαμηλότερες
(έστω και με μικρή διαφορά) συνολικές δαπάνες κεφαλαίου (πίνακας 2).
Οι δαπάνες εδάφους, δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις συνολικές δαπάνες
παραγωγής των ολοκληρωμένων και συμβατικών εκμεταλλεύσεων, παρόλα αυτά
υπολογίστηκαν αυξημένες 1,1% για τις εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη διαχείριση, σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη ακαθάριστη πρόσοδο που επιτυγχάνεται με τη ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου παρά τις χαμηλότερες δαπάνες που
απαιτούνται για την παραγωγή της, σε σχέση πάντα με τη συμβατική καλλιέργεια, όλα τα επί
μέρους οικονομικά αποτελέσματα των εκμεταλλεύσεων υπό ολοκληρωμένη διαχείριση (πλην
της καθαράς προσόδου) υπολογίστηκαν μεν θετικά, αλλά αρκετά μειωμένα από τα αντίστοιχα
των συμβατικών (πίνακας 3).
Αναλυτικότερα, οι εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν την μηλιά με το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιτυγχάνουν κατά 14,3% χαμηλότερο καθαρό κέρδος, από τις εκμεταλλεύσεις συμβατικής καλλιέργειας. Επίσης, το γεωργικό εισόδημα, το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, η έγγειος πρόσοδος και η πρόσοδος από εργασία εκτιμήθηκαν με τη σειρά
τους σε χαμηλότερα ποσοστιαία επίπεδα για τις εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη διαχείριση από τις εισοδήματα που «πέτυχαν» οι εκμεταλλεύσεις συμβατικής παραγωγής (πίνακας 3).
Εξαίρεση, αποτελεί η καθαρά πρόσοδος η οποία εκτιμήθηκε κατά 0,6% υψηλότερη στις εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης από τις συμβατικές.
Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα της μηλοκαλλιέργειας, από την σύγκριση
μεταξύ του ελάχιστου βιοτικού επιπέδου της μέσης γεωργικής οικογένειας (15.000 €) με το
μέσο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, τόσο των ολοκληρωμένων (38.650,0 €) όσο και των
συμβατικών μηλοπαραγωγών (36.212,9 €), προέκυψε ότι η μέση γεωργική οικογένεια που
καλλιεργεί με ολοκληρωμένο ή με συμβατικό τρόπο μήλα (είτε αποκλειστικά είτε σε
συνδυασμό με άλλες καλλιέργειες), επιτυγχάνει κατά 2,6 και 2,4 φορές αντίστοιχα
υψηλότερο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα από το ελάχιστο όριο επιβίωσης της γεωργικής
οικογένειας.
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Από τον στατιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε για την αξιολόγηση των παρατηρούμενων
διαφορών δύο μέσων, σε επτά εξεταζόμενα μεγέθη: απόδοση, τιμή, ακαθάριστη πρόσοδος,
συνολικές δαπάνες εργασίας, δαπάνες οικογενειακής εργασίας, δαπάνες ξένης εργασίας και
μεταβλητό κεφάλαιο, διαπιστώθηκε ότι η απόδοση (t(177)=2,262, p=0,025), η ακαθάριστη
πρόσοδος (t(177)=2,313 p=0,022), οι συνολικές δαπάνες εργασίας ((t(177)=1,824, p=0,070)
και η δαπάνη για ξένη εργασία ((t(145)=3,063, p=0,003) βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά, μεταξύ των ολοκληρωμένων και συμβατικών παραγωγών μηλιάς, σε επίπεδο σημαντικότητας 95% ή 90%.
Πίνακας 2. Ακαθάριστη πρόσοδος και δαπάνες παραγωγής της μέσης εκμετάλλευσης υπό
ολοκληρωμένη και συμβατική διαχείριση της μηλιάς
Ποσοστιαία διαφορά
εκμ/σεων υπό
ΟΔ και ΣΔ
%

Εκμ/ση υπό ΟΔ

Εκμ/ση υπό
ΣΔ

3173,61

3429,91

-7,5

0,57

0,59

-3,3

1807,2

2020,4

-10,6

5,0

-

1812,2

2020,4

-10,31

64,3

63,6

1,1

- Τεκμαρτό

38,8

25,5

52,2

- Καταβαλλόμενο

25,5

38,1

-33,1

2. Αμοιβή Εργασίας

309,8

368,3

-15,9

- Οικογενειακή

211,5

246,7

-14,2

- Ξένη

98,3

121,6

-19,2

642,0

660,2

-2,8

-Ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφ.

195,2

196,2

-1,0

- Τόκοι σταθερού κεφαλαίου

139,4

143,0

-5,8

- Τόκοι κυκλοφοριακού κεφ.

25,8

28,2

-8,5

- Μεταβλητές δαπάνες

271,6

292,8

-7,2

- Δαπάνες πιστοποίησης

10,0

-

1016,1

1092,1

Ι. Ακαθάριστη Πρόσοδο (€/στρ.)
1. Απόδοση (κιλά/στρ.)
2. Τιμή (€/χλγ.)
3. Ακαθ. αξία παραγωγής (€/ στρ) (1 x 2)
4. Επιδότηση για ΟΔ (€/ στρ.)
Σύνολο
ΙΙ. Δαπάνες Παραγωγής (€/στρ.)
1. Ενοίκιο Εδάφους

3. Δαπάνες Κεφαλαίου

Σύνολο

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας
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Πίνακας 3. Οικονομικά αποτελέσματα βιολογικών και συμβατικών εκμεταλλεύσεων

Οικονομικά αποτελέσματα

Εκμ/ση υπό ολοκληρωμένη διαχείριση

Συμβατική εκμετάλλευση

(ευρώ/στρ.)

Ποσοστιαία διαφορά
εκμ/σεων υπό
ΟΔ και ΣΔ
%

Κέρδος

796,1

928,4

-14,3

Γεωργικό Εισόδημα

1335,4

1531,4

-12,8

Γεωργικό Οικ. Εισόδημα

1211,6

1371,7

-11,7

Έγγειος Πρόσοδος

860,4

992,0

-13,3

Καθαρά Πρόσοδος

1105,9

1099,6

0,6

Πρόσοδος Εργασίας

1120,2

1296,6

-13,6

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των
παραγωγών ολοκληρωμένης και συμβατικής διαχείρισης, όσον αφορά τα ατομικά
χαρακτηριστικά, αλλά και τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων τους. Τα αποτελέσματα
της έρευνας επιβεβαιώνουν μελέτες που θέλουν τους καινοτόμους παραγωγούς να είναι
μικρότερης ηλικίας, να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα
και να διαθέτουν μικρότερη γεωργική εμπειρία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε οτι διαθέτουν,
συγκριτικά με τους συμβατικούς παραγωγούς, μεγαλύτερες συνολικά εκμεταλλεύσεις και
καλλιεργούν κατα μέσο όρο περισσότερα στρέμματα μηλιάς.
Από τη συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση μεταξύ της ολοκληρωμένης και
συμβατικής καλλιέργειας μήλου, διαπιστώθηκε μειωμένη ακαθάριστη πρόσοδο, κατά 10,3%
για τους μηλοκαλλιεργητές υπό ολοκληρωμένη διαχείριση σε σχέση με τους συμβατικούς
καλλιεργητές. Αναλυτικότερα, παρά την πρόσθετη χρηματική ενίσχυση που λαμβάνουν οι
ολοκληρωμένοι παραγωγοί, δεν καταφέρνουν να επιτύχουν, συγκριτικά με τους συμβατικούς
υψηλότερη ακαθάριστη πρόσοδο, κυρίως λόγω των μειωμένων κατα 7,5% αποδόσεων αλλά
και της χαμηλότερης, έστω και οριακά, τιμής πώλησης του προϊόντος.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των συνολικών δαπανών παραγωγής υπολογίστηκε οτι η
μέση εκμετάλλευση μηλιάς υπό ολοκληρωμένη διαχείριση απαιτεί κατά 7,0% μικρότερες
παραγωγικές δαπάνες από την αντίστοιχη συμβατική. Ρυθμιστικός παράγοντας στη
διαμόρφωση των χαμηλότερων δαπανών παραγωγής για τους ολοκληρωμένους
μηλοκαλλιεργητές, αποτελεί η μειωμένη κατά 15,9% ανθρώπινη εργασία αλλά και οι μειωμένες κατά 2,8% δαπάνες κεφαλαίου. Αξίζει να σημειωθεί οτι παρά την δαπάνη πιστοποίησης,
για την οποία επιβαρύνονται μόνο οι εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη διαχείριση, η
αισθητή μείωση των μεταβλητών δαπανών αλλά και του τόκου κυκλοφορούντος κεφαλαίου
διαφοροποιεί τις δαπάνες κεφαλαίου, μεταξύ των συμβατικών και των ολοκληρωμένων
εκμεταλλεύσεων, εξασφαλίζοντας τους, έστω και με μικρή διαφορά, χαμηλότερες συνολικές
δαπάνες κεφαλαίου.
Οι δαπάνες εδάφους, δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις συνολικές δαπάνες
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παραγωγής των δύο συστημάτων παραγωγής. Παρόλα αυτά, εκτιμήθηκαν αυξημένες στις
εκμεταλλεύσεις υπό ολοκληρωμένη διαχείριση, σε σύγκριση με τις συμβατικές.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη ακαθάριστη πρόσοδο που επιτυγχάνεται με τη
ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου παρά τις χαμηλότερες δαπάνες που
απαιτούνται για την παραγωγή της, σε σχέση πάντα με τη συμβατική καλλιέργεια, όλα τα επί
μέρους οικονομικά αποτελέσματα των εκμεταλλεύσεων υπό ολοκληρωμένη διαχείριση
υπολογίστηκαν μεν θετικά, αλλά αρκετά μειωμένα από τα αντίστοιχα των συμβατικών.
Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα της μηλοκαλλιέργειας προέκυψε ότι η μέση
γεωργική οικογένεια που καλλιεργεί τα μήλα με ολοκληρωμένο ή με συμβατικό τρόπο (είτε
αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με άλλες καλλιέργειες), επιτυγχάνει κατά 2,6 και 2,4 φορές
αντίστοιχα υψηλότερο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα από το ελάχιστο όριο επιβίωσης της
γεωργικής οικογένειας.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η καλλιέργεια της μηλιάς υπό ολοκληρωμένη διαχείριση αποτελεί έναν εναλλακτικό και ρεαλιστικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας πέραν της κερδοφορίας για τους παραγωγούς, ωφέλειες και για το περιβάλλον κυρίως
λόγω της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
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Abstract
This study examines the agricultural sector role into economic growth and its interactions
with the other sectors using time-series co-integration techniques. We use annual data from
1994-2009 to estimate a Vector Auto regression (VAR) model that includes GDP indices of
five sectors in Palestinian Economy. The results of improved quality of services and restructuring the banking indicate that the agricultural sector fully benefit from the development of
the commerce and services sector and the presence of credit market constraints could not
hamper growth of agricultural output in Palestine.
Key-words: Co-integration, Economic Growth, Agriculture Sector, Palestine

Introduction
The agriculture sector is one of the main economic activities in Palestine. Historically, Palestine has traditionally been renowned for trading and agriculture, and even the traditional industries in Palestine are strongly related to Agriculture. Although agriculture still plays an
important role in the Palestinian economy, this role, however, has been declining.
Over the past four decades the Palestinian economy including agriculture sector experienced the impacts of different difficulties and shocks along phases of conflicts in the area.
Until the late 1980s, the agricultural sector's contribution to Palestinian GDP was more than
30%. This share has experienced a dramatic fall during the past decade. In 1990 agriculture
represented 35% of GDP, but declined steadily and fell to an historic low of 7% by 2000
(UNCTAD, 2001) and (PARC, 2005).
Over the past decade, evidence suggests that Palestine’s economic performance has
been one of the modest in the region, reflecting gradual structural reforms, well macroeconomic policies and well-targeted social policies. Real growth averaged 4.1% in the 1990s, and
inflation is slowing at 4%. Despite of; the change and diversification observed in the Palestine
economy, the agricultural sector remains economically, politically and socially important for
its contribution to the achievement of national objectives as regards to food security, employment, regional equilibrium and social cohesion.
As a government policy objective, Palestine needs its agriculture, to maintain employ-
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ment and export earnings. In fact, agricultural sector generates around 8.2% of total GDP,
employs 14.2% of total labour force and agro-food exports represent around 23% of total exports. Although the high importance placed on the agricultural sector, in context of Palestine
economy, the issue of the agricultural contribution to the national economic growth has often
been evoked by policy makers but rarely examined empirically till now.
Traditional quantitative study of sectoral linkages depends either on an input–output
model or a computable general equilibrium model (CGE) or a mix of the two. Both the models require a large amount of data and suffer from many other disadvantages, such as the lack
of dynamism and an inability to delineate the effects of policy and technical change over time.
On the other hand, an econometric model requires less data and is able to capture the shortrun as well as long-run effects of agricultural production on the rest of the economy.
However, conventional econometric models using the ordinary least squares method
(OLS) may yield spurious regression results if the time-series data are not co-integrated. To
ensure that OLS regression does not generate undesirable results, one has to test whether the
different sets of time-series data are co-integrated. A vector auto regression (VAR) model developed in Johansen and Juselius is particularly useful for this purpose (Johansen and Juselius,
1992).
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 provides a brief review of
literature on the role of agriculture sector and economic growth. Section 3 describes the methodology of the study. Section 4 discusses the Estimation and results .The conclusions are
given in section 5.

Brief review of literature
Several studies have outlined the theoretical and empirical relationships between agriculture
and economic growth, disagreements still presents and the causal dynamics between agriculture and economic growth is an empirical debate, as described by Awokuse (2009).
Tsakok and Gardner (2007) showed empirical analyses on the role of agriculture in economic growth and argue that early works based on econometric study of cross-sectional data
for a panel of countries, or possibly regions within a country, have significant limitations and
have not provided definitive results. In particular, given the presence of non-stationarity, conventional regression techniques may yield spurious regressions and significance tests. Also,
the results are limited to showing only that agriculture and GDP growth are correlated, but
could not provide information on the direction of causality. Awokuse (2009) notes that the
issue of causality is dynamic in nature and is best examined using a dynamic time seriesmodeling framework.
Gardner (2003) studied in a cross-sectional panel of 52 developing countries and discovered no significant evidence of agriculture leading overall economic growth. However,
Tiffin and Irz (2006), using cointegration framework and Granger-causality tests on data for
85 countries, find statistical evidence that supports the conclusion that agricultural value
added is the causal variable in developing countries, while the direction of causality in developed countries is unclear.
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Yao (2000) demonstrated how agriculture has contributed to China’s economic development using both empirical data and a co-integration analysis. He drawn two important conclusions: firstly, although agriculture’s share in GDP declined sharply over time, it is still an
important force for the growth of other sectors. Second, the growth of non-agricultural sectors
had little effect on agricultural growth. This was largely due to government policies biased
against agriculture and restriction on rural-urban migration.
In addition, it is important to note that with advances in time series econometric techniques, Kanwar (2000) and Chaudhuri and Rao (2004) recommend that in estimating the relationship between agricultural and non-agricultural sectors the former should not be assumed
to be exogenous, rather, this should first be established. Kanwar (2000) investigated the cointegration of the different sectors of the Indian economy (namely, agriculture, manufacturing
industry, construction, infrastructure, and services) in a vector autoregressive (VAR) framework to circumvent problems of spurious regressions given the presence of non-stationarity
data.
Katircioglu (2006) analyzed the relationship between agricultural output and economic
growth in North Cyprus using co-integration. He used annual data covering the 1975-2002
period, to find the direction of causality in Granger sense between agricultural growth and
economic growth. His empirical results suggests that agricultural output growth and economic
growth as measured by real GDP growth are in long-run equilibrium relationship and there is
feedback relationship between these variables that indicates bidirectional causality among
them in the long-run period. The author concludes that agriculture still has an impact on the
economy although North Cyprus suffers from political problems and drought.
Chebbi (2010), in his country specific study, investigated co-integration among the sectors by using data from 1961 to 2007 and showed that all Tunisian economic sectors cointegrated and tend to move together. Furthermore, weak exogeneity for the agricultural sector is rejected. However, in the short run, agriculture in Tunisia seems to have a partial role as
a driving force in the growth of other non-agricultural sectors and agricultural growth may be
conducive only to the agro-food industry sub-sector.
All these above studies have made useful contributions to understanding the links between different sectors in the economy and economic growth. These studies further imply that
the contribution of agricultural growth to economic development varies markedly from country to country as well as from one time period to another within the same economy. However,
there is a significant gap in the growth literature because most of the inter-sectoral linkage
studies were conducted for the developed countries. Furthermore, no research was conducted
for Arab Countries. In an attempt to fill the gap in the literature, this study focuses on how the
agricultural sector has been inter-related to rest of the economy in Palestine.

Methodology
The time-series data of national income indices in constant prices of the five sectors over
1994–2009 (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011) are used in setting up the model.
Although the number of observations (16) is small for a VAR model, the data provides the
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longest possible time-series for the Palestinian economy. All variables are in constant prices
US$ (1994) and transformed in logarithms so that they can be interpreted in growth terms after taking first difference. Let xt denote a (5×1) column vector of the logs of national income
indices for agriculture and fishing (AGR), manufacturing industry (MAN), Nonmanufacturing industry (NMI), transport, storage and communication (TSC), and services
(SER). The VAR model as in Johansen and Juselius (1992) is replicated by Equation 1:
p

ΔX t = ∑ Π i ΔX t −i + ΠX t − + ΨΖ t + ε t

(1)

i =1

where Πi’s (i = 1, ..., p) are (5×5) matrixes for the short-run variables ΔXt–i; ΔXt are a (5×1)
column vector of the first differences of Xt; Π is a (5×5) matrix for the long-run variables Xt–
1 which is a (5×1) column vector of the lagged dependent variables; Zt is a (5×s) matrix containing s deterministic variables (such as a time trend, a constant, and any other exogenous
variables with I(0) property) for each dependent variable; εt is a (5×1) column vector of disturbance terms normally distributed with zero means and constant variances.
The first term in Equation 1 will capture the short-run effects of ΔXt. The lagged length
(i.e. the value of p) is taken arbitrarily simply to insure that the residuals have the desired
properties. In this model, it is found that p = 1 will be sufficient.
The second term in Equation 1 will capture the long-run effects on ΔXt. As the long-run
effects are our main concerns of this study, it is necessary to understand the meaning of the
coefficient matrix Π. usually, Π can be factored into αβ'where both α and β are (5×r) matrices
of rank r (5≥r≥0). The value of r indicates the number of co-integration vectors among Xt.
The co-integration vectors can be written as β'Xt. All these vectors will be integrated of degree zero, or I(0), although all the elements in Xt are integrated of degree one, or I(1). The
loading matrix a gives the weights attached to each co-integration vector for all the equations.
The number of distinct co-integrating vectors can be obtained by checking the significance of the characteristic roots of Π. This means that the rank of matrix is equal to the number of its characteristic roots that differ from zero. The test for the number of characteristics
roots that are insignificantly different from unity can be conducted using the following test
statistics:
n

∧

λtrace (r ) = −T ∑ ln (1 − λi )

(2)

i = r =1

n

∧

λmax ( r , r + 1) = −T ∑ ln (1 − λ r +1 )

(3)

i = r =1

∧

where λ is the estimated values of the characteristics roots (called eigenvalues) obtained
from the estimated matrix Π and T is the number of usable observations. The first, called the
trace test, tests the hypothesis that there are at most r co-integrating vectors. In this test, λtrace
equals zero when all λi are zero. The further the estimated characteristic roots are from zero,
∧

the more negative is ln(1 − λ i ) and the larger the λtrace statistic. The second, called the maximum eigenvalue test, tests the hypothesis that there are r co-integrating vectors versus the hypothesis that there are r+1 co-integrating vectors. This means if the value of characteristic root

- 76 -

Ενότητα 1 - Agriculture Sector and Economic Growth in Palestine

is close to zero, then the λmax will be small.

Estimation and Results
Figure 1 and 2 shows that the five selected variables in the Palestine economy tend to move
together over time and long run or co-integrating relationships are likely to be present in this
case.
Figure 1. Trends of the index series
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Figure 2. Plots of (the logs of) variables AGR, MAN, NMI, TSC and SER against time in levels.

6.2

6.5

6.0

6.4

5.8

6.3

5.6

6.2

5.4

6.1

5.2

6.0
94

96

98

00

02

04

06

08

94

96

98

00

LOGAGR

02

04

06

08

04

06

08

LOGMAN

6.6

6.0

6.4

5.8

6.2

5.6

6.0

5.4

5.8

5.2

5.6

5.0
4.8

5.4
94

96

98

00

02

04

06

08

94

LOGNON

96

98

00

02
LOGTSC

7.1
7.0
6.9
6.8
6.7
6.6

06

6.5
94

96

98

00

08

LOGSER
02
04

Unit-root and order of integration analysis
The first step in this analysis is to explore the univariate properties and to test the order of integration of each time series. The Augmented Dickey Fuller (ADF) test (Dickey and Fuller,
1979, 1981) is used to perform unit root tests. The analysis shows that all the five variables
failed to reject the unit root hypothesis at levels and rejected at the first-differences (Table 1).
The results show that the series are integrated at the first order, I(1) which also be indicated
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by the figure 3. Since all the series are at the same order, the dataset is appropriate for cointegration and further analysis.
Table 1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) test for unit roots (τ-ADF values)
Sectoral
national
income
indices in logs
and levels

First
differences of
sectoral
national
income
indices in logs

AGR: Real GDP of agricultural sector

-1.793

-3.364

MAN: Real GDP of manufacturing industry

-2.642

-3.971

-2.153

-3.473

Variables

NMI: Real GDP of non-manufacturing industry (Mining and
quarrying, electricity and water and construction)
TSC: Real GDP of transport, storage and communication sector
SER: Real GDP of service sector

-2.361
-1.434

-3.541
-3.466

Notes: The critical values of τ-ADF: 10% = - -3.322, 5% = -3.761, 1% = -4.731.
* , ** and *** denote rejection (of non-Stationarity) at the10%, 5% and 1% significant levels
respectively.

The summary statistics of the sectoral GDP indices in logarithms and their first differences are presented in Table 2. It is interesting to note that agriculture has a modest correlation with the rest of the economy in level terms and in the first difference terms. As the GDP
indices are found to be I(1), it is the relationship between the first differences that is of importance and relevance. Without doing any co-integration analysis, the correlation matrix at the
lower panel of Table 2 provides some interesting information. First, all the sectors appear to
be relatively higher and positive relation. Second, agriculture seems to go its own way, with a
weak and positive relationship with, transport storage and telecommunication, commerce and
services but a modest and positive relationship with manufacturing and non-manufacturing
sectors.
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Figure 3. GDP at constant prices (2004=100) of variables AGR, MAN, NMI, TSC and SER against
time in first difference.
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Table 2. Summary statistics of sectoral national income indices (1994-2009)
Levels

AGR

MAN

NMI

TSC

SER

Mean

5.743

6.272

5.941

5.543

6.800

Standard deviations

0.236

0.097

0.299

0.303

0.122

Correlation matrix
AGR

1.000

MAN

0.423

1.000

NMI

-0.106

0.324

1.000

TSC

-0.385

-0.174

0.767

1.000

SER

-0.322

0.121

0.812

0.863

1.000

First differences

ΔAGR

ΔMAN

ΔNMI

ΔTSC

ΔSER

Mean

-0.013

-0.007

0.048

0.061

0.023

Standard deviations

0.162

0.113

0.245

0.134

0.097

Correlation matrix
ΔAGR

1.000

ΔMAN

0.421

1.000

ΔNMI

0.530

0.609

1.000

ΔTSC

0.199

0.344

0.405

1.000

ΔSER

0.219

0.622

0.467

0.517

1.000

Examination on the companion matrix, different residual tests (mean, standard deviations, autocorrelation and normality) the L-max and L-trace test statistics indicates that there
are one co-integrating vectors (r = 1). With one lagged differences all the residuals have the
desired properties. Some major statistics from the residual analysis are presented in Table 3.
Figure 4 for residuals, also suggests that there are no major problems in the data set.
Table 3. Statistics from the residual analysis

1

Equation

Mean

Standard
deviation

Normality1

Probability

AGR

0.000

0.089

1.239

0.538

MAN

0.000

0.032

0.316

0.853

NMI

0.000

0.022

0.235

0.888

TSC

0.000

0.038

0.369

0.831

SER

0.000

0.036

1.032

0.597

It is the value of Jarque Bera normality test values.
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Figure 4. Residual plots
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It is observed from Table 4, the max and trace tests fail to reject the null of one cointegrating vector (r = 1) among the five variables at the 5% significance level. This is because of the number of co-integration vectors (r) is equal to the number of equations (n=5)
minus the number of roots (p = 1) in the companion matrix. In all the following analyses, we
assume that there is present of one stationary or co-integrating relation and four common sto-
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chastic trends in the system. The presence of one co-integrating vector provides evidence that
there is one process that separates the long run from the short-run responses of the Palestinian
economy. As Kanwar (2000) notes that this does not imply that some of the sectors did not
outpace the others, but only that the economic forces at work functioned in such a way as to
tie together these sectors in a long-run structural equilibrium, and while short-run shocks may
have led deviations from this long-run path, forces existed whereby the system reverted back
to it. Their estimates are presented in Table 4a and 4b along with the corresponding adjustment matrix a, where b is presented in normalized form. The one co-integrating vectors have
been normalized by TSC.
The co-integration vector reveals a positive and long-run relationship between transport,
storage and communication sector output and agricultural and non manufacturing industry
output and a negative linkage between transport, storage, and communication sector and
manufacturing industry sector output and services sector output in Palestine. A closer examination of the negative sign between TSC and MAN; TSC and SER may indicate that the development of the transport, storage and communication sector in Palestine was achieved at the
expense of the industrial and service sectors.
Table 4a. Evidence of cointegration using maximal eigenvalue and trace statistical tests for all five
sectors in Palestine
Eigen
value

Hypotheses
H0

H1

r=0

r=1

r≤1

0.930

Maximum eigne value test
10%
5%
critical critical
λmax
value
value
34.62*
34.75
37.52

r=1

r=2

r≤2

0.820

22.28

29.12

31.46

62.67

62.99

70.05

r=2

r=3

r≤3

0.739

17.45

23.11

25.54

40.38

42.44

48.45

r=3

r=4

r≤4

0.678

14.71

16.85

18.96

22.94

25.32

30.45

r=4

r=5

r≤5

0.469

8.22

10.49

12.25

8.22

12.25

16.26

1

H1

2

Trace statistical test
5%
λtrace
critical
value
97.29*
87.31

1%
critical
value
96.58

* denotes reject the null hypothesis at 5% level of significance. 1, 2 denote alternative hypothesis for
maximum eigenvalue and trace statistical tests, respectively.
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Table 4b. Normalized co-integration relations (β) and loading coefficients (α)

⎛ 0.026
⎜
⎜ (0.090)
⎜ 0.334
⎜
⎜ (1.138)
⎜ − 0.008
α= ⎜
⎜ (−1.927)
⎜
⎜ 0.194
⎜ (0.820)
⎜
⎜ − 0.031
⎜ (−0.056)
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎡
⎢
⎢
β = ⎢ (1.00 − 2.166 3.178 − 0.802 2.747 )
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎛ LTSC t −1 ⎞
⎜
⎟
⎥
⎜ LAGRt −1 ⎟
⎥
⎜ LMAN ⎟ + ⎛⎜ 0.015 ⎞⎟ TREND ⎥
t −1
t −1 ⎟
⎜ 0.014 ⎟
⎜
⎥
⎝
⎠
⎜ LNON t −1 ⎟
⎥
⎜
⎟
⎥
⎝ LSERt −1 ⎠
⎦

Granger non-causality study
Since co-integration relationships were found between the variables, we next drive to investigate the direction of causality by estimating a VECM derived from the long-run co-integrating
relationship (Engle and Granger, 1987; Granger, 1988). The vector error correction model
contains the cointegration relation built into the specification so that it restricts the long-run
behavior of the endogenous variables to converge to their co-integrating relationships while
allowing for short-run adjustment dynamics.
The short run Granger causality test indicates that there are no causal relationships between AGR and MAN, and AGR and NMI sectors (Table 5). The causal linkage between agricultural growth and service sector growth in the short run, the results provide support for
causality running from SER to AGR. Support for reverse causality is not found in the short
run and growth of AGR does not generate any significant effects on SER sector.
This unidirectional causality running from SER to growth in the agricultural sector may
indicate that agriculture in Palestine is a service dependent sector. In addition, when examining the linkage between AGR output and TSC output the results provide support for unidirectional causal relationship in the short-run running from TSC to AGR. This result may reflect
the development of the sub-sector of transportation driven by the extension of agricultural activities.
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Table 5. Results of non causality tests between agriculture and non agricultures sectors
Hypothesis of non-causality

Short run Granger non-causality

H0: LOGAGR does not Granger Cause LOGMAN

1.882

H0: LOGMAN does not Granger Cause LOGAGR

0.023

H0: LOGAGR does not Granger Cause LOGNMI

1.562

H0: LOGNMI does not Granger Cause LOGAGR

0.628

H0: LOGAGR does not Granger Cause LOGSER

1.661

H0: LOGSER does not Granger Cause LOGAGR

4.362*

H0: LOGAGR does not Granger Cause LOGTSC

0.806

H0: LOGTSC does not Granger Cause LOGAGR

3.559**

* and ** Rejection of hypotheses H0 at 5% and 10% levels of significance.

Conclusions
The aim of this study is to understand the agricultural contribution to the economic growth
and the linkages between agriculture and other economic sectors in Palestine.
Although in the past, high importance is placed on the agricultural sector in Palestine,
the matter of agricultural contribution to economic growth has often been raised by policymakers but rarely examined empirically. In this paper, annual data covering from 1994-2009
period were used to explore cointegration relationships and the direction of causality between
growth in the agricultural sector and growth in the other sectors, namely, the manufacturing
industry; the non-manufacturing industry; the transportation, storage telecommunication sector and the services sector.
Findings from the analysis of the long-run relationships confirm that the different sectors of the Palestinian economy moved together over the sample period and, for this reason,
their growth was interdependent. The analysis also shows that there is one long-run cointegrating relationship for Palestine economy.
The findings from non-causality tests indicate that the agricultural sector seems to have
a partial role in the short run as a driving force in the growth of other non-agricultural sectors
of the Palestine economy. This may be the result of the relative decrease of the role that the
agricultural sector plays as provider of inputs for the Palestinian industry and other sectors
and the consequence of the traditional Palestinian export strategy with low value-added products.
In addition, the Palestine government also started improving the quality of services and
restructuring the banking sector, that also supported our statistical results which indicate that
the agricultural sector fully benefit from the development of the commerce and services sector
and the presence of credit market constraints could not hamper growth of agricultural output
and productivity in Palestine.
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Εισαγωγή
Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4061/2012 με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προβλέπει την ολοσχερή κατάργηση του ισχύοντος Αγροτικού Κώδικα1, που αποτελούσε το βασικό νομοθέτημα του εποικιστικού δικαίου. Το δίκαιο αυτό, ρύθμιζε θέματα σχετικά με την αποκατάσταση προσφύγων
και ακτημόνων καλλιεργητών και χαρακτηρίστηκε, στην μακρά περίοδο εφαρμογής του, από
ποικίλες κωδικοποιήσεις και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και καταργήσεις,
οι οποίες εν τούτοις δεν κατόρθωσαν να το καταστήσουν σαφές και εύχρηστο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 3147/2003, για τη ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, ήδη από τότε, ήταν δύσχρηστο και δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες ανάγκες. Σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική έκθεση μία από τις
βασικές αιτίες της δυσκολίας εφαρμογής του εποικιστικού δικαίου ήταν οι συνεχείς μεταβολές του.
Σκοπός της παρουσίασής μας είναι:
Να υποστηρίξουμε τη θέση ότι μία βασική προϋπόθεση για την θεσμική ανασυγκρότηση της Γεωργίας και της Υπαίθρου, (που αποτελεί μία από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου) είναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων ενός αξιόπιστου και σταθερού θεσμικού σχεδιασμού. Όπως είναι γνωστό οι απόπειρες θεσμικού σχεδιασμού της ελληνικής γεωργίας υπήρξαν συχνές με χαρακτηριστικό παράδειγμα το συνεχώς μεταβαλλόμενο εποικιστικό δίκαιο.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός απέτυχε επειδή δεν υλοποιήθηκε στη βάση ενός συντεταγμένου
δικαίου που διασφαλίζει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Συχνά ο νομοθέτης διαπνέεται από
την άποψη ότι η δημοκρατική βούληση της πολιτείας του παρέχει το δικαίωμα να αποφασίζει
χωρίς περιορισμούς και κανόνες. Αυτή η αντίληψη ωστόσο συχνά οδηγεί στην κακοδιοίκηση
και στην διοικητική πολυπλοκότητα. Για τον λόγο αυτό προβάλλουμε τη σημασία της κωδικοποίησης, ως βασική προϋπόθεση κάθε θεσμικού σχεδιασμού της ελληνικής γεωργίας. Με
την πιστή τήρηση των κανόνων της κωδικοποίησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια του δικαίου
και των συναλλαγών, ενώ καταπολεμάται η κακοδιοίκηση και η επικράτηση συντεχνιακών
και κομματικών συμφερόντων. Κυρίως όμως η κωδικοποίηση της νομοθεσίας διασφαλίζει
1

Διάταγμα «περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων», 29-10-1949 (ΦΕΚ/Α/342/6-12-1949).
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την πιστή τήρηση των αρχικών σκοπών του νομοθέτη, με άλλα λόγια εγγυάται την σταθερότητα κάθε θεσμικού σχεδιασμού. Προκειμένου να αποδείξουμε τους παραπάνω ισχυρισμούς
μας θα αναφερθούμε: i) στο θεωρητικό υπόβαθρο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, ii)
στους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα, iii) στην κοινοτική πολιτική σε θέματα
κωδικοποίησης της νομοθεσίας, και v) στην εμπειρία προγενέστερων κωδικοποιήσεων της
εθνικής αγροτικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια τονίζουμε την ανάγκη της κωδικοποίησης του
συνόλου της αγροτικής νομοθεσίας (i) διατυπώνοντας τις προϋποθέσεις και τους κανόνες
που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της και (ii) προτείνοντας ένα περίγραμμα κωδικοποίησης.

Το θεωρητικό υπόβαθρο
1. Έννοια της κωδικοποίησης
Σύμφωνα με ένα ευρύ ορισμό, η κωδικοποίηση συνίσταται στην «ομαδοποίηση των νομοθετικών κειμένων σε συνεκτικά σύνολα»2. Σκοπός της είναι να οργανώσει την νομοθεσία και
να την κάνει προσβάσιμη και κατά συνέπεια εύχρηση στην εφαρμογή της. Στο σημείο αυτό
θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η κωδικοποίηση δεν αποτελεί απλά το σύνολο της επικαιροποιημένης νομοθεσίας, της νομοθεσίας δηλαδή που έχει ενημερωθεί με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, έτσι ώστε να έχουμε την εικόνα του ισχύοντος δικαίου. Αντίθετα η κωδικοποιημένη νομοθεσία έχει μία «περίμετρο», ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τι πρέπει να ενταχθεί σε αυτήν και τι όχι, και μία «αρχιτεκτονική», δηλαδή μία σταθερή εσωτερική δομή με
βάση την οποία οργανώνεται θεματικά το περιεχόμενό της σε κεφάλαια και ενότητες. Στην
αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να εντάσσεται η υφιστάμενη νομοθεσία αφού αναδιατυπωθεί
και αφού αφαιρεθούν διατάξεις που δεν έχουν διαχρονία (π.χ. μεταβατικές διατάξεις, διατάξεις περιορισμένης χρονικής ισχύος). Ο συντάκτης λοιπόν ενός κώδικα αν και δεν δημιουργεί
μία νέα νομοθεσία, ωστόσο την επαναδιατυπώνει και την οργανώνει θεματικά σε νέες ενότητες3. Είναι χαρακτηριστικό ότι, συνήθως, στο τέλος κάθε κωδικοποίησης υπάρχει πίνακας
που αντιστοιχεί τις διατάξεις του κώδικα με τις διατάξεις των νόμων και διαταγμάτων που
έχουν κωδικοποιηθεί.
2. Οι προκλήσεις της κωδικοποίησης
Η μεγαλύτερη πρόκληση της κωδικοποίησης είναι η διατήρηση της ισχύος της. Είναι προφανές ότι μετά την κωδικοποίηση δεν παύει η παραγωγή νομοθετικού έργου. Η κοινωνία εξελίσσεται και νέες έννομες σχέσεις προκύπτουν που απαιτούν ρύθμιση. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, οι μεταγενέστεροι νόμοι να ρυθμίζουν θέματα χωρίς αναφορά στην ισχύουσα κωδικοποίηση. Εάν συμβεί αυτό, τότε, δημιουργούνται δύο παράλληλες πηγές νομοθεσίας και βαθμιαία
αποδυναμώνεται η κωδικοποίηση. Η περίπτωση της εποικιστικής νομοθεσίας είναι χαρακτηριστική αυτού του φαινομένου, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια. Πλήθος διατάξεων που
2

Braibant G., La problematique de la codification, Revue Francaise d’Administration Publique, 82, 1997, p.
105-116, Malaurie P., Peut-on definir la codification, Elements communs et elements divers, Revue Francaise
d’Administration Publique, 82, 1997, 117-122.
3

Commisssion Superieure de Codification, dix-neuvieme rapport annuel , 2008.
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ακολουθούν χρονικά τις ποικίλες κωδικοποιήσεις της, δεν κάνουν μνεία σε αυτήν. Αλλά ακόμη και εάν η μεταγενέστερη νομοθεσία επιδρούσε στην ισχύουσα κωδικοποίησή της, τις
περισσότερες φορές απλά έχουμε την κατάργηση μιας διάταξης όχι όμως και την αντικατάστασή της από τη νέα ρύθμιση.
Πώς όμως πρέπει να γίνονται οι τροποποιήσεις ενός κώδικα; Κατ’ αρχάς θα πρέπει οι
νεότερες ρυθμίσεις να ακολουθούν την αρχιτεκτονική του ισχύοντα κώδικα, έτσι ώστε να
μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν. Σε αυτή την φάση βασικός είναι ο ρόλος των αρμόδιων
επιτροπών κωδικοποίησης, οι οποίες προσδιορίζουν και αξιολογούν την ένταξη των νέων
ρυθμίσεων στην ισχύουσα κωδικοποίηση. Και εάν μεν μπορούν να ενταχθούν οι νέες τροποποιήσεις στην δομή του κώδικα τότε το πρόβλημα της ενσωμάτωσης έχει λυθεί. Στην περίπτωση όμως που ρυθμίζονται νέες έννομες σχέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αρχιτεκτονική ενός κώδικα τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης μίας νέας κωδικοποίησης που θα διευρύνει την εσωτερική αρχιτεκτονική της.
3. Τα οφέλη της κωδικοποίησης
Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας εντάσσει τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις
και καταργήσεις κανόνων δικαίου σε ένα συνεκτικό κορμό, εξασφαλίζοντας μέσα από την
σαφήνεια, την πληρότητα και την ακρίβεια των σχετικών ρυθμίσεων, ασφάλεια δικαίου. Έτσι η κωδικοποίηση διαμορφώνει ένα συντεταγμένο δίκαιο που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε
τί ισχύει και τι όχι. Επιπλέον συμβάλλει στην αποφυγή των επαναλήψεων και των αντιφάσεων και εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση αλλά και την μετάδοση της νομοθετικής πληροφόρησης. Παράλληλα εξασφαλίζει τον γρήγορο εντοπισμό της εφαρμοστέας νομοθετικής διάταξης, την διασύνδεση μιας διάταξης με τις λοιπές σχετικές διατάξεις αλλά και την ενότητα
ορολογίας. Τα παραπάνω αποτελούν μία σημαντική συμβολή στη χρηστή διοίκηση. Κυρίως
όμως η κωδικοποίηση αποτελεί την προϋπόθεση ενός αποτελεσματικού θεσμικού σχεδιασμού, ο οποίος μέσω των αυστηρών κανόνων της, εξασφαλίζει τη σταθερότητα του δικαίου
και την προστασία των σκοπών του νομοθέτη.
Αντίθετα η αποφυγή τήρησης των κανόνων της κωδικοποίησης, διευκολύνει την εφαρμογή περιορισμένης χρονικής ισχύος διατάξεων, συμβάλλει στην ασάφεια της νομοθεσίας
και βάλλει την ασφάλεια των συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κακοδιοίκηση και ενισχύεται το άλλοθι της πολυνομίας που εμφανίζεται ως μία από τις αιτίες της. Στην
πραγματικότητα η πολυνομία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών που
δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Εκείνο όμως που μπορούμε να αποφύγουμε είναι να αναδειχτεί η πολυνομία ως η κερκόπορτα της κακοδιοίκησης, η οποία εύκολα μπορεί να αναπτυχθεί
μέσα από τις δαιδαλώδεις νομοθετικές διαδρομές που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση συντεχνιακών αιτημάτων.
Έτσι η κωδικοποίηση αν και εμφανίζεται να αποτελεί μία τεχνική διαδικασία που δεν
επηρρεάζει την δημοκρατική βούληση της πολιτείας, ούτε αποτρέπει τον κοινό νομοθετή από
το δικαίωμα της νομοθετικής μεταβολής, ωστόσο, μέσα από τους κανόνες της εξορθολογίζει
τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και αποτρέπει την υπερίσχυση συντεχνιακών και μικροκομματικών συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει επειδή με την κωδικοποίηση ο εφαρμοστής του
δικαίου γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την εφαρμοστέα νομοθεσία. Παράλληλα η υποχρεωτική
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ένταξη των νομοθετικών μεταβολών στον ισχύοντα κώδικα καθιστά προφανείς τις απόπειρες
που γίνονται για να παραβιαστεί η βούληση του νομοθέτη. Υπάρχει δηλαδή μία προβολή των
νομοθετικών μεταβολών που εύκολα μπορεί να συγκριθεί με την βούληση του νομοθέτη.
Επιπλέον η κωδικοποίηση εμποδίζει την εφαρμογή των περιορισμένης χρονικής ισχύος διατάξεων, αφού αυτές δεν είναι συμβατές με τον στόχο της ασφάλειας του δικαίου που έχει κάθε κωδικοποίηση. Αντίθετα όταν η σωρεία των νομοθετικών μεταβολών δεν εντάσσεται σε
μία κωδικοποίηση, τότε, ούτε το νομοθετικό σώμα αλλά ούτε και οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν έγκαιρα τις λεγόμενες «φωτογραφικές» τροποποιήσεις. Έτσι δεν μπορεί να αποτραπεί η έκδοση περιορισμένης χρονικής ισχύος ρυθμίσεων, αλλά και άλλων διατάξεων που
αλλοιώνουν του σκοπούς του νομοθέτη.
Τα οφέλη, ωστόσο, από την κωδικοποίηση εκτείνονται και σε άλλους τομείς όπως οι
πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η κοινωνική συνοχή. Συγκεκριμένα η κωδικοποίηση συμβάλλει
στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές, αφού αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή
τους. Ο λόγος είναι απλός: κάθε μεταρρυθμιστική πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στον
βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πού θα βρούμε την νομοθεσία αυτή, αντιστοιχώντας την με την καινούργια. Επιπλέον υπάρχει και ένα πολιτικό επιχείρημα για την αναγκαιότητα της κωδικοποίησης. Ο περιορισμός
της πολυνομίας και της νομοθετικής ασάφειας καλλιεργεί το συναίσθημα του ανήκειν σε μία
εθνική κοινότητα, καλλιεργεί δηλαδή την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Ένα βασικό έλλειμμα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς το
κράτος. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε την κωδικοποίηση που θα επαναδιατάξει τη νομοθεσία σε ένα συνεκτικό σύνολο4. Η συνταγματική ρήση ότι δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου, σήμερα ακούγεται ειρωνικά όταν η πολυνομία κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κωδικοποιήσεις στην Ελλάδα
Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες για την κωδικοποίηση του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας έγιναν το 1954 όταν ξεκίνησε, υπό την εποπτεία του Π. Βαλλήνδα, η σύνταξη συλλογών της ισχύουσας νομοθεσίας προς προπαρασκευή της κωδικοποίησης. Κατά την περίοδο
αυτή συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποιήσεως στο Υπουργείο Συντονισμού και
Γραφεία Κωδικοποιήσεως ανά Υπουργείο. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε.
Το ενδιαφέρον για τις κωδικοποιήσεις αναθερμάνθηκε το 2003, με την δημιουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Ν. 3133/2003), η οποία λειτούργησε μέχρι την ψήφιση
του νόμου 4048/23.2.2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής
Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄34). O νέος νόμος, θεσπίζει κανόνες και καθορίζει διαδικασίες για
την καλή νομοθέτηση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη διεθνή πρακτική. Παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία αντίστοιχων διοικητικών δομών. Ως καλή νομοθέτηση ορίζεται η πολιτική και η διαμόρφωση αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους (άρθρο 1). Οι αρχές καλής νομοθέτησης είχαν
ήδη διαμορφωθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο από την επιτροπή Mandelkern5., ενώ σημαντική εί4

Braibant G., op. cit., Revue Francaise d’Administration Publique, 82, 1997, p. 105-116.

5

High Level Consultative Group on Better Regulation.
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ναι η συμβολή του ΟΟΣΑ στα πλαίσια προγράμματος για την καλή νομοθέτηση6.. Ως αρχές
καλής νομοθέτησης καθορίζονται ενδεικτικά η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα, η απλότητα
και η σαφήνεια, η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική πολιτική ή αντιφατικών ρυθμίσεων, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, η διαφάνεια, η επικουρικότητα και λογοδοσία, η ασφάλεια δικαίου, η προσβασιμότητα, η ανοιχτή διαδικασία, η ισότητα
των φύλων και η δημοκρατική νομιμοποίηση (άρθρο 2).
Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας ορίζεται στο νόμο ως ένα από τα μέσα καλής νομοθέτησης που ενδεικτικά καταγράφει. Άλλα τέτοια μέσα καλής νομοθέτησης είναι η διαβούλευση, η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόμων, η απλούστευση, η
αναμόρφωση του δικαίου και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων
(άρθρα 5-12). Ο νόμος διακρίνει δύο ειδών κωδικοποίησεις:
α) τη νομοθετική κωδικοποίηση που περιλαμβάνει κατά περίπτωση, αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά και μεταβατικών
διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, αναδιατύπωση κειμένων σε εύληπτη γλώσσα, καθώς και προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών
και άλλων οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήμα του δημόσιου τομέα (άρθρ. 12
παρ. 1)7.. Η νομοθετική κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο είδη κωδίκων8: Ι) τους κώδικες που περιλαμβάνουν διατάξεις τυπικών νόμων. Οι κώδικες αυτοί κυρώνονται από τη
Βουλή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 76 του συντάγματος πλην του μέρους
με το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόμου, για το οποίο
πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία (άρθρο 19 παρ. 1). ΙΙ) τους
κώδικες που περιλαμβάνουν αμιγώς κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η
κωδικοποίηση γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών (άρθρο 19 παρ. 2).
β) τη διοικητική κωδικοποίηση. Πρόκειται για μία διαδικασία που δεν προβλεπόταν από
το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς9. Η διοικητική κωδικοποίηση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση σε κωδικοποιητικό κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων, νομοθετικού ή
κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όμως ένταξη των κωδικοποιημένων διατάξεων σε ενιαίο κείμενο και χωρίς κατάργησή τους (άρθρ. 12 παρ. 2). Ο νόμος δεν διευκρινίζει
ποια νομική μορφή θα λάβει το κωδικοποιητικό κείμενο, ούτε κατ’ επέκταση την τυπική του ισχύ και τις διαδικασίες τροποποίησής του.
6

Βλ. π.χ. OECD, 1997, 2001

7

Στο σημείο αυτό ο νέος νόμος επαναλαμβάνει πανομοιότυπα τον ορισμό της κωδικοποίησης που προβλεπόταν
ήδη στο Ν. 3133/2003 (άρθρο 2 παρ. 2). Αντιθέτως στο Ν.Δ. 3980/1959 ο ορισμός της κωδικοποίησης ήταν πιο
αυστηρός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, η κωδικοποίηση των προβλεπομένων τμημάτων
της νομοθεσίας περιλαμβάνει πάσας εν γένει τας ισχύουσας γενικάς ή ειδικάς διατάξεις τας εις αυτό κατά περιεχόμενον αναγομένας…Δεν περιλαμβάνονται διατάξεις ών έληξεν η ισχύς ή εξέλιπεν το αντικείμενον εφαρμογής τω
8

Πρόκειται για μία διάκριση η οποία ανάγεται στο Ν.Δ. 3980/1959 Περί Κωδικοποιήσεως της Διοικητικής Νομοθεσίας, άρθρο 8 παρ. 2
9

Η κατάρτιση συλλογών νομοθεσίας προβλέπονταν στο άρθρο 11 ΝΔ. 3980/1959 προς υποβοήθηση του έργου
των εκεί προβλεπομένων Επιτροπών Κωδικοποιήσεων. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο προγραμματισμός του έργου των Συλλογών Νομοθεσίας είχε προβλεφθεί από την υπ’ αριθ. 72479/1954 εγκύκλιο του Προέδρου της
Κυβέρνησης.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έννοια της αναμόρφωσης του δικαίου η οποία
είναι καινοφανής στην ελληνική πραγματικότητα και χαρακτηρίζεται από το νομοθέτη ως
έννοια και διαδικασία πιο σύνθετη από την νομοθετική ή διοικητική κωδικοποίηση (άρθρο
18, παρ. 2 περ. α΄) . Η αναμόρφωση αποσκοπεί στον περιορισμό της πολυνομίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναπομένοντες
κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί (άρθρο 11).
Στην αναμόρφωση, σύμφωνα με το νόμο περιλαμβάνονται μια σειρά από πρωτοβουλίες κατά
περίπτωση, όπως η απλοποίηση, η κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και ένταξη σε ενιαίο
κείμενο των νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς και η μετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων.
Όσον αφορά τις δομές με τις οποίες υλοποιείται η καλή νομοθέτηση, ο νόμος προβλέπει το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, όπως μετονομάζεται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα συστήνει Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στα Υπουργεία, τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό (άρθρα 14, άρθρ. 15 παρ. 3). Ειδικότερα για
την κωδικοποίηση του δικαίου ο νόμος (άρθρα 17-18) συστήνει την Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.) στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης η
οποία έχει 9μελή σύνθεση και αντικαθιστά την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης που συστήθηκε με το ν. 3133/2003. Η Ε.Κ.Α.Δ. έχει εκτενείς συντονιστικές, προγραμματικές και
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλο το φάσμα και τη δομή του συστήματος Κωδικοποίησης
και αναμόρφωσης του Δικαίου. Μεταξύ αυτών είναι και η εκπόνηση νομοτεχνικών κανόνων
για τη σύνταξη κωδίκων (άρθρο 18, παρ. 2 περ. ε΄). 10 και ο καθορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία προκρίνεται, κατά περίπτωση, η αναμόρφωση της νομοθεσίας αντί της κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων. Ταυτόχρονα ο νόμος επιτρέπει τη σύσταση νέων
Επιτροπών κωδικοποίησης στα Υπουργεία μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του καθ’ ύλη
αρμόδιου Υπουργού και γνώμη της Ε.Κ.Α.Δ. (άρθρ. 20 παρ. 1).
Η διαδικασία της κωδικοποίησης ενεργοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ο οποίος μπορεί να εισηγείται στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (άρθρο 19).
Τα προσχέδια κωδίκων που συντάσσονται με την παραπάνω διαδικασία, υποβάλλονται στην
Ε.Κ.Α.Δ., η οποία, μετά από σχετική επεξεργασία, τα υποβάλλει ως σχέδια κωδίκων στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

Η Κωδικοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η έννοια της κωδικοποίησης (codification) στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι στενότερη έννοια
από την έννοια που προβλέπεται από το προϊσχύσαν και το σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο
10

Οι οδηγίες αυτές παρέχονται προς το παρόν από το «Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 3133/2003 από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης
http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/teliko_egxeiridio_odigion_gia_tin_kodikopoiisi_tis_nomothesias.pdf
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για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση11. Έτσι, ενώ αναγνωρίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη ότι
η κωδικοποίηση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση ολόκληρης της νομοθεσίας για ένα συγκεκριμένο θέμα σε ένα «βιβλίο» (π.χ. ποινικός κώδικας), στην Ευρωπαϊκή ένωση η κωδικοποίηση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία μία νομοθετική πράξη συνενώνεται με τις τροποποιήσεις της σε μια νέα μοναδική νομοθετική πράξη. Η νέα νομοθετική πράξη περνά από
την πλήρη νομοθετική διαδικασία και αντικαθιστά τις κωδικοποιούμενες πράξεις12. Η νομική
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει δύο ειδών κωδικοποίησεις: α) την κάθετη,
κατά την οποία η αρχική πράξη και οι τροποποιήσεις της ενσωματώνονται σε μια νέα μοναδική πράξη, β) την οριζόντια, κατά την οποία δύο ή περισσότερες αρχικές πράξεις που καλύπτουν σχετικά αντικείμενα ενσωματώνονται, μαζί με τις τροποποιήσεις τους, σε μια μοναδική
νέα πράξη13. Στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη συναντούμε επίσης μερικές ακόμη νομοθετικές
τεχνικές: i) την ενοποίηση ή ανασύνταξη14 (consolidation) η οποία ως περιεχόμενο είναι ίδια
με την έννοια της κωδικοποίησης, όπως χρησιμοποιείται στην Ευρωπαική Ένωση (η συνένωση μιας αρχικής πράξης με τις τροποποιήσεις της) χωρίς όμως η νέα πράξη να περνάει από τη
νομοθετική διαδικασία και χωρίς να αποκτά νομική ισχύ15, ενώ το αποτέλεσμά της μπορεί να
είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη βάση Eur-Lex ii) την «οικογένεια» (family)
νομοθετημάτων η οποία αποτελείται από μια βασική πράξη, π.χ. το πρώτο κείμενο που υιοθετήθηκε σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και όλες οι τροποποιητικές πράξεις που εκδόθηκαν μεταγενέστερα από τη βασική πράξη. Το ευρωπαϊκό «κεκτημένο» αντιπροσωπεύει ένα σύνολο
περίπου 2.400 οικογενειών και έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο του 2003 στις 11 επίσημες
γλώσσες της Ε.Ε. iii) την αναμόρφωση (recasting) η οποία έχει την ίδια έννοια με αυτή που
αποδίδεται από το σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο (βλ. παραπάνω). Φυσικά η Ευρωπαϊκή
Ένωση προβαίνει ταυτόχρονα και σε περαιτέρω ενέργειες καλής νομοθέτησης για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και για τη γεωργική πολιτική ειδικότερα16, είτε με τη μορφή ανακοινώσεων, είτε με τη μορφή διοργανικών συμφωνιών.

11

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή ένωση, δεν υπάρχει νομοθετικά δεσμευτικό κείμενο για την καλή
νομοθέτηση και την κωδικοποίηση του δικαίου. Οι σχετικές έννοιες και τεχνικές αποτυπώνονται κυρίως σε ανακοινώσεις των οργάνων και σε διοργανικές συμφωνίες. Για μια πλήρη καταγραφή βλ.
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
12

http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_en.htm

13

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής Codification of the Acquis communautaire COM/2001/0645, η Επιτροπή
δρομολόγησε την κωδικοποίηση του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου ώστε να βελτιώσει την προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
14

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/legislation_codification_el.htm

15

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/glossary_en.htm#_g_codification

16

Ειδικά για την απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Απλοποιημένη ΚΓΠ για την Ευρώπη - Προς όφελος όλων» (COM /
2009 / 0128 ), Ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση και καλή νομοθέτηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (COM / 2005 / 0509)
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Η εμπειρία του παρελθόντος, χρήσιμος οδηγός για το μέλλον: Οι κωδικοποιήσεις του εποικιστικού δικαίου και τα διδάγματά τους
Πώς όμως εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα οι κωδικοποιήσεις στο πεδίο της αγροτικής νομοθεσίας; Η περίπτωση του εποικιστικού δικαίου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η
αναγκαιότητα κωδικοποίησή τους προέκυψε κατά την δεκαετία του ‘20, ως αποτέλεσμα της
ανάγκης αποκατάστασης των ακτημόνων καλλιεργητών και των προσφύγων. Έκτοτε και μέχρι το 2012 εκδόθηκαν πέντε αγροτικοί κώδικες με την μορφή προεδρικών και βασιλικών
διαταγμάτων. Πρόκειται για το διάταγμα της 3ης Οκτωβρίου 1924 «περί κωδικοποιήσεων των
αγροτικών νόμων»17, το διάταγμα της 1ης Οκτωβρίου 1926 με τον τίτλο «αγροτικός νόμος»18,
το διάταγμα της 5ης Ιουλίου 1932 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των διατάξεων
του αγροτικού νόμου υπ’αριθμ. 5496»19, το διάταγμα της 31ης Αυγούστου 1935 περί «κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των διατάξεων του αγροτικού κώδικος 5496 και των νόμων
5875 και 6448»20 και, τέλος, το διάταγμα της 29ης Οκτωβρίου 1949 «περί κωδικοποιήσεως
των αγροτικών νόμων»21. Οι παραπάνω κωδικοποιήσεις έγιναν με βάση εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην σχετική νομοθεσία. Κάθε νέα κωδικοποίηση, με εξαίρεση
την αρχική (1924), αποτελούσε μία νεότερη έκδοση της προηγούμενης στην οποία είχαν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που στο μεταξύ είχαν γίνει. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε
κατά τις κωδικοποιήσεις της προπολεμικής περιόδου. Έτσι την κωδικοποίηση του 1924 ακολούθησε η κωδικοποίηση του 1926, ενώ έχουμε νέες κωδικοποιήσεις το 1932 και 1935.
Η πρακτική αυτή μεταβλήθηκε κατά την μεταπολεμική περίοδο. Έτσι μετά την κωδικοποίηση του 1949 δεν επακολούθησε νεότερη, με αποτέλεσμα όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις να αποτελέσουν μία παράλληλη πηγή δικαίου αφού αυτές, τις περισσότερες φορές
δεν ενσωματώνονταν στην κωδικοποίηση. Έτσι το παράλληλο με την κωδικοποίηση δίκαιο :
α) είτε απλά καταργούσε την σχετική διάταξη της κωδικοποίησης, εάν ήταν αντίθετο με αυτήν, χωρίς όμως και να ενσωματώνεται σε αυτήν, β) είτε διαμόρφωνε νέες έννομες σχέσεις,
οι οποίες δεν ενσωματώνονταν στην κωδικοποίηση. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πρόβλημα
ασφάλειας δικαίου και συναλλαγών, αφού διαμορφώθηκε ένα σύνθετο δικαιϊκό σύστημα.
Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης: πρόκειται για
την περίπτωση των περιορισμών στην μεταβίβαση των παραχωρούμενων κλήρων. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν επιβληθεί δεδομένου ότι ο παραχωρούμενος κλήρος δεν αποτελούσε απλά
ένα περιουσιακό δικαίωμα αλλά παράλληλα υπηρετούσε γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτό η μεταβίβασή του θα έπρεπε να γίνει υπό ορισμένες
προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν την εκμετάλλευσή του (π.χ. θα έπρεπε ο τυχόν αγοραστής
να είναι αγρότης, ή ακτήμων κλπ). Οι περιορισμοί αυτοί βαίνουν συνεχώς μειούμενοι από το
1949 και μετά. Σημαντική ήταν η ανατροπή που επέφερε ο Α.Ν. 431/68. Στο εξής οι παραχωρούμενοι κλήροι μπορούσαν να μεταβιβαστούν με τον περιορισμό μόνο της μη κατατμήσεως
17

ΦΕΚ/Α/247/3-10-1924
ΦΕΚ/Α/370/22-10-1926
19
ΦΕΚ/Α/235/23-7-1932
20
ΦΕΚ/Α/410/18-9-1935
21
ΦΕΚ/Α/342/6-12-1949
18
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και της παρόδου δέκα ετών από της παραχωρήσεως. Ωστόσο, οι παραπάνω αλλαγές, οι οποίες στην πραγματικότητα αλλοίωναν την βούληση του νομοθέτη δεν ενσωματώθηκαν στην
υφιστάμενη κωδικοποίηση του 1949, της οποίας απλά καταργήθηκε το σχετικό άρθρο.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε κυρίως ρυθμίσεις περιορισμένης χρονικής ισχύος που
από την φύση τους δεν είναι συμβατές με την έννοια της κωδικοποίησης. Η κωδικοποίηση
απαιτεί σταθερότητα δικαίου ενώ αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις ρυθμίσεων περιορισμένης
χρονικής ισχύος. Οι δύο κύριες κατηγορίες ρυθμίσεων περιορισμένης χρονικής ισχύος αφορούσαν : i) την αυθαίρετη κατοχή και ii) της ανώμαλες δικαιοπραξίες.
Σχετικά με την πρώτη κατηγορία ρυθμίσεων, εκείνη της αυθαίρετης κατοχής, πρέπει να
σημειώσουμε ότι το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις από το 1951 μέχρι και σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν ιδιοκτησιακά δικαιώματα
στους αυθαιρέτως κατέχοντες με τον Ν. 1832/1951, τον Α.Ν. 431/68 , τον Ν. 666/1977, τον
Ν. 1845/1989 και τέλος το Ν. 3147/200322. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγητική έκθεση
του Ν. 3147/2003 αναφέρει ότι παρά τις επανειλημμένες ρυθμίσεις και παρατάσεις προθεσμιών το θέμα αυτό δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί. Αντίθετα εντάθηκε ακόμη περισσότερο
με αποτέλεσμα οι αυθαίρετα κατέχοντες να μη απομακρύνονται από τις καταπατηθείσες εκτάσεις, το δε δημόσιο να βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση, στερούμενο σημαντικών εσόδων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 5 του Ν. 3147/2003) κρίθηκε, πρόσφατα, αντισυνταγματική από το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας23 ενώ
εκκρεμεί η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου.
Αναφορικά με την δεύτερη κατηγορία ρυθμίσεων, εκείνη των ανώμαλων δικαιοπραξιών, προκύπτει ότι κατά τις μεταβιβάσεις των κλήρων δεν τηρήθηκε πάντοτε η προβλεπόμενη νομοθεσία. Όπως είναι γνωστό οι παραχωρούμενοι κλήροι συνδέονταν με περιορισμούς
όσον αφορά την δυνατότητα μεταβίβασής τους αλλά και την κατάτμησή τους. Οι περιορισμοί
στην μεταβίβαση στηρίζονταν στο επιχείρημα ότι ο παραχωρούμενος κλήρος δεν αποτελούσε
απλά ένα περιουσιακό δικαίωμα αλλά παράλληλα υπηρετούσε γενικότερους οικονομικούς
και κοινωνικούς σκοπούς. Παρά την ύπαρξη, ωστόσο, των παραπάνω περιορισμών, ο αριθμός των παράνομων μεταβιβάσεων ήταν μεγάλος. Η πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα αυτό προέβη στην αναγνώρισή τους. Έτσι προέκυψαν νομοθετικές ρυθμίσεις,
οι οποίες κύρωναν τις παράνομες μεταβιβάσεις (ανώμαλες δικαιοπραξίες). Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Ν.Δ. 3958/1959, αλλά και τις συνεχείς παρατάσεις του που φτάνουν μέχρι το
2006. (βλ. Ν.Δ. 4452/64, Α.Ν. 431/68, 666/77, 3147/2003, 3399/2005)24.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν εφαρμόζονταν οι αρχές της κωδικοποίησης, η πολιτεία θα είχε υποχρεωθεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα, τόσο της δικαιωματικής κατοχής
όσο και των ανώμαλων δικαιοπραξιών, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις περιορισμένης χρονικής
ισχύος δεν είναι συμβατές με την έννοια της κωδικοποίησης. Παράλληλα, εάν ενσωματωνόταν το σύνολο των τροποποιήσεων στην υφιστάμενη κωδικοποίηση, τότε, θα είχε προκύψει η
αναντιστοιχία, ορισμένων από αυτές με τους σκοπούς του νομοθέτη, και θα είχε ανακύψει το
ζήτημα δημιουργίας νέας κωδικοποίησης. Η νομοθετική πρακτική, ωστόσο, υπήρξε διαφορε22

Παπαστερίου Δ., Εποικιστικό δίκαιο, Αθήνα 2011, σελ. 180-184
Απόφαση 142/2012
24
Παπαστερίου Δ., Εποικιστικό δίκαιο, Αθήνα 2011, σελ.211-220
23
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τική. Έτσι η μη ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στον εκάστοτε υφιστάμενο κώδικα και η
ύπαρξη περιορισμένης χρονικής ισχύος διατάξεων, έδωσε την δυνατότητα αλλοίωσης των
ουσιαστικών στόχων της εποικιστικής πολιτικής που ήταν: α) η επιδίωξη να διατηρηθεί ο
κλήρος στον κληρούχο και την οικογένειά του και β) ο κλήρος να διατηρηθεί ακέραιος. Είναι
προφανές ότι οι στόχοι αυτοί ήταν δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, μέσω της πολυκερματισμένης νομοθεσίας δεν κατέστη εφικτό να δοθεί μία ευκρινής εικόνα του νομικού πλαισίου
του εποικισμού με αποτέλεσμα οι σκοποί δημοσίου συμφέροντος να υποκατασταθούν από
ιδιωτικά συμφέροντα.

Προυποθέσεις και κανόνες για την κωδικοποίηση της εθνικής αγροτικής
νομοθεσίας
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης αγροτικής νομοθεσίας είναι ότι έχει εμπλουτιστεί σε μέγιστο βαθμό με τις προβλέψεις της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ευρωπαϊκή επίδραση, καθώς και οι μεγάλες ιστορικές μεταβολές σε σχέση με την
εγκατάσταση και αποκατάσταση των αγροτών, διαφοροποιεί σημαντικά το σημερινό θεσμικό
πλαίσιο από εκείνο του παρελθόντος. Για παράδειγμα, όσον αφορά στις μεθόδους διαχείρισης της γης, ενώ η φιλοσοφία του αγροτικού κώδικα βασιζόταν κυρίως στην αποκατάσταση
ακτημόνων και την ορθολογική διαχείριση των εδαφών, στη νέα περίοδο προγραμματισμού
2007-2013 της κοινής γεωργικής πολιτικής η Ευρωπαική Ένωση στηρίζει συγκεκριμένες μέθοδους που συνδέονται κυρίως με την αειφόρο ανάπτυξη. Η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία που περιβάλλοντος φαίνεται ότι αποτελούν στις μέρες μας το βασικότερο προβληματισμό, αλλά και το βασικότερο στόχο πολιτικής όσον αφορά τη διαχείριση της αγροτικής γης,
ταυτόχρονα βέβαια με τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων γεωργών και την
ενθάρρυθνση της ανάπτυξης της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα η στήριξη των μεθόδων διαχείρισης αγροτικής γης στοχεύει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η βιοποικιλότητα, η διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, η προστασία υδάτων και εδάφους, η άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και τη βιώσιμη χρήση παρασιτοκτόνων25. Επιπλέον
προβλέπεται ότι οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την εγκατάλειψη, την απερήμωση και τις πυρκαγιές στα
δάση, ιδίως σε περιοχές λιγότερο ευνοημένες26
Όπως γίνεται φανερό, οποιαδήποτε προσπάθεια για την κωδικοποίηση της αγροτικής
νομοθεσίας, δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη την ισχυρή επίδραση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας, τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και από
άποψη δομής.
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν κατά την δημιουργία ενός μοντέλου κωδικοποίησης της αγροτικής νομοθεσίας, με βάση τις θεωρητικές αρχές της κωδικοποίησης
25

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
26

(Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες
γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 - 2013).
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αλλά και την εμπειρία του παρελθόντος, μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: α) η κωδικοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της αγροτικής νομοθεσίας και όχι μόνο ένα τμήμα
της, β) η κωδικοποίηση θα πρέπει να ξεκινήσει από το προπαρασκευαστικό στάδιο, από το
στάδιο δηλαδή της κατάρτισης συλλογών νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων.
Στην φάση αυτή καθοριστικός είναι ο ρόλος των διοικητικών υπηρεσιών των Υπουργείων
αλλά και η συνεργασία των Υπουργείων, γ) θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την
μετά την κωδικοποίηση νομοθετική παραγωγή. Συγκεκριμένα θα πρέπει το σύνολο της μεταγενέστερης της κωδικοποίησης νομοθεσίας να ενσωματώνεται στην αρχιτεκτονική της κωδικοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για την διαμόρφωση μιας διευρυμένης θεματικής του κώδικα, δ) η κωδικοποίηση θα πρέπει να διενεργηθεί μέσω των οδηγιών της Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου. Παράλληλα η ίδια επιτροπή, σε περίπτωση αδυναμίας ενσωμάτωσης της μεταγενέστερης νομοθεσίας στην αρχική
κωδικοποίηση, θα πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια του κώδικα και την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου.
Όπως προαναφέρθηκε η κωδικοποίηση θα πρέπει να ξεκινήσει από το προπαρασκευαστικό στάδιο, από το στάδιο δηλαδή της κατάρτισης συλλογών νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων. Η συλλογή αυτή θα αναδείξει την πληθώρα, το εύρος και το είδος των
νομοθετικών κειμένων που ρυθμίζουν αγροτικά θέματα. Επίσης θα συμβάλλει στο διαχωρισμό των νομοθετικών κειμένων και στη λήψη απόφασης σχετικά με το εάν η κωδικοποίηση
θα λάβει τη μορφή τυπικού νόμου που θα κυρωθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 76 του συντάγματος ή θα κυρωθεί με προεδρικό διάταγμα σε περίπτωση που
θα διαπιστωθεί ότι τα σημαντικότερα θέματα ρυθμίζονται κυρίως με κανονιστικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και άλλες πράξεις της διοίκησης. Ένα σημείο που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι ότι οι Κανονισμοί των οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αποτελούν πλέον μεγάλο μέρος της γεωργικής νομοθεσίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια κωδίκων, όπως επίσης και οι διεθνείς συμβάσεις27
παρόλο ότι λαμβάνονται υπόψη στην κωδικοποίηση, στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν
ως συνέπεια την τροποποίηση ή την κατάργηση ρυθμίσεων της εθνικής νομοθεσίας. Επίσης
στη συλλογή, αλλά και στην κωδικοποίηση δεν θα περιληφθεί η μεγάλη μάζα κειμένων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιλαμβάνεται σε σχέδια δράσης και ανακοινώσεις,
τα οποία παρότι δεν έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, έχουν προσδώσει τη φυσιογνωμία και τη
γενικότερη κατεύθυνση της γεωργικής πολιτικής. Αντιθέτως συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια
κωδίκων τα εθνικά νομοθετήματα που μεταφέρουν κοινοτικές οδηγίες στην ελληνική έννομη
τάξη, τα οποία επίσης αποτελούν μεγάλο μέρος της αγροτικής νομοθεσίας και κατά κανόνα
λαμβάνουν τη μορφή κανονιστικής πράξης (προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση).
Το περίγραμμα κωδικοποίησης της αγροτικής νομοθεσίας που παρατίθεται παρακάτω,
προτείνουμε να αποτελέσει το αρχικό στάδιο για τη δημιουργία προσχεδίου ή προσχεδίων για
την κωδικοποίηση της αγροτικής νομοθεσίας. Το περίγραμμα αυτό συνιστά μια σύνθεση της
δομής της αγροτικής νομοθεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται α) στις σχετικές συλλογές και συ27

Βλ. «Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας», Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

(http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/teliko_egxeiridio_odigion_gia_tin_kodikopoiisi_tis_nomothesias.pdf)
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νόψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη γεωργία28, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε,
δεν υπάρχει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει κωδικοποίηση οποιασδήποτε ευρείας θεματολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση β) στο έργο «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας- Ραπτάρχης». Το έργο αυτό ανήκει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, έως σήμερα θεματικά ταξινομημένη κατά χρονολογική σειρά σε 40 θεματικές ενότητες σύμφωνα με
μια μεθοδολογία άτυπης κωδικοποίησης, όπου εμφανίζονται οι τροποποιήσεις ή καταργήσεις
τους. Από τη συλλογή του «Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας» επιλέχθηκαν Οι θεματικές ενότητες
«Γεωργικη Νομοθεσια – Υδάτινοι Ποροι» (τόμος 16) και «Αγροτικη Νομοθεσια» (τόμος
17)29
Περίγραμμα συλλογής νομοθεσίας για την κωδικοποίηση της αγροτικής νομοθεσίας
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, γενικές αρχές, διατάξεις που έχουν γενική εφαρμογή
2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη
Ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης
Κανόνες χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης
Γεωργικές βιομηχανίες
Γεωργικοί συνεταιρισμοί
Ανάπτυξη τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών στον αγροτικό τομέα
Ειδικές ρυθμίσεις για μειονεκτικές περιοχές (εξόχως απόκεντρες, μικρά νησιά, κλπ)
Δράσεις πληροφόρησης και προώθησης γεωργικών προϊόντων
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αγροτικό Κτηματολόγιο
Μισθώσεις αγροτικών ακινήτων
Αρδεύσεις και Γεωτρήσεις
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
Αγροτική ασφάλεια
Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία
Προστασία και ασφάλιση αγροτικής δραστηριότητας
5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα
Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης
Παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διατήρηση, χαρακτηρισμός, συλλογή και χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων της γεωρΚαταπολέμηση της ρύπανσης γεωργικής προέλευσης
Προστασία βιοποικιλότητας.
Προστασία των υδάτων
Προστασία εδάφους
Λιπάσματα
Φυτοφάρμακα
Αέριοι ρύποι από γεωργικά μηχανήματα

28
29

Π.χ. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/index_el.htm
Το έργο διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-themis.gov.gr
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Συμπεράσματα
Η κωδικοποίηση της εθνικής αγροτικής νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
ασφάλεια του δικαίου και των συναλλαγών αλλά και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
και των συντεχνιακών συμφερόντων. Επιπλέον συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των αντιθέσεων μεταξύ εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η τήρηση των κανόνων κωδικοποίησης αλλά και η αξιοποίηση της εμπειρίας του παρελθόντος αποτελούν πολύτιμα κεφάλαια για
την επιτυχία ενός προγράμματος κωδικοποίησης.
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Διερεύνηση της Ικανοποίησης των Γεωργών από τους Φορείς του
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Περίληψη
Προκειμένου να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών, τις ανάγκες
των οποίων εξ’ ορισμού καλείται να καλύπτει, ο δημόσιος τομέας επιβάλλεται να ακολουθήσει τις νέες τάσεις που εμφανίζονται στη διοίκηση και στην οικονομία. Ιδιαίτερη προσπάθεια
πρέπει να καταβληθεί από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών, που κύριο αντικείμενο τους
είναι η εξυπηρέτηση των αγροτών, μιας πληθυσμιακής ομάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και κατά συνέπεια με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το κράτος μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) καθορίζει αφ’ εαυτού το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρονται, χωρίς την συμμέτοχη των αγροτών - πολιτών. Ωστόσο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες
αλλά και η αξιολόγηση τους είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας τόσο για την εκάστοτε κυβέρνηση και τη πολιτική που ακολουθεί όσο και για τους ίδιους τους γεωργούς που επηρεάζονται άμεσα.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SERVQUAL σε δείγμα 99 αγροτών συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
στη κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να διερευνηθούν οι προσδοκίες και ο βαθμός ικανοποίησης των αγροτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Λέξεις-κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Ικανοποίηση πελατών, SERVQUAL

Abstract
Public sector, in order to satisfy the increasing demands of citizens, has to follow the new
trends that show up in management and economy such as New Public Management. Particular
effort should be made by the public services, that they address to special citizen groups like
farmers, a population group with particular characteristics and consequently needs. The State,
through the Ministry of Rural Development and Food (MRDF) determines per se the kind of
services that are to be offered without the participation of the citizens - farmers. However, the
services provided as well as their evaluation is of critical importance for the government concerning the policy followed and the farmers themselves.
In this study we have used the SERVQUAL model in order to explore the expectations,
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the perceptions and finally the service quality provided by the Ministry of Rural Development
and Food (MRDF) to the farmers. For this purpose we have used a sample of 99 farmers that
interacted with the Ministry (MRDF), in central Macedonia.
Key-words: Public management, Customer Satisfaction, SERVQUAL

Εισαγωγή
Η έννοια της ποιότητας θεωρείται ότι αποτελεί μια ανταγωνιστική στρατηγική που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία αλλά με το πέρασμα του χρόνου μεταφέρθηκε και άλλους
τομείς όπως είναι η παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, οι γνώσεις για την ποιότητα των προϊόντων
δεν επαρκούν για την κατανόηση της ποιότητας των υπηρεσιών (Parasuraman et al., 1985).
Συνεπώς, απαιτείται διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης των υπηρεσιών κυρίως λόγω των
σημαντικών διαφορών που παρουσιάζουν. Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
• Οι περισσότερες υπηρεσίες είναι άυλες.
• Οι υπηρεσίες παρουσιάζουν έντονη ετερογένεια.
• Η παραγωγή και η κατανάλωση των περισσότερων υπηρεσιών γίνεται ταυτόχρονα
Η παροχή λοιπόν υπηρεσιών είναι μια διεργασία, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, άυλων ενεργειών που εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και του εκπροσώπου της επιχείρησης κατά την οποία προσφέρεται μια λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τον πελάτη (Grönroos, 2000). Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι αρκετά δύσκολο για μια
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της λαμβάνουν πάντα αυτό που
η ίδια επιθυμεί να τους προσφερθεί.
Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον κυβερνητικό τομέα απαιτούνται κάποιες παραδοχές, οι οποίες δεν υφίσταται στον ιδιωτικό τομέα. Η φύση πολλών δημόσιων υπηρεσιών
είναι τέτοια που υπάρχει συλλογική ή κοινοτική πληρωμή για τις υπηρεσίες, οι οποίες δεν
απολαμβάνονται πάντα προσωπικά ή άμεσα από τον πολίτη που τις πληρώνει. Οι πολίτες σε
πολλές περιπτώσεις δηλαδή, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν για υπηρεσίες, τις οποίες δεν
καταναλώνουν ούτε αναμένεται να καταναλώσουν ή τις καταναλώνουν άλλοι συμπολίτες
τους. Επίσης, οι πολίτες σε πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη δημόσια διοίκηση,
δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα ή πρόσβαση σε υποκατάστατα. Επιπλέον οι πολίτες - πελάτες των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών εμφανίζονται
να έχουν περιορισμένη γνώση των δημόσιων υπηρεσιών, να θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι πολίτες που απολαμβάνουν ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών πληρώνοντας τους ίδιους ή χαμηλότερους φόρους, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο την ικανοποίηση των πολιτών από την
υπηρεσία αυτή (Βουδούρης κα, 2007 ).
Είναι δεδομένο λοιπόν, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ιδιωτικά προσφερόμενες υπηρεσίες και σε αυτές που προσφέρονται από το δημόσιο τομέα. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση από τη δεκαετία του ‘90 να υιοθετηθούν από το δημόσιο τομέα αρχές διοίκησης όπως αυτή εκφράζεται από τη προσέγγιση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ),
βασική αρχή του οποίου είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση κατά αντιστοιχία με τη διοίκηση

- 104 -

Ενότητα 2 - Διερεύνηση της Ικανοποίησης των Γεωργών

ολικής ποιότητος. Ο δημόσιος τομέας προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητά του και
την ποιότητα των υπηρεσιών του θα πρέπει να ακολουθήσει πρακτικές του ιδιωτικού τομέα.
Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα διοίκησης ποιότητος
και ανασχεδιασμού των λειτουργιών του κράτους αντανακλώντας την άποψη ότι η βελτίωση
της απόδοσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα απαιτεί την καλύτερη εστίαση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δημόσιο τομέα (Μαρούδας κα., 2011).Στο ΝΔΜ, οι πολίτες που συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται ως πελάτες κατά αντιστοιχία με τον ιδιωτικό τομέα.
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική δημόσια διοίκηση, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει
όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν σε οικονομικό, τεχνολογικό και ανταγωνιστικό επίπεδο
προσπαθεί να εφαρμόσει ένα νέο διοικητικό μοντέλο, στοχεύοντας αφενός στη δημιουργία
αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων οργανισμών, με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, και αφετέρου στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της με τρόπο
πιο φιλικό και ελκυστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (Philippidou et al. 2004). Συνεπώς, η βελτίωση των διαδικασιών σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια από τις δημόσιες
υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πολιτών (Kakouris & Meliou, 2010).Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες και μελέτες σχετικά με
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ελληνικό δημόσιο όπως για παράδειγμα
για τα δημόσια νοσοκομεία (Karassavidou et al, 2009) το ΙΚΑ (Papanikolaou & Zygiaris
2012), τις εφορίες - ΔΟΥ (Kakouris & Meliou, 2011) την ανώτατη εκπαίδευση (Zafiropoulos
& Vrana 2008) και την Ελληνική Αστυνομία (Βουδούρης, 2007).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η παρούσα έρευνα εξετάζει την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) που κύριο αντικείμενο τους είναι η εξυπηρέτηση των γεωργών, μιας
επαγγελματικής ομάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το κράτος, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζει το
είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρονται, χωρίς την συμμέτοχη των πολιτών - αγροτών.
Ωστόσο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και η αξιολόγηση τους είναι θέμα εξαιρετικής σημασία τόσο για την εκάστοτε κυβέρνηση και τη πολιτική που ακολουθεί όσο και για τον ίδιο
τον αγρότη – πολίτη.
Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζοντας τη
χρήση του SERVQUAL ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών και ακολουθεί
η μεθοδολογία και οι στόχοι της παρούσας εργασίας. Στο τέταρτο μέρος της εργασίας γίνεται
η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την ανάλυση.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες που
θα προσελκύσουν αλλά και θα διατηρήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες τους. Στον κλάδο
των υπηρεσιών, οι ορισμοί της ποιότητας εστιάζουν συνήθως στην επίτευξη των απαιτήσεων
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του πελάτη και στο κατά πόσο οι πάροχοι υπηρεσιών ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.
Η ποιότητα των υπηρεσιών ορίζεται ως «μια γενικότερη στάση ή αντίληψη σχετικά με τη συνολική υπεροχή ή αριστείας της υπηρεσίας» (Parasuraman et al., 1988). Ένας απλός τρόπος
για να προσδιορίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, έτσι όπως αυτή αξιολογείται από έναν
πελάτη, είναι να εξετάσουμε το χάσμα (τη διαφορά) μεταξύ των προσδοκιών από την υπηρεσία και των πραγματικών επιδόσεων της (Cronin & Taylor, 1992, Parasuraman et al, 1991).
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η μεθοδολογία SERVQUAL (προερχόμενη από τις
λέξεις Service και Quality). Η μέθοδος αυτή ξεκινά με την παραδοχή ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να μετρηθεί με τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ των συνολικών
προσδοκιών στον τομέα των υπηρεσιών (Expectations) και την αντίληψη για την πραγματική
απόδοση ενός συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών στο συγκεκριμένο τομέα (Perceptions)(Zeithaml et al, 1993). Πρόκειται για ένα γενικό και ευρέως αποδεκτό εργαλείο για τη
μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η κλίμακα που χρησιμοποιεί η
SERVQUAL δημιουργήθηκε αρχικά το 1985 από τους Parasuraman Berry και Zeithaml και
περιελάμβανε δέκα διαστάσεις μέσω των οποίων προσδιοριζόταν η ποιότητα των υπηρεσιών.
Στη συνέχεια όμως οι ίδιοι συγγραφείς περιόρισαν τις διαστάσεις , από δέκα σε πέντε:
• Αξιοπιστία (Reliability), η ικανότητα του οργανισμού να κάνει αυτό που υπόσχεται
ποιοτικά και χωρίς χρονικές υστερήσεις.
• Ανταπόκριση (Responsiveness), η ικανότητα των εργαζομένων του οργανισμού να
ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών.
• Διασφάλιση (Assurance), η εμπιστοσύνη που εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό του
οργανισμού μέσα από την ευγένεια του, τις γνώσεις και την κατάρτιση που έχει
λάβει.
• Συναισθηματική Κατανόηση (Empathy), η ικανότητα των εργαζομένων του οργανισμού να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
• Απτότητα (Tangibility), περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του οργανισμού και την
εμφάνιση του προσωπικού.
Για την μέτρηση των παραπάνω διαστάσεων αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων - κριτηρίων. Είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο για τη μέτρηση της
ποιότητας των υπηρεσιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μεθοδολογία
SERVQUAL έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους υπηρεσιών περιλαμβάνοντας τον τομέα της υγείας (π.χ, Babakus & Boller,
1992, Kilbourne et al, 2004), το λιανικό εμπόριο (Tsai & Huang, 2002, Naik et al, 2010), τον
τραπεζικό τομέα (Lam, 2002), τον ξενοδοχειακό τομέα (Mey et al, 2006, Spreng & Singh,
1993), στον αθλητισμό (Kouthouris & Alexandris, 2005), τις τηλεπικοινωνίες (van der Wal et
al, 2002) και τα πληροφοριακά σύστημα (Jiang et al, 2002, Carr, 2002). Επιπλέον, υπάρχουν
αρκετές μελέτες (Stafford κα, 1998, Gayathri et al, 2005) σχετικά με τον κλάδο των ασφαλίσεων.
Εξετάζοντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο βασικός στόχος των ερευνών
σχετικά με τη ποιότητα των υπηρεσιών είναι διττός: Πρώτον, αφορά τον προσδιορισμός των
διαστάσεων της ποιότητας της υπηρεσίας που εξετάζεται και δεύτερον την ανάπτυξη κατάλ-
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ληλων οργάνων μέτρησης (π.χ. ερωτηματολόγιο) της ποιότητας της εξεταζόμενης υπηρεσίας.
Πολλοί ερευνητές έχουν επιβεβαιώσει την εφαρμογή του μοντέλου με τις πέντε διαστάσεις
όπως προτείνεται από τους εμπνευστές του τόσο σε διαφορετικούς τομείς όσο και σε διαφορετικές χώρες (π.χ. Gabbie & Neill, 1996, Mehta & Durvasula, 1998). Ωστόσο, σε άλλες μελέτες, το μοντέλο των 5 διαστάσεων δεν έχει επιβεβαιωθεί (π.χ. Carman, 1990, Babakus &
Boller, 1992, Ryan & Cliff, 1996, Zhao et al, 2002). Σε μια τρίτη ομάδα μελετών, η κλίμακα
SERVQUAL εμφανίζει διαφορετικές διαστάσεις για την περιγραφή της ποιότητας π.χ. μιας
μόνο διάστασης (Lam, 1997), δύο διαστάσεις (Babakus & Boller, 1992, Ekinci et al, 2003),
τρεις διαστάσεις (Mei et al, 1999), τέσσερις διαστάσεις (Gagliano & Hathcote, 1994,
Kilbourne et al, 2004), έξι διαστάσεων (Headley & Miller, 1993), επτά διαστάσεων (Freeman
& Dart, 1993) κλπ. Επιπλέον, άλλοι ερευνητές σε διαφορετικές χώρες και τομείς έχουν αναφέρει διαφορετικές διαστάσεις για τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις αλλά και για τις βαθμολογίες των διαφόρων τους (Arasli et al, 2005, Zhao et al, 2002).
Συνοψίζοντας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σχόλιο των Babakus και Boller
(1992) ότι «ο τομέας της ποιότητας των υπηρεσιών μπορεί να είναι πολύπλοκος σε ορισμένους τομείς και πολύ απλός και μονοδιάστατος σε άλλους». Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει
να δεχτούμε ότι ο αριθμός των διαστάσεων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρεται και συνεπώς κάθε τομέας θα πρέπει να
εξετάζεται ξεχωριστά.
Η μέθοδος SERVQUAL έχει δεχτεί κριτική για το γεγονός ότι δεν μπορεί να ενσωματώσει όλες τις διαστάσεις της ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών.(Mostafa, 2006, Jiang
et al, 2000, Babakus & Mangold, 1992, Carman, 1990). Ενώ υπάρχει αρκετός προβληματισμός για τον κεντρικό ρόλο των προσδοκιών και τη σημαντικότητα μιας αφαίρεσης (το κενό /
χάσμα) ως μέτρο της ποιότητας (Asuboteng et al, 1996, Buttle, 1996). Μια άλλη κριτική εστιάζει στον αποκλεισμό διαστάσεων που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών, όπως η
τιμή και η προσβασιμότητα (Gilmore & Carson, 1992).
Ωστόσο, παρά την όποια κριτική το μοντέλο SERVQUAL προτιμάται για τη μέτρηση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διάφορους τομείς. Αποτελέσματα ερευνών για
την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών δείχνουν ότι το SERVQUAL
είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών (Cronin &
Taylor, 1992). Ενώ αν χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο, μπορεί να βοηθήσει στον
εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών επιχειρήσεων και οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες. Τέλος, οι δημιουργοί του SERVQUAL συνιστούν να γίνεται προσαρμογή και τροποποίηση της κλίμακας για συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ή όταν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές κουλτούρες από αυτή στην οποία αρχικά αναπτύχθηκε
(Parasuraman et al., 1991).

Μεθοδολογία και Στόχοι
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SERVQUAL για να μετρηθεί η ποιότητα
των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε κατόπιν μελέτης παρόμοιων
εργασιών για υπηρεσίες που παρέχονται από το ελληνικό δημόσιο σε άλλους τομείς ωστόσο
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όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας και οικονομικών υπηρεσιών. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να
αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες μελέτες για τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφηκαν τα δημογραφικά
στοιχεία των συμμετεχόντων ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι προσδοκίες των αγροτών από τις υπηρεσίες του υπουργείου και το επίπεδο των υπηρεσιών που πραγματικά λαμβάνουν.
Συνολικά, πέραν του τμήματος με τα δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ένα
τμήμα με 22 ερωτήσεις για την αξιολόγηση της προσδοκώμενης ποιότητας των υπηρεσιών
του υπουργείου και ένα δεύτερο τμήμα με τις ίδιες ερωτήσεις (κατάλληλα διατυπωμένες) για
την αξιολόγηση των αντιλήψεων (τι πραγματικά συνέβη) από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΥπΑΑΤ. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν κλειστού τύπου διατυπωμένες σε 7-βάθμια
κλίμακα Likert, με το 1 να αντιστοιχεί στο «Διαφωνώ Απόλυτα» και το 7 στο «Συμφωνώ
Απόλυτα». Η παραπάνω αντιστοίχιση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο υψηλότερη βαθμολόγηση δινόταν σε μια ερώτηση τόσο υψηλότερη ήταν η προσδοκία ή η αντίληψη για το εξεταζόμενο χαρακτηριστικό ποιότητας από την πλευρά των συμμετεχόντων.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Μάιος του 2012 στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας). Τα
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε συνδικαλιστικούς φορείς των γεωργών και σε συλλόγους
παραγωγών αγροτικών προϊόντων λαϊκών αγορών της κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι δέχθηκαν να δώσουν τα ερωτηματολόγια σε μέλη τους. Επίσης, ερωτηματολόγια μοιράστηκαν
σε ιδιώτες γεωπόνους - μελετητές που δέχθηκαν να δώσουν ερωτηματολόγια σε νέους γεωργούς - πελάτες τους, οι οποίοι συμμετείχαν στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση νέων γεωργών"
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σκόπιμα αποφεύχθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους γεωργούς κατά την επίσκεψη τους στις εξεταζόμενες δημόσιες υπηρεσίες
για την αποφυγή επηρεασμού των απαντήσεων τους αλλά και την λήψη απαντήσεων ένθερμο. Επιπλέον, η κίνηση αυτή προβλήθηκε σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αίσθησης ανωνυμίας των ερωτώμενων. Το ερωτηματολόγιο απευθύνονταν σε γεωργούς που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν συνολικά τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από τους φορείς και τις υπηρεσίες του υπουργείου κατά την επίσκεψη
τους σε αυτές. Τελικά, στην στατιστική ανάλυση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 99 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια παραλείποντας 13 ερωτηματολόγια που είχαν σημαντικές ελλείψεις.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι να καταγράφουν οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις
των αγροτών – πελατών των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. Από την εκτίμηση αυτή είναι δυνατόν
να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του υπουργείου μέσω του προσδιορισμό του χάσματος ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των συναλλασσόμενων. Επιπλέον, θα γίνει μια διερεύνηση της καταλληλότητας της κλίμακας
SERVQUAL για την περαιτέρω αξιολόγηση της ποιότητας των υπουργείου.
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Ανάλυση και Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη συγκέντρωση των στοιχείων του ερωτηματολογίου. Για την διευκόλυνσης της ροής του κειμένου η ανάλυση είναι
χωρισμένη σε τρεις ενότητες: τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την ανάλυση αξιοπιστίας και
την παραγοντική ανάλυση με σκοπό τη διερεύνηση της εγκυρότητα δομής (construct validity)
του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή
του μοντέλου.
1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος
Το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Δημογραφικό προφίλ
Χαρακτηριστικό

Αρ. Συμμετεχόντων

Ποσοστό (%)

ΦΥΛΛΟ
Άνδρας
Γυναίκα

63
36

63,6
36,4

ΗΛΙΚΙΑ
<25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
>41

13
31
27
13
15

13,13
31,31
27,27
13,13
15,15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Μετα-λυκειακή/ Ανώτερη/ Ανωτάτη

12
23
48
16

12,12
23,23
48,48
16,16

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αποκλειστική
Μη - αποκλειστική

73
26

73,7
26,3

22
35
30
12

22,22
35,35
30,30
12,12

16
25
22
36

16,16
25,25
22,22
36,36

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
0 – 5 Χρόνια
6 – 10 Χρόνια
11 – 20 Χρόνια
>20 Χρόνια
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
0 - 5 Km
6 - 12 Km
13 - 20 Km
> 20 km

Πηγή: Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άνδρες σε ποσοστό
63,6%, έχουν τελειώσει το λύκειο σε ποσοστό 48,48%, απασχολούνται αποκλειστικά στη γεωργία σε ποσοστό 73,7% με 6 έως 10 χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα τους ενώ από τους
συμμετέχοντες μόνο το 16,16% χρειάζεται να μετακινηθούν σε αποστάσεις κάτω των 5 χιλιόμετρων για να εξυπηρετηθούν από τους φορείς του υπουργείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι
πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό 36,36%, χρειάζεται να μετακινηθεί σε αποστάσεις
πάνω των 20 χιλιόμετρων για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί από φορείς του υπουργείου. Το
παραπάνω είναι λογικό εάν αναλογιστούμε την κατανομή του αγροτικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές αλλά και την συγκέντρωση των υπηρεσιών στις αστικές περιοχές. Το παραπάνω γεγονός ωστόσο μπορεί να αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό στην αξιολόγηση
των εμπειριών των συναλλασσόμενων με τους φορείς του υπουργείου.
2. Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
Προκειμένου να δοκιμαστεί η αξιοπιστία της κλίμακας SERVQUAL και η εσωτερική συνοχή
των πέντε διαστάσεων ποιότητας όπως προτείνεται από τους Parasuraman et al. (1988), υπολογίστηκε o δείκτης Cronbach's alpha για κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες. Οι συντελεστές αξιοπιστίας των αγροτών - πελατών των ΥπΑΑΤ παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Ανάλυση Αξιοπιστίας για το σύνολο της κλίμακας SERVQUAL και των επιμέρους διαστάσεων - Crοnbach’s -α (alpha)
Διαστάσεις
Ποιότητας

Αριθμός
Παραγόντων

Αντιλήψεις
(P: Perceptions)

Προσδοκίες
(E: Expectations)

Αξιοπιστία (Reliability)

5

0,873

0,799

Ανταπόκριση (Responsiveness)

4

0,837

0,801

Διασφάλιση (Assurance)

4

0,850

0,817

Συναισθηματική Κατανόηση (Empathy)

5

0,859

0,795

Απτότητα (Tangibility)

4

0,813

0,674

Σύνολο

22

0,965

0,945

Πηγή: Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εσωτερική συνοχή των διαστάσεων ποιότητας της
κλίμακας των αντιλήψεων (Ρ) είναι όλες αρκετά υψηλές με τιμές μεγαλύτερες από την τιμή
των 0,70 που προτείνεται από τη βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, η κλίμακα των αντιλήψεων
παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατανόησαν το περιεχόμενο των ερωτήσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συνοχή
των απαντήσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα για τους συντελεστές αξιοπιστίας για τις προσδοκίες (Ε) εμφανίζουν αρκετά υψηλές τιμές, χαμηλότερες ωστόσο από τις αντίστοιχες τιμές
για τις αντιλήψεις. Συνολικά για την κλίμακα της αντίληψης αλλά και για την κλίμακα των
προσδοκιών, ο δείκτης αξιοπιστίας είναι υψηλός (0,945) και (0,965) αντίστοιχα. Σε γενικές
γραμμές, τα αποτελέσματα του πίνακα 2 δείχνουν ότι δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα αξιοπιστίας στη χρήση του μοντέλου για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.
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3. Παραγοντική Ανάλυση - εγκυρότητα δομής ερωτηματολόγιου
Λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο στόχο της παρούσας μελέτης τη διερεύνηση δηλαδή της καταλληλότητας του SERVQUAL να εξετάζει την ποιότητα των υπηρεσιών με βάση της διαστάσεις που προτείνει είναι αναγκαίο να εξεταστεί η εγκυρότητα δομής του ερωτηματολογίου
που χρησιμοποιήθηκε. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια κλίμακα θα πρέπει να υποβληθεί σε παραγοντική ανάλυση για να εξεταστεί η εγκυρότητα δομής (δηλαδή
των προσδοκιών, των αντιλήψεων ή ακόμη των διάφορων τους). Στην παρούσα εργασία ακολουθείται το παράδειγμα των Karassavidou et al. (2009) που χρησιμοποιούν για την παραγοντική ανάλυση την κλίμακα των προσδοκιών.
Έτσι, λοιπόν στις απαντήσεις που αφορούσαν τις προσδοκίες των αγροτών υποβλήθηκαν σε παραγοντική ανάλυση με τη χρήση των κύριων συνιστωσών (principal component
analysis). Από την εξέταση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ΚΜΟ (0, 918) και του έλεγχου σφαιρικότητας του Bartlett (σημαντικότητα 0,00) φαίνεται ότι
τα δεδομένα είναι επαρκή και κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε ανάλυση με τη μεθοδολογία των κύριων συνιστωσών. Από την ανάλυση δημιουργήθηκαν 3 συνιστώσες (components) με τις αρχικές χαρακτηριστικές ρίζες (eigenvalues) να ξεπερνούν τη μονάδα (κριτήριο
Kaiser). Για να διευκολυνθεί η ερμηνεία των 3 αυτών συνιστωσών εφαρμόστηκε η τεχνική
της ορθογώνιας περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης (varimax rotation). Ο πίνακας 3 εμφανίζει της κύριες συνιστώσες μετά την περιστροφή καθώς και τις τιμές των παραγοντικών
φορτίων (loadings) στις μεταβλητές που απαρτίζουν τις συνιστώσες.
Οι τρεις συνιστώσες που δημιουργήθηκαν συνολικά εξηγούν το 69,679% της συνολικής διακύμανσης ξεπερνώντας το όριο του 60% που συνήθως χρησιμοποιείται από τις κοινωνικές
επιστήμες (Ηair et al., 1995). Η πρώτη συνιστώσα εξηγεί 32,636 % της συνολικής διακύμανσης και θα μπορούσε να ονομαστεί γενικά «εξυπηρέτηση». Η συνιστώσα αυτή περιέχει 12
διαστάσεις ποιότητας που κατατάσσονται στη αξιοπιστία, την ανταπόκριση, τη διασφάλιση
αλλά και την συναισθηματική κατανόηση. Θεωρείται ότι περιέχει βασικές διαστάσεις που
έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία και την ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ στις
ιδιαίτερες ανάγκες των συναλλασσόμενων πολιτών. Επιπλέον, η συνιστώσα αυτή εμφανίζει
και την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα ενώ οι άλλες 2 συνιστώσες ακολουθούν με χαμηλότερα χάσματα.
Η δεύτερη συνιστώσα εξηγεί 25,009 % της συνολικής διακύμανσης και ονομάστηκε
«Περιβάλλον και συνθήκες εξυπηρέτησης». Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει οκτώ σημεία
που σχετίζονται με την αξιοπιστία, την ανταπόκριση, τη διασφάλιση και την απτότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας. Η τρίτη συνιστώσα εξηγεί 12,035 % της συνολικής διακύμανσης και
θα μπορούσε να αντιστοιχεί στις εγκαταστάσεις. Στη συνιστώσα αυτή, περιλαμβάνονται δύο
στοιχεία που προέρχονται από την απτότητα. Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα δεν μπορεί να
επιβεβαιωθεί η δομή που προτείνεται από Parasuraman et al. (1988) για την κλίμακα
SERVQUAL. Η διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη και με προηγούμενες έρευνες που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
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Πίνακας 3. Συνιστώσες παραγοντικής ανάλυσης και μέσες τιμές προσδοκιών και αντιλήψεων
Παραγοντικό
Φορτίο

Μέση τιμή
Προσδοκιών

Μέση τιμή
Αντιλήψεων

0,955

3,753

3,051

-0,702

0,705

3,707

3,051

- 0,656

0,744

3,818

3,612

-0,206

0,783

3,586

2,949

-0,637

0,579

3,806

2,859

-0,947

0,738

4,202

3,408

-0,794

0,574

4,051

3,242

-0,809

0,692

3,525

2,707

-0,818

0,778

3,586

2,919

-0,667

0,747

3,737

2,970

-0,767

0,694

3,899

3,101

-0,798

0,721

3,566

2,816

-0,750

0,546

3,557

2,980

-0,577

0,911

4,274

3,747

-0,527

0,544

5,071

4,838

-0,233

Παράγοντας 1: Εξυπηρέτηση
32,636 % της συνολικής διακύμανσης; Cronbach’sa
Ο φορέας παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που
Q2
έχει δεσμευτεί.
Ο φορέας ενημερώνει τους συναλλασσομένους για το
Q3 χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους
Οι εργαζόμενοι του φορέα εμπνέουν εμπιστοσύνη
Q4
στους συναλλασσόμενους
Ο φορέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους συναλλασQ5
σόμενους
Ο φορέας χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις
Q7
των συναλλασσόμενων
Οι συναλλασσόμενοι λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση
Q8
από τους εργαζόμενους του φορέα
Οι εργαζόμενοι του φορέα παρέχουν τις υπηρεσίες
Q9
τους με διαφάνεια
Οι εργαζόμενοι του φορέα αντιμετωπίζουν με πραγQ10
ματικό ενδιαφέρον τους συναλλασσόμενους
Ο φορέας παρέχει στους συναλλασσόμενους σωστή &
Q12
έγκαιρη πληροφόρηση
Οι εργαζόμενοι του φορέα είναι πάντα πρόθυμοι να
Q13
εξυπηρετήσουν τους συναλλασσόμενους
Οι εργαζόμενοι του φορέα κατανοούν τις ανάγκες των
Q15
συναλλασσόμενων
Ο φορέας παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την
Q17
πρώτη φορά
Παράγοντας 2: Περιβάλλον & Συνθήκες Εξυπηρέτησης
25,009 % της συνολικής διακύμανσης; Cronbach’sa
Οι εργαζόμενοι του φορέα έχουν περιποιημένη εμφάQ11
νιση

Διαφορά

Q14

Οι εργαζόμενοι του φορέα είναι ευγενικοί

0,616

4,495

3,576

-0,919

Q16

Οι εγκαταστάσεις του φορέα είναι άνετες για το κοινό

0,681

3,525

3,010

-0,515

0,710

3,899

3,657

-0,242

0,717

4,333

3,778

-0,555

0,622

4,316

3,596

-0,720

0,719

4,393

3,806

-0,587

0,658

4,161

3,714

-0,447

0,772

3,712

3,147

-0,566

Q18
Q19
Q20
Q21
Q22

Οι εργαζόμενοι του φορέα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα αιτήματα των συναλλασσόμενων
Οι εργαζόμενοι του φορέα έχουν τις γνώσεις για να
απαντήσουν στα ερωτήματα των συναλλασσόμενων
Συνολικά, ο φορέας είναι συνεργάσιμος με τους συναλλασσόμενους
Ο φορέας τηρεί τα απαραίτητα αρχεία με ακρίβεια
(χωρίς λάθη)
Ο φορέας έχει βολικό ωράριο λειτουργίας
Παράγοντας 3: Εγκαταστάσεις
12,035 % της συνολικής διακύμανσης; Cronbach’sa

Q1

Οι διευθύνσεις του φορέα έχουν σύγχρονο εξοπλισμό

0,845

3,990

3,586

-0,404

Q6

Οι εγκαταστάσεις του φορέα έχουν υψηλό επίπεδο
αισθητικής

0,678

3,434

2,707

-0,727

Πηγή: Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου
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Στον πίνακα 3 είναι σαφές ότι σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας οι αντιλήψεις των αγροτών από την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ υπολείπεται σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουν από τις υπηρεσίες αυτές. Διαφορετικά, η ποιότητα των υπηρεσιών του
ΥπΑΑΤ σε συνολικό επίπεδο υπολείπεται των προσδοκιών των πολιτών. Αυτό οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ θα μπορούσαν να δουν μεμονωμένα σε ποιες διαστάσεις εμφανίζονται υψηλές διαφορές και σε αυτές τις διαστάσεις να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών τους όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει με τη βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων των υπηρεσιών (ευγένεια
και προσοχή που δείχνουν στους συναλλασσόμενους).

Συμπεράσματα
Πριν την διατύπωση των όποιων συμπερασμάτων προκύπτουν από την παρούσα μελέτη θα
πρέπει να αναφερθούν οι ακόλουθες αδυναμίες και περιορισμοί. Η έρευνα έχει περιορισμένη
γεωγραφική ισχύ. Για να είναι τα αποτελέσματα έγκυρα για το σύνολο της χώρας η έρευνα θα
πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις περιοχές τις χώρας χρησιμοποιώντας την κατάλληλη δειγματοληψία. Επιπλέον η παραγοντική ανάλυση θα πρέπει να επεκταθεί περάν της κλίμακας των
προσδοκιών αλλά και σε αύτη της αντίληψης αλλά και των διαφορών τους. Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση είναι η χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής
ανάλυσης που θα μπορούσε να προσδιορίσει μια καταλληλότερη δομή του ερωτηματολογίου
για να εξεταστούν οι διαστάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΥπΑΑΤ.
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προσδοκίες των πολιτών ήταν περισσότερες
από τις αντιλήψεις τους. Αυτό δείχνει ότι το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ
δεν είναι ικανοποιητικό για τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Τις μεγαλύτερες αρνητικές διαφορές συγκεντρώνουν 2 παράγοντες που έχουν να κάνουν με κοινωνικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. Συνεπώς, σε μια στρατηγική βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν ποιες από
τις διαστάσεις ποιότητας εμφανίζουν την μεγαλύτερη διάφορα και σε αυτή να επικεντρωθούν
οι προσπαθείς βελτίωσης.
Βασικό συμπέρασμα από την έρευνα αυτή είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται η δομή της κλίμακας SERVQUAL έτσι όπως αυτή προτείνεται από τους δημιουργούς της. Αυτό σημαίνει
ότι είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του ερωτηματολογίου πριν γίνει μια εκτεταμένη προσπάθεια εκτίμησης της ποιότητας που προσφέρονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μια τέτοια έρευνα είναι βασικό στοιχείο μιας νέας προσέγγισης σε θέματα διοίκησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτή εκφράζεται από τον όρο Νέο
Δημόσιο Μάνατζμεντ. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στη ικανοποίηση των πολιτών των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και συνεπώς καθιστά αναγκαία πρώτα από όλα τη διερεύνηση
της ποιότητας των υπηρεσιών και ακολούθως τη βελτίωση όσων τομέων εμφανίζονται να υστερούν έναντι των προσδοκιών των πολιτών.

- 113 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Βιβλιογραφία
Arasli H., Mehtap-Smadi S. and Katircioglu S.T. (2005) Customer service quality in the
greekcypriot banking industry. Managing Service Quality 15(1): 41-56.
http://dx.doi.org/10.1108/09604520510575254
Asuboteng P., Mc Cleary K.G. and Swan J.E. (1996) SERVQUAL revisited: a critical review
of service quality. Journal of Services Marketing 10(6): 62-81.
Babakus, E. and Mangold, W. (1992) Adapting SERVQUAL scale to hospital services: an
empirical investigation, Health Services Research 26(5): 767-86.
Babakus, E., and Boller, G.W. (1992) An empirical assessment of the SERVQUAL scale.
Journal of Business Research 24 (3): 253-268.
Buttle, F. (1996) SERVQUAL: review, critic and research agenda, European Journal of Marketing 30(1): 8-32.
Bουδούρης Κ, Τσοτσόλας Ν, Μπουραντά Ν, και Σαρρή Α. (2007) Μέτρηση ικανοποίησης εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία. Εκδόσεις Ινστιτούτου Αστυνομικών Μελετών Επιμόρφωσης και Τεκμηρίωσης / Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων,
Αθήνα.
Ανακτήθηκε
στις
01/02/2012
από
το
site:
http://www.dss.dpem.tuc.gr/pdf/greek3.pdf
Carman, J.M. (1990) Consumer perception of service quality: an assessment of the
SERVQUAL dimensions. Journal of Retailing 66(Spring): 33-55.
Carr, C.L. (2002) Measuring information system service quality: SERVQUAL from the other
side. MIS Quarterly 26(2): 145-66.
Cronin, J.J., and Taylor, S.A. (1994) SERVPERF versus SERVQUAL, reconciling performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. Journal of Marketing 58(1): 125-131 http://dx.doi.org/10.2307/1252256
Ekinci Y., Prokopaki P. and Cobanoglu, C. (2003) Service quality in Cretan accommodations:
marketing strategies for the UK holiday market. International Journal of Hospitality
Management 22(1): 47-66 http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4319(02)00072-5
Freeman K.D. and Dart J. (1993) Measuring the perceived quality of professional business
services.
Journal
of
Professional
Services
Marketing
9(1):
27-47
http://dx.doi.org/10.1300/J090v09n01_04
Gabbie O. and Neill M.A. (1996) SERVQUAL and Northern Ireland hotel sector, a comparative analysis - part 1. Managing Service Quality 8(5): 306-311.
Gagliano K.B. and Hathcote J. (1994) Customer expectations and perceptions of service quality in apparel retailing. Journal of Services Marketing 8(1):60-69
http://dx.doi.org/10.1108/08876049410053311
Gayathri H., Vinaya M.C. and Lakshmisha K. (2005) A pilot study on the service quality of
insurance companies. Journal of Services Research, 5(2): 123-38.
Gilmore A. and Carson D. (1992) Research in service quality: have the horizons become too
narrow? Marketing Intelligence and Planning 10(7): 5-7.
Grönroos C. (2000) Service Management and Marketing: customer relationship management
approach, John Wiley and Sons, UK.

- 114 -

Ενότητα 2 - Διερεύνηση της Ικανοποίησης των Γεωργών

Hair J., Anderson R., Tathain R. and Black W. (1995) Multivariate Data Analysis, 4th ed.
Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, NJ.
Headley D.E. and Miller S.J. (1993) Measuring service quality and its relationship to future
consumer behavior. Journal of Health Care Marketing, 13(4): 32-41.
Jiang J., Klein G. and Crampton S. (2000) A note on SERVQUAL reliability and validity in
information service quality measurement. Decision Sciences, 31(2): 725-44
Jiang J.J., Klein G. and Carr, C.L. (2002) Measuring information system service quality:
SERVQUAL from the other side. MIS Quarterly, 24 (2), pp. 145-166.
Kakouris Α. and Meliou E. (2011) New Public Management: Promote the Public Sector Modernization Through Service Quality, Current Experiences and Future Challenges Public
Organization Review 11(4): 351-369. DOI: 10.1007/s11115-010-0134-3
Karassavidou Ε., Glaveli Ν. and Papadopoulos C., (2009) Quality in NHS hospitals: no one
knows better than patients. Measuring Business Excellence 13(1): 34 - 46
Kilbourne W.E., Duffy J.A., Duffy M., and Giarchi G. (2004) The applicability of
SERVQUAL in cross-national measurements of health-care quality. Journal of Services
Marketing, 18 (6/7): 524-533.
Kouthouris C. and Alexandris K. (2005) Can service quality predict customer satisfaction and
behavioral intention in the sport tourism industry? An application of the SERVQUAL
model in an outdoors setting. Journal of Sport Tourism 10 (2): 101-111.
Lam S.S.K. (1997) SERVQUAL: a tool for measuring patients opinions of hospital service
quality
in
Hong
Kong.
Total
Quality
Management
8(4):145-152.
http://dx.doi.org/10.1080/0954412979587
Lam, T.K.P. (2002). Making sense of SERVQUAL’s dimensions to the Chinese customers in
Macau. Journal of Market-focused Management 5 (10): 43-58.
Mehta S.C. and Durvasula S. (1998) Relationship between SERVQUAL dimensions and organizational performance in the case of a business-to-business service. Journal of Business and Industrial Marketing, 13 (1): 40-53
http://dx.doi.org/10.1108/08858629810206232
Mei A.W.O. Dean A.M. and White, C.J. (1999) Analysing service quality in the hospitality
industry. Managing Service Quality, 9(2): 136-143.
http://dx.doi.org/10.1108/09604529910257920
Mey L.P. Akbar A.K. and Fie D.Y.G. (2006) Measuring service quality and customer satisfaction of the hotels in Malaysia: Malaysian, Asian and non-Asian hotel guests. Journal
of Hospitality and Tourism Management 13(2): 144-160.
Mostafa M.M. (2006) An empirical study of patients; expectations and satisfaction in Egyptian hospitals. International Journal of Health Care Quality Assurance, 18(7): 516-32.
Naik C.N. Krishna Gantasala S.B. and Gantasala V.P. (2010) Service quality (SERVQUAL)
and its effect on customer satisfaction in retailing. European Journal of Social Sciences
16(2): 231-243.
PapanikolaouV. And Zygiaris S. (2012) Service quality perceptions in primary health care
centres in Greece. Health expectations, Blackwell Publications, doi: 10.1111/j.13697625.2011.00747.x

- 115 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Parasuraman A., Zeithaml V.A., and Berry L.L. (1988) SERVQUAL: a multiple item scale
for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, 64(1):
pp.12-37.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1991) Refinement and reassessment of the
SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 67 (4), pp. 420-450.
Ryan, C., and Cliff A. (1996).Users and non-users on the expectation item of the
SERVQUAL
scale.Annals
of
Tourism
Research,
23(4):
931-934
http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00096-8
Spreng R. and Singh A. (1993) Analysing service quality in the hospitality industry using the
SERVQUAL model. Service Industries Journal 1(July): 324-343
Stafford, M.R., Stafford, T.F. and Wells, B.P. (1998) Determinants of service quality and satisfaction in the auto casualty claims process. Journal of Services Marketing, 12(60):
426-440.
Tsai W.C. and Huang Y.M. (2002) Mechanisms linking employee affective delivery and customer behavioral intentions. Journal of Applied Psychology, 87(5): 1001–1008.
Van DerWal, R.W.E., Pampallis, A. and Bond C. (2002) Service quality in a cellular telecommunications company: a South African experience. Managing Service Quality, 12
(5): 323-335.
Zafiropoulos C. and Vrana V. (2008) Service Quality Assessment In A Greek Higher Education Institute. Journal of Business Economics and Management 9(1): 33–45
Zeithaml VA, Berry LL, and Parasuraman A. (1993) The nature and determinants of customer
expectations of service. Journal of the Academy of Marketing Science, 21: 1–12.
Zhao X., Bai C., and Hui, Y.V. (2002). An empirical assessment and application of
SERVQUAL in a mainland Chinese department store. Total Quality Management
13(2): 241-254. http://dx.doi.org/10.1080/09544120120102478

- 116 -

Νέες μορφές διακυβέρνησης στην ύπαιθρο για βελτίωση της
ποιότητας ζωής: κριτική ανάλυση σεναρίων μίας πιλοτικής,
τοπικής σύμπραξης για το περιβάλλον
M. Παρταλίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας,
E-mail: parmar@agro.auth.gr

A. Μιχαηλίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας,
E-mail: tassosm@auth.gr,

Σ. Νάστης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας,
E-mail: snastis@agro.auth.gr

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας συμμετοχικών σχημάτων διακυβέρνησης στην ύπαιθρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν, σε τοπικό επίπεδο, προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων. Σήμερα, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, οι δημόσιοι προϋπολογισμοί
συμπιέζονται και η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο ρόλο
της. Έτσι, αναζητούνται νέα εργαλεία και εταιρικά σχήματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων που προϋποθέτει η αειφορική ανάπτυξη της
υπαίθρου, προκειμένου υπηρεσίες που παραδοσιακά είχαν δημόσιο χαρακτήρα, να προσφέρονται εναλλακτικά με αποτελεσματικότερο και πιο άμεσο τρόπο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, νέες μορφές διακυβέρνησης που εστιάζουν στη σύμπραξη δρώντων τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κατάλληλο εργαλείο,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία διαδραματίζει
το κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων αλλά και η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων, στη βάση κόστουςωφέλειας, που προκύπτει ανάλογα με την προτεινόμενη μορφή σύμπραξης. Στην παρούσα
εργασία παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του έργου
«Σύμπραξη Ανακύκλωσης», που υλοποιήθηκε σε μια αγροτική περιοχή του Νομού Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας ορισμένα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα, στο πλαίσιο
του διαλόγου για στροφή από τις παραδοσιακές σε νέες μορφές «διακυβέρνησης» στην ύπαιθρο. Παράλληλα, διερευνάται η βιωσιμότητα του έργου μέσα από μία ποσοτική διαδικασία
ανάλυσης πιθανών σεναρίων η οποία βοηθά στην εύρεση της “άριστης” επιλογής.
Λέξεις-κλειδιά: Διακυβέρνηση, κοινωνικό κεφάλαιο, περιβάλλον, συμπράξεις, ύπαιθρος,
εμπιστοσύνη, ανάλυση σεναρίων.
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Abstract
The aim of this paper is to explore the possibilities of introducing new participatory rural
governance projects in order to address at a local level, several problems that affect the
quality of life and especially environmental issues arising from waste management. Amidst
the current economic crisis, public budgets are squeezed and the local administrative bodies
fail to respond satisfactorily to the role. Thus, new tools and partnerships are coming more
and more at the forefront of new governance for achieving environmental, social and
economic objectives for the sustainable development in the countryside. New forms of
governance, that focus on partnerships between the public and the private sector, could be an
appropriate tool under certain conditions. A key role in this process is played by the social
capital of a region and the establishment of relations of trust between stakeholders as well as
the evaluation of alternative scenarios, based on cost-benefit analysis. This paper presents the
main results of a pilot project "Partnership Recycling ", which was implemented in a rural
area of Halkidiki, highlighting some points that should be given emphasis in current
discourses on the shift from traditional to new forms of governance in the countryside. We
also study the viability of the project through a quantitative process analysis scenarios which
helps in finding the optimal choice of partnership.

Εισαγωγή - θεωρητικός προβληματισμός
Η οικονομική κρίση αναμφισβήτητα έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις δημόσιες επενδύσεις, γεγονός το οποίο περιόρισε σημαντικά τα έσοδα και τους διαθέσιμους πόρους στις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτούν έργα παροχής-εξασφάλισης βασικών δημόσιων αγαθών. Κατ’ αυτήν την έννοια, οι φορείς τοπικής ανάπτυξης δυσκολεύονται
και συχνά αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές τα δομικά προβλήματα (γεωμορφολογικά και κοινωνικοοικονομικά) που τις χαρακτηρίζουν, προκαλούν επιπρόσθετους κοινωνικούς αποκλεισμούς και δημιουργούν περισσότερες προκλήσεις αναφορικά με θέματα εξεύρεσης πόρων και
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων και πιέσεων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, νέες μορφές διακυβέρνησης που εστιάζουν στη σύμπραξη
δρώντων τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (O’Toole και Burdess, 2004) και
τοπικές πρωτοβουλίες «εκ των κάτω» (δηλαδή από τη βάση) οι οποίες συνυπολογίζουν όλους
τους φορείς μιας αγροτικής περιοχής, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κατάλληλο εργαλείο,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, επίτευξης των στόχων για μια αειφορική και πολυεπίπεδη
ανάπτυξη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Woods (2011: σελ.307) “η διοίκηση της υπαίθρου έχει υποστεί μια μετάβαση από την πατερναλιστική εποχή των αρχών του 20ου αιώνα
σε μια κρατικιστική εποχή στα μέσα του αιώνα και από εκεί προς μια εποχή διακυβέρνησης κατά την αλλαγή του αιώνα [...] μετάβαση που έχει σημαντικές συνέπειες στη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής, τη ρύθμιση των κοινωνιών, των οικονομιών και του περιβάλλοντος”.
Τα παραδείγματα ομάδων-συνεργασιών για το περιβάλλον μεταξύ επιχειρηματιών, πολιτών και φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές ομάδες κλπ) οι οποίες δεν περιμέ-
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νουν «εκ των άνω» (από την πολιτεία) συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες αλλά δρουν
άμεσα σε τοπικό επίπεδο, είναι όλο και πιο έντονα και αναδεικνύουν τόσο νέες πρακτικές αγροτικής ανάπτυξης αλλά και νέους τρόπους έκφρασης μιας σύγχρονης τοπικής διακυβέρνησης (Wiskerke κ.ά., 2003). Θέση με την οποία συμφωνούν και οι Furmankiewicz κ.ά. (2010)
θέτοντας τις συμπράξεις (σε όποια μορφή και αν αυτές εκδηλώνονται) ως το κεντρικό σημείο
στις νέες μορφές διακυβέρνησης στην ύπαιθρο. Εξάλλου, και η Taylor (2010) επισημαίνει ότι
οι συμπράξεις είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βρεθούν τελικά λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, ειδικά σε μια εποχή όπου υπάρχει αδυναμία
του κράτους να παρέχει δημόσια αγαθά.
Παράλληλα, η Besser (2009) σημειώνει ότι οι δυσκολίες που προέρχονται τόσο από τις
παγκόσμιες οικονομικές πιέσεις όσο και από τη γενικότερη αναδόμηση μιας οικονομίας, ειδικά όταν αυτή είναι αγροτική, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσα από τη συνεργασία και εφόσον δημιουργηθούν αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια
πηγή, η έννοια της εμπιστοσύνης θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας που εξασφαλίζει
τη συνοχή σε μια κοινωνία και βοηθά στη δικτύωση και στη συνεργασία. Ενώ και ο Sabatini
(2009) υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου (με κυριότερη μορφή του την εμπιστοσύνη) αποτελεί πράγματι έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγεί μια περιοχή σε τροχιά ανάπτυξης. Άλλωστε, η σύμπραξη τοπικών δυνάμεων, στη βάση της ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και στη συμμετοχική δράση τυπικών και άτυπων ηγετών,
με διαφορετικά επίπεδα επιρροής και εμπιστοσύνης, εκτιμάται ότι συχνά είναι δυνατόν να
επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (Παρασκευόπουλος,
2001) και να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και εν πολλοίς
στην ανάπτυξη μιας περιοχής (Putnam, 1993).
Παρά το γεγονός ότι η δικτύωση και οι νέες μορφές διακυβέρνησης στην ύπαιθρο απασχολούν τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο δεν υπάρχει συστηματική έρευνα και ανάλυση περιπτώσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε την δυνατότητα καθιέρωσής τους. Ειδικά δε το θέμα της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα έχει διερευνηθεί εκτενώς σε ορισμένα επιστημονικά πεδία, κυρίως στο χώρο της υγείας (Σιέρρα, 2010) και της εκπαίδευσης
(Φραγκούλης, 2010), δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις νέες μορφές εταιρικών σχέσεων και την
επίλυση κοινών προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής
των κατοίκων και των επισκεπτών στην ύπαιθρο.
Η παρούσα εργασία αντλεί τα δεδομένα της από την εφαρμογή και τα αποτελέσματα
ενός πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Σύμπραξη Ανακύκλωσης1» το οποίο έχει ως κύριο
στόχο τη δημιουργία πιλοτικών σχημάτων-συμπράξεων σε αγροτικές περιοχές του νομού
Χαλκιδικής προκειμένου να γίνει ανακύκλωση συγκεκριμένων «ρευμάτων» αποβλήτων. Αποτελεί μια «εταιρική σχέση εφαρμογής» κατά τον Woods (2011: σελ. 317), σύμφωνα με την
οποία η τοπική αυτοδιοίκηση, ως βασικός εταίρος, εμπλέκεται με άλλους φορείς του τόπου
στο πλαίσιο εφαρμογής μιας συγκεκριμένης πολιτικής ή στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου
προγράμματος (πολλές φορές συγχρηματοδοτούμενου). Το σημαντικότερο διακύβευμα της
σύμπραξης ήταν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο αποκλεισμός των αγροτικών περιοχών
1
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του νομού από περιβαλλοντικά προγράμματα ανακύκλωσης (κυρίως λόγω περιορισμένων
οικονομικών πόρων) και να αναπτυχθούν εταιρικά σχήματα (μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ιδιωτών και δημοσίων φορέων) που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην άρση των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις
στην περιοχή.
Στη συνέχεια της εργασίας, παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση και τα
προβλήματα της περιοχής μελέτης σχετικά με τις περιβαλλοντικές απειλές και την έλλειψη
υποδομών όσον αφορά στην αντιμετώπιση της μεγάλης παραγωγής αποβλήτων και της έλλειψης προγραμμάτων ανακύκλωσης. Η περιγραφή δεν εξαντλεί το τεχνικό αντικείμενο και
τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα και τη διαχείρισή τους καθώς δεν είναι μέσα στους
στόχους της παρούσας έρευνας. Το ενδιαφέρον μας, εστιάζεται στη δικτύωση των διαφορετικών τοπικών φορέων, στη δημόσια διαβούλευση, στις συμμετοχικές διαδικασίες και στις
συμφωνίες που επετεύχθησαν (ή δεν επετεύχθησαν) προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρές
συμπράξεις στο πλαίσιο του έργου. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί ο βαθμός αφοσίωσης, τα επίπεδα εμπιστοσύνης των εταίρων και ο βαθμός συμμετοχής τους στην πιλοτική εταιρική σχέση. Παράλληλα, αναλύονται και αξιολογούνται με την κλασσική μέθοδο της
Ανάλυσης Κόστους Οφέλους όλα τα πιθανά σενάρια ως προς τη βιωσιμότητά τους.
Βασικό ερώτημα, που τίθεται στην παρούσα εργασία, είναι αν μία κοινωνία με υψηλό
βαθμό ενεργοποίησης και συμμετοχής μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη των δημόσιων
υποδομών και χρηματοδοτήσεων, ειδικά σε περιόδους κρίσεων και αβεβαιότητας, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχικότητα, βασικός δείκτης μιας υγιούς και αφοσιωμένης κοινωνίας κατά την Shortal (2008).

Θεσμικό Πλαίσιο και υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή εφαρμογής
Στην Ελλάδα, η διαχείριση των αστικών αποβλήτων βρίσκεται στη δικαιοδοσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
(European Commission, 2001), θα πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. ανάκτηση ενέργειας) και ε) διάθεση. Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, είναι συμμορφωμένες με τους στόχους που έχουν
τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Papachristou κ.ά, 2009). Έτσι, εφαρμόζοντας την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, το κράτος
έχει συστήσει, μια σειρά οργανισμών και εταιριών προκειμένου να αναπτύξουν προγράμματα
ανακύκλωσης βάση της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει». Η συμμετοχή σε εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης (είτε ατομικά, είτε συλλογικά) είναι βασική υποχρέωση όλων όσοι παράγουν απόβλητα συσκευασίας (εταιρίες παραγωγής υλικών συσκευασίας, εταιρίες τροφίμων
και ποτών κλπ). Αυτά τα συστήματα είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση
των αποβλήτων. Στην Ελλάδα, υπάρχουν δώδεκα τέτοια συστήματα εκ των οποίων τα δύο
προορίζονται για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας ενώ επίσης έχουν εγκριθεί και τρία συλλογικά και ένα ατομικό σύστημα (Υπουργείο
Περιβάλλοντος, 2012).
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Παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία των Papachristou κ.ά (2009) από τις συνολικές ποσότητες των παραγόμενων αστικών αποβλήτων
μόνο 8% ανακυκλώνεται στην πηγή, ενώ η πλειοψηφία εναποτίθεται χωρίς κάποιας μορφής
επεξεργασία. Παράλληλα, η εφαρμογή εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας δεν εφαρμόζεται καθολικά στη χώρα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ειδικά οι αγροτικές περιοχές (σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα και γενικά τους
αστικούς και ημιαστικούς δήμους) δεν έχουν ικανοποιητική κάλυψη, καθώς λόγω του ανάγλυφου και της γεωγραφικής απομόνωσής τους κρίνεται ως μή-συμφέρουσα (από οικονομικής άποψης) η εγκατάσταση συστήματος αποκομιδής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων.
Το παραπάνω γεγονός έχει καταγραφεί και στην περιοχή εφαρμογής της πιλοτικής
δράσης η οποία αποτελείται από τους πρώηνi Δήμους Παλλήνης, Σταγίρων-Ακάνθου και Σιθωνίας (Εικόνα 1). Στην περιοχή έρευνας τόσο η γεωργία όσο και ο τουρισμός είναι βασικές
οικονομικές δραστηριότητες, που παράγουν εισοδήματα για τους κατοίκους, δημιουργώντας
όμως παράλληλα και σημαντικές ποσότητες αποβλήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με τα απόβλητα των κατασκευών και των κατεδαφίσεων (για τη δημιουργία δεύτερης κατοικίας που
είναι πολύ έντονη στην περιοχή) υποβαθμίζουν σημαντικά το περιβάλλον.
Εικόνα 1. Διοικητικά όρια Δήμων - εταίρων της σύμπραξης

Πηγή: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ, 2011

Ειδικότερα, οι κύριες πηγές αποβλήτων στην περιοχή έρευνας είναι οι επιχειρήσεις του
αγροτοδιατροφικού κλάδου και συγκεκριμένα αυτές που μεταποιούν την ελιά και το γάλα,
και χωροθετούνται, στις πιο ορεινές περιοχές, στο εσωτερικό του Νομού. Ενώ, πολύ σημαντική πηγή είναι και η τουριστική δραστηριότητα (εποχικού χαρακτήρα), στις παραθαλάσσιες
περιοχές, τόσο με τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών καταλυμάτων όσο
και με τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (μπαρ, καφετέριες κ.λ.π.) (Partalidou κ.ά,
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2011). Τα «ρεύματα» αποβλήτων για τα οποία έγινε η συλλογή των δεδομένων ήταν: α) άδειες συσκευασίες (πλαστικές, χάρτινες, γυάλινες ή αλουμινίου) (ΑΣ), β) απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), γ) απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΚΚ) και γ) οργανικά βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα (ΟΒΑ).
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Partalidou κ.ά, 2011) ανέδειξε την απουσία
οργανωμένου δικτύου ανακύκλωσης για τα παραπάνω ρεύματα στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές του Νομού, σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα του Νομού (την πρωτεύουσα και
άλλες αστικές ή και ημιαστικές περιοχές) όπου η κάλυψη είναι σαφώς καλύτερη. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που προέκυψαν από την καταγραφή, υπάρχουν ελάχιστα σημεία κάλυψης μέσα
από το εγκεκριμένο εθνικό εναλλακτικό σύστημαii ανακύκλωσης, μια αδυναμία την οποία
προσπάθησε να αντιμετωπίσει το έργο και να τεκμηριώσει νέα εταιρικά σχήματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσής τους. Εξάλλου, η ανακύκλωση
αποτελεί μια από τις πλέον αειφορικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί η
μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων για τους δήμους (Palatnik κ.ά., 2005). Ενώ,
οι εταιρικές σχέσεις εφαρμογής εμπλέκονται όλο και περισσότερο στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (Woods, 2011: σελ. 320).

Εταιρικό Σχήμα και Μεθοδολογία του έργου
Το έργο «Σύμπραξις Ανακύκλωση» ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2011.
Συντονιστής εταίρος υπήρξε η Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής ΑΕiii (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.). Tο
σχήμα των εταίρων συμπλήρωναν η (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης, το Εμπορικό Επιμελητήριο, τρεις (πρώην) Δήμοι του Νομού, μια ιδιωτική εταιρία με τεχνογνωσία στη διαχείριση περιβαλλοντικών έργων και δύο μεγάλα ιδιωτικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα με εμπειρία και περιβαλλοντικές δράσεις.
Με την έναρξη του έργου συμφωνήθηκαν (με τη σύναψη σχετικού συμφωνητικού) οι
δράσεις και κάθε εταίρος ανέλαβε ένα πακέτο δράσεων σύμφωνα με το αντικείμενο και την
εμπειρία του. Η μεθοδολογία του έργου (Σχήμα 1) μπορεί να διακριθεί σε δυο μεγάλα στάδια: α) στο στάδιο εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης (έγινε μια μικρή αναφορά στην
προηγούμενη ενότητα), όπου συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα για το Νομό και αξιολογήθηκαν οι καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και β) στο στάδιο της ανάπτυξηςεφαρμογής και αξιολόγησης των πιλοτικών σχημάτων.
Η παρούσα εργασία αντλεί τα δεδομένα της από το δεύτερο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και των συμμετοχικών διαδικασιών προκειμένου να συναποφασισθούν τα σχήματα συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακολούθως έγινε η ποσοτική ανάλυση Ανάλυση Κόστος Οφέλους (ΑΚΟ) των προτεινόμενων σεναρίων συμπράξεων χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές προεξόφλησης και κυρίως στα κριτήρια της καθαράς παρούσας αξίας (ΚΠΑ) και του εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης (ΕΕΑ).
Η γενικότερη συζήτηση των αποτελεσμάτων βασίζεται σε δεδομένα και ανάλυση περιεχομένου (content analysis) συνεντεύξεων με όλους τους εταίρους του έργου, τον συντονιστή
καθώς και επιλεγμένων κατοίκων και επιχειρηματιών που συμμετείχαν στις πιλοτικές δράσεις
και στην διαβούλευση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
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Σχήμα 1. Μεθοδολογία έργου

Πηγή: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ, 2011

Συμμετοχικές διαδικασίες και δημόσια διαβούλευση
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της έρευνας και την εκπόνηση των αναγκαίων
αναφορών για την υφιστάμενη κατάσταση, στην περιοχή αλλά και διεθνώς (όσον αφορά στις
τεχνολογίες γύρω από τη διαχείριση των αποβλήτων), έλαβε χώρα μία ευρεία διαβούλευση
και μία διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού των δράσεων και των συμπράξεων σε τοπικό
επίπεδο. Ο στόχος αυτού του σταδίου ήταν να ενεργοποιηθεί το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.
Στην πρώτη συνάντηση-διαβούλευση συμμετείχαν 34 φορείς και συγκεκριμένα όλοι οι
ΟΤΑ του Νομού, εκπρόσωποι των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
καθώς και του Περιφερειακού Γραφείου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας ήταν να παρουσιαστεί και να συζητηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στο Νομό,
όσον αφορά στα πραγματικά στοιχεία των ποσοτήτων των αποβλήτων, αλλά και να συναποφασισθούν τα πιθανά σενάρια διαχείρισής τους και οι πιθανοί τρόποι ανακύκλωσης στη βάση
συμπράξεων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.
Από τις συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των φορέων κατά τη διάρκεια της συνάντησης και μετά από έντονη αντιπαράθεση αναδείχτηκε, για μια ακόμη φορά, το πρόβλημα
της έλλειψης υποδομών όπως επίσης η μη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και η παντελής έλλειψη προγραμμάτων ανακύκλωσης. Ως κυριότερος λόγος για τις παραπάνω διαπι-
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στώσεις καταγράφηκε (κατά τη διάρκεια των ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους φορείς) η
έλλειψη σχετικών πόρων και κυρίως η οικονομική στενότητα των δήμων. Μεταξύ των λόγων
δευτερεύουσας σημασίας αναδείχθηκαν πιο τεχνικά στοιχεία όπως η έλλειψη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), η έλλειψη Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ) και η έλλειψη συνεργασίας με τα εθνικά συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, συνιστώντας παράλληλα και τα κυριότερα σημεία συζήτησης και σύγκρουσης μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαβούλευση.
Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν υπέρ της συνεργασίας,
και της από κοινού αντιμετώπισης του προβλήματος, οι βασικές πολιτικές διαφοροποίησης
και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα κίνητρα του κάθε φορέα (δια μέσου των εκπροσώπων του)
αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για την εύρεση κοινού τόπου συνεργασίας. Επίσης, το
γεγονός της εισαγωγής μια καινοτομίας, όσον αφορά στις διαδικασίες λήψης απόφασης και
συνδιαμόρφωσης ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας (νέων μορφών διακυβέρνησης) και επίλυσης τοπικών ζητημάτων η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο που αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα- σε τοπικό επίπεδο παρόμοια ζητήματα αποτέλεσε εμπόδιο και δημιούργησε
επιφυλακτικότητα (Michailidis, 2010).
Ακολούθως, η έρευνα επεκτάθηκε σε μια δεύτερη ομάδα, στο πλαίσιο των εστιασμένων
ομαδικών συνεντεύξεων (focus group discussions), η οποία αποτελούνταν από 36 εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων του ξενοδοχειακού κλάδου, άλλους επαγγελματίες του τουρισμού, εκπροσώπους γεωργικών συνεταιρισμών και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων. Σε
αυτή την δεύτερη συνάντηση-διαβούλευση η συμμετοχικότητα των ομάδων πολιτώνεπιχειρηματιών εκτιμήθηκε ως πιο αποτελεσματική, στη βάση της επίτευξης κοινωνικής συνοχής και συμφωνίας, σχετικά με τους στόχους που πρέπει να τεθούν και τις δράσεις που
πρέπει να λάβουν χώρα για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή.
Πραγματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες στις ομάδες
αυτές δεν εξέφρασαν ιδιαίτερες αντιθέσεις και ενστάσεις όπως οι συμμετέχοντες στην πρώτη
ομάδα των τοπικών φορέων.
Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης περιεχομένου στις συνεντεύξεις με την δεύτερη ομάδα ήταν ότι ο τοπικός πληθυσμός (επιχειρηματίες και κάτοικοι) αλλά και οι επισκέπτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικά με
την ανακύκλωση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και πρωτίστως αδυναμία
διαχείρισης των αποβλήτων των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεών τους λόγω έλλειψης υποδομών και συλλογικών συστημάτων ανακύκλωσης. Η πίεση όμως που ασκούν μεμονωμένα
στους ΟΤΑ δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις απόψεις που κατεγράφησαν: “η έλλειψη συνολικής και θεσμικής αντιμετώπισης του προβλήματος μεταφέρεται στους πολίτες και στους επιχειρηματίες οι οποίοι αδυνατούν να αναλάβουν (μεμονωμένα) το κόστος και το ρίσκο της ανάπτυξης ατομικών συστημάτων διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων τους όπως ενδεχομένων κάνουν οι συνάδελφοί τους στα αστικά κέντρα ή όπως μπορεί να κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο
τους”.
Αυτού του είδους η ανισότητα και ο αποκλεισμός (γεωγραφικός ή λόγω μεγέθους) ήταν
από τους πιο έντονους που επισημάνθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
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Χαρακτηριστικά ειπώθηκαν τα ακόλουθα από ιδιοκτήτη μικρής αγροτουριστικής μονάδας:
“είναι γνωστό ότι ο Δήμος δεν έχει τα μέσα να αγοράσει κάδους και μηχανήματα για να μαζεύει
τα υλικά συσκευασίας και τα ανακυκλώσιμα υλικά που αναγκαστικά πετάμε στους ίδιους κάδους με τα σκουπίδια - εμείς θέλουμε να κάνουμε ανακύκλωση αλλά δεν υπάρχει τρόπος ή μάλλον υπάρχει, να τα πηγαίνουμε μόνοι μας στο κοντινότερο αστικό κέντρο! είναι αδύνατον”.
Ένας επιχειρηματίας, εκπρόσωπος μικρής οικογενειακής επιχείρησης στον αγροτοδιατροφικό κλάδο (μεταποιητής ελιάς), τόνισε: “οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας μας
είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με τις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας που έχουν τις υποδομές για
ανακύκλωση - εμείς αναγκαστικά εξαρτόμαστε από τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του Δήμου - δε μας συμφέρει οικονομικά να πληρώσουμε μια ιδιωτική εταιρία να έρθει να πάρει τα
υλικά για ανακύκλωση αλλά και να μπορούσαμε δεν έρχονται οι εταιρίες. Τους ενδιαφέρουν οι
μεγάλες μονάδες, με μεγάλες ποσότητες από τις οποίες θα έχουν και μεγαλύτερο κέρδος - άρα
μην απορείτε που δυστυχώς όλα τα υλικά καταλήγουν στον ίδιο κάδο”.
Τα παραπάνω αποτελέσματα της δημόσια διαβούλευσης βοήθησαν στον σχεδιασμό
των πιθανών μορφών-σχημάτων συνεργασίες και σεναρίων ανάπτυξης των συμπράξεων. Συνολικά οκτώ σενάρια σχημάτων-συμπράξεων προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς τη βιωσιμότητά τους αφού πρώτα υπήρξε μια περίοδος πιλοτικής εφαρμογής της κάθε σύμπραξης.

Κριτική ανάλυση των σεναρίων των συμπράξεων
Όσον αφορά στην ανακύκλωση Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας η σύμπραξη έγινε μεταξύ
μιας ιδιωτικής εταιρίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) και του κάθε Δήμου που μετείχε στο πρόγραμμα χωριστά. Οι κάδοι συλλογής των υλικών τοποθετήθηκαν σε τουριστικές επιχειρήσεις
και μεταποιητικές μονάδες, βασικά σημεία πρόσβασης των πολιτών και των επισκεπτών και
κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για τη καλή συντήρηση τους. Η ιδιωτική εταιρία που συμμετείχε στην σύμπραξη ανέλαβε βάση του ετήσιου συμφωνητικού με κάθε δήμο την παροχή του
εξοπλισμού αποθήκευσης (δεξαμενές), τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας και τη διαλογή και τελική διάθεση των αποβλήτων σε ιδιωτικό ΚΔΑΥ. Από εκεί η διαχείριση γινόταν στο πλαίσιο του εθνικού συλλογικού συστήματος από την ΕΕΑΑ Α.Ε. Εξαίρεση στο παραπάνω πιλοτικό σχήμα αποτέλεσε ένας από τους Δήμους, ο οποίος διέθετε ήδη
τον εξοπλισμό αλλά και τους αποθηκευτικούς χώρους και ως εκ τούτου το πιλοτικο-εταιρικό
σχήμα που υλοποίησε αφορούσε την απ’ απευθείας συνεργασία του με την Ε.Ε.Α.Α..
Όσον αφορά στα Οργανικά Βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα, μόνο ένας Δήμος κατάφερε να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο κομποστοποίησης για την εναπόθεση των κλαδεμάτων που προέρχονται από τα δέντρα σε αγροτεμάχια και τους δημόσιους κήπους και τα πρανή
των δρόμων. Το υλικό αυτής της κομποστοποίησης, αν και αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε
συσκευασία και πώλησή του, τελικά διανεμήθηκε δωρεάν στους πολίτες για ατομική χρήση
στους κήπους τους. Η οικιακή κομοποστοποίηση, ως τρόπος μείωσης των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων, προωθήθηκε μέσω της διανομής ειδικών κάδων σε επιλεγμένα νοικοκυριά και τουριστικές μονάδες μαζί με ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγίες για τη λειτουργία
τους.
Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών η πιλοτική εφαρμογή
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αφορούσε στη δημιουργία μιας σύμπραξης με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.2 η οποία εστίασε στη διοργάνωση ημερήσιων εκδηλώσεων σε κάθε Δήμο όπου ενεργοί πολίτες, επιχειρηματίες και μαθητές συγκέντρωναν και εναπόθεταν παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε ειδικό κάδο ο οποίος τοποθετήθηκε δωρεάν από την εταιρία.
Τέλος, όσον αφορά στα απόβλητα κατεδαφίσεων δεν κατέστει δυνατή η δημιουργία
καμίας σύμπραξης λόγω προβλημάτων που οφείλονται στην καθυστέρηση θεσμοθέτησης και
δημιουργίας εθνικού συστήματος ανακύκλωσής τους καθώς το Σχέδιο του ΠΔ που εισηγήθηκε το 2007 το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έχει μείνει ανενεργό.
Η επιτυχής διαμόρφωση όμως των συμπράξεων προϋποθέτει τη γνώση των δεδομένων βάσης
όπως αναλυτικά κόστη, πιθανές ωφέλειες, εκτίμηση των κινδύνων και την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων ως βάση διαπραγμάτευσης ως προς όλα τα παραπάνω κόστη τα οποία θα
πρέπει να μοιραστούν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, Συλλογικά Συστήματα, ιδιώτες). Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής των
συμπράξεων για κάθε ρεύμα απορριμμάτων οδήγησαν στη σύνταξη 8 διαφορετικών σεναρίων στα οποία έγινε και ποσοτική ανάλυση (Ανάλυση Κόστους Οφέλους) προκειμένου να διερευνηθεί και η βιωσιμότητά τους.iv
Η ΑΚΟ αρχικά προσδιόρισε τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και κατ επέκταση τη γεωγραφική εμβέλεια κάλυψης του συστήματος. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι αντικείμενο
εξέτασης και βάση για τους υπολογισμούς, επιλέχθηκε το μέγεθος του Ισοδύναμου Πληθυσμούv (συνδυασμός του χειμερινού και του θερινού πληθυσμού), το οποίο κρίθηκε ως το καταλληλότερο μέγεθος για να προσδιορίσει τον αριθμό των εξυπηρετούμενων. Αρχικά λοιπόν
υπολογίστηκε ο ισοδύναμος πληθυσμός για κάθε Δήμο (Πίνακας 1, Παράρτημα) και στη συνέχεια, με βάση το παραπάνω υπολογίστηκε η ποσότητα των προς διαχείριση αποβλήτων
(Πίνακας 2, Παράρτημα). Με με βάση το σύνολο των 49.995 τόνων αποβλήτων υπολογίστηκε και η σύνθεση των υλικών συσκευασίας στους Δήμους της περιοχής μελέτης (Πίνακας 3,
Παράρτημα). Στις παραπάνω ποσότητες εκτιμήθηκε και ένα ποσοστό της τάξης του 25% ως
υπόλειμμα (Πίνακας 4, Παράρτημα). Σε αυτά τα πλαίσια οι ποσότητες των προς διαχείριση
υλικών συσκευασίας κυμαίνονται μεταξύ των 12.500 τόνων minimum (σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην ΚΥΑvi) και των 23.200 τόνων maximum (σύμφωνα με τις μετρήσεις που
έγιναν στο πλαισιο του έργου). Συμπερασματικά, η ΑΚΟ θα βασιστεί στο μέγεθος των
12.500 τόνων (ως χειρότερο σενάριο) για να ποσοτικοποιήσει τα Κόστη και τις Ωφέλειες από
ένα σύστημα ανακύκλωσης στην περιοχή.
Ο καθορισμός του κόστους ενός σχήματος ανακύκλωσης άδειων συσκευασιών θα πρέπει να συνεκτιμά τις δαπάνες που προκαλούνται ανά στάδιο διαχείρισης των αποβλήτων: (α)
δαπάνες αποκομιδής, (β) δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης, (γ) δαπάνες μεταφοράς, (δ) δαπάνες διαλογής και διάθεσης και (ε) δαπάνες δημοσιοποίησης Η ισχύουσα νομοθεσία προ2

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη
λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έχει ως
πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και
την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης
των Α.Η.Η.Ε.
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βλέπει την αποκλειστική ανάθεση του έργου της αποκομιδής στις υπηρεσίες των Δήμων και
του έργου της προσωρινής αποθήκευσης στους αντίστοιχους διαδημοτικούς φορείς (ΦΟΔΣΑ)
ενώ το κόστος διαλογής και διάθεσης αναλαμβάνεται από τα συλλογικά συστήματα (πχ
ΕΕΑΑ) ή τους ιδιώτες.
Με βάση την εμπειρία «στο πεδίο» που προέκυψε από την εφαρμογή των πιλοτικών
σχημάτων γίνεται η παραδοχή της μη συμμετοχής του Συλλογικού Συστήματος (πχ ΕΕΑΑ), η
οποία κρίνεται ως η πιο ρεαλιστική με βάση τις μέχρι σήμερα επικρατούσες συνθήκες και την
αδυναμία κάλυψης του συνόλου των αγροτικών περιοχών από την ΕΕΑΑ (αυτό αποτέλεσε
και το βασικό σενάριο ανάπτυξης). Παράλληλα εξετάστηκαν άλλα επτά εναλλακτικά σενάρια
με βάση κυρίως τους παρακάτω παράγοντες: (α) αριθμός Δήμων υπεύθυνων για την αποκομιδή, (β) ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού με κάδους με βάση την αναλογία 70 κάδοι / κάτοικο, (γ) μεταφορά σε ΚΔΑΥ (ιδιώτης ή/και ΕΕΑΑ), (δ) ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΑΑ
στην επένδυση, (ε) ποσοστό συλλογής υλικών, (στ) ποσοστό διάθεσης απορριμμάτων (1/300
κάδους) και (ζ) “ρεύματα” αποβλήτων (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά σεναρίων Ανάλυσης Κόστος Οφέλους
Σενάριο 1
(βασικό)

Σενάριο 2

Σενάριο
3

Σενάριο
4

Σενάριο 5

Σενάριο
6

Σενάριο
7

Σενάριο
8

Συμμετέχοντες
Δήμοι

3

3

5

5

5

5

5

5

Μεταφορά σε

ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

*

ΚΔΑΥ

ΚΔΑΥ

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

35%

35%

35%

50%

50%

50%

50%

50%

ΑΣ

ΑΣ

ΑΣ

ΑΣ

ΑΣ

ΑΣ

ΟΒΑ

ΑΗΗΕ

Συμμετοχή
ΕΑΑΑ (%)
Διάθεση απορριμ.
(%)
Κάλυψη (%)
Συλλογή υλικών
(%)
“Ρεύματα”
αποβλήτων

* Κατασκευή κεντροβαρούς ΚΔΑΥ
Πηγή: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ ΑΕ

Τα 8 Σενάρια που αναπτύχθηκαν στην παρούσα ΑΚΟ και που οδήγησαν σε μετρήσιμα
αποτελέσματα (εκτίμηση των Χρηματοροών, της ΚΠΑ και του ΕΕΑ) απεικονίζονται σχηματικά στην ακόλουθη Μήτρα (Πίνακας 2). Σύμφωνα με την ΑΚΟ όλων των σεναρίων προκύπτει ότι τα καταλληλότερα σενάρια προς υλοποίηση είναι το πέμπτο και το έκτο που αποτελούν και τις καλύτερες λύσεις από οικονομικής απόψεως. Όπου είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει
να εμπλέκονται όλοι οι δήμοι του νομού και να υπάρχει πλήρης κάλυψη του πληθυσμού με
κάδους. Απαραίτητη είναι και η μερική συμμετοχή της ΕΕΑΑ στην επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας με την παροχή του απαιτούμενου αριθμού απορριμματοφόρων (αναλογία 1
απορριμμ. / 300 κάδους) και το 50% του απαιτούμενου αριθμού κάδων αλλά και κάλυψη του
50% των δαπανών δημοσιοποίησης.
Επίσης, η επέκταση των πιλοτικών σε ευρεία κλίμακα οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα
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όπως αναλύθηκε στην ΑΚΟ των σεναρίων 7 και 8.
Πίνακας 2. Μήτρα αξιολόγησης τελικών αποτελεσμάτων ΑΚΟ όλων των Σεναρίων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΟ
Καθαρή Παρούσα Εσωτερικός Συντ.

ΣΕΝΑΡΙΑ

Ιεράρχηση

-5.478.696,58

7

Σενάριο 2

-4.165.533,94

6

Σενάριο 3

-7.276.747,85

8

Σενάριο 4

-1.098.566,89

5

Σενάριο 5

1.559.217,77

2

Σενάριο 6

2.188.912,65

0,17

1

Οργανικά

Σενάριο 7

124.379,01

0,14

3

ΑΗΗΕ

Σενάριο 8

-7.173,11

Υλικά Συσκευασίας

Σενάριο 1

4

Πηγή: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι, σε κάθε σενάριο, τα οικονομικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται όταν σε αυτά ενσωματώνεται η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος, το κλίμα και την ποιότητα ζωής
και υγείας των πολιτών. Ο συνυπολογισμός του Περιβαλλοντικού και του Κοινωνικού οφέλους, αν και δύσκολα ποσοτικοποιείται με χρηματικούς όρους, εντούτοις μπορεί μόνο θετικά
να συνεισφέρει στα παραπάνω αποτελέσματα, ειδικά αν πρόκειται για την υλοποίηση ενός
νεοεισερχόμενου προγράμματος ανακύκλωσης σε μια περιοχή με ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά κοινό όπως προέκυψε και από την φάση της διαβούλευσης.
Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός της ύπαρξης τουλάχιστον δυο βιώσιμων σεναρίων (σύμφωνα με την ΑΚΟ) δεν είναι εξασφαλισμένη η ελκυστικότητα της σύμπραξης. Πράγματι, σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου από τις συνεντεύξεις με τα μέλη της σύμπραξης και τον ιδιώτη που μετείχε (καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής
των πιλοτικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 3 συνεντεύξεις μια εκ των προτέρων μια κατά
τη διάρκεια και μια στο τέλος), καταγράφηκε η αποθάρρυνση οποιασδήποτε πρωτοβουλίας
και επένδυσης λόγω υψηλού ρίσκου και αβεβαιότητας. Το τελευταίο ειδικά έγινε ξεκάθαρο
καθώς η εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων επηρεάστηκε σημαντικά από θεσμικές εξελίξεις
και συγκεκριμένα τις δημοτικές εκλογές (Νοέμβριος του 2010), γεγονός που άλλαξε σχεδόν
όλη τη σύνθεση του εταιρικού σχήματος. Οι αλλαγές ήταν αφενός στα άτομα, στους εκλεγμένους εκπροσώπους και αφετέρου η συγχώνευση των Δήμων που προέκυψε και η κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (η οποία αντικαταστάθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα) άλλαξε τις ισορροπίες και τις αρμοδιότητες των εταίρων.
Το κυρίαρχο στοιχείο που καταγράφηκε σε αυτή τη φάση από την πλειονότητα των εταίρων ήταν η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης προς τους νέους εκπροσώπους και η αλλαγή
στην κατανομή της εξουσίας και της δύναμης μεταξύ τους. Παρά το βασικό αυτό εμπόδιο
στην συνέχιση του έργου, η εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων συνεχίστηκε με την καταλυτική παρέμβαση του συντονιστή εταίρου (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.).
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Σύμφωνα με τη διερεύνηση που έγινε μέσα από τις συνεντεύξεις η επιτυχής έκβαση της
προσπάθειας έγινε χάρις στον εξισορροπητικό ρόλο του συντονιστή. “Ο ρυθμιστικός της ρόλος ήταν εφικτός κυρίως γιατί αποτελούσε και αποτελεί μια δομή συμμετοχικής και χωρικής
διακυβέρνησης και ένα πετυχημένο αναπτυξιακό μοντέλο - από τα κάτω- το οποίο εμπιστεύονται τόσο οι κάτοικοι του Νομού όσο και η τοπική διοίκηση”. Αποτέλεσε λοιπόν, λόγω των
υψηλών επιπέδων εμπιστοσύνης, έναν «κυματοθραύστη» αντιδράσεων και κριτικών από τους
νέους πολιτικούς και διοικητικούς εκπροσώπους προκειμένου να υλοποιηθούν τελικά τα πιλοτικά σχήματα συνεργασίας – συμπράξεων μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Ήταν στην ουσία ένας άτυπος ηγέτης που ακολούθησαν οι
υπόλοιποι (Μυλοπούλου κ.ά., 2012).
Τέλος, η ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων με τον ιδιώτη που μετείχε στην σύμπραξη και των δήμων έγινε ξεκάθαρο το γεγονός ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο εμπεριέχει υψηλό ρίσκο και αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα καταγράφηκε η ακόλουθη άποψη: “το νομικό κενό και το θολό τοπίο όσον αφορά στην τυποποίηση και εμπορευματοποίηση (για παράδειγμα των οργανικών αποβλήτων όπως είναι το κομπόστ) καθιστά μη ελκυστική την όποια ιδιωτική πρωτοβουλία και επένδυση”. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά κατεδαφίσεων καθώς δεν προδιαγράφονται από το Νόμο οι διαδικασίες και η εναλλακτική διαχείριση ενώ δεν έχει δοθεί καμία άδεια σε εναλλακτικό σχήμα διαχείρισης των αποβλήτων κατεδαφίσεων. “Πολύ ωραίες οι συμπράξεις και τα εταιρικά σχήματα μεταξύ ιδιωτών και δημόσιων φορέων αλλά τι θα το κάνω εγώ το κομπόστ ή τα μπάζα όταν δεν μπορώ να το πουλήσω
και όταν δεν έχω που να τα διαθέσω ”.

Συζήτηση - Προτάσεις
H γεωγραφική απομόνωση των αγροτικών περιοχών της περιοχής έρευνας, η εποχικότητα
των οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργίας, μεταποίησης και τουρισμού), ο μεγάλος αριθμός διάσπαρτων μικρών πηγών αποβλήτων στην περιοχή, το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο,
αλλά και η έλλειψη υποδομών (εν πολλοίς ενδογενή χαρακτηριστικά των περισσότερων αγροτικών περιοχών της χώρας) αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν μη βιώσιμη τη δημιουργία αποκλειστικά ιδιωτικού συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Από την άλλη, οι Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν στο σύνολό τους με ίδιους πόρους, ένα δημόσιο σύστημα ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, μια νέα μορφή
εταιρικής σχέσης με τη σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίου κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απειλών στην περιοχή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην ύπαιθρο.
Η δυνατότητα να υλοποιηθεί ή όχι ένα οποιοδήποτε σενάριο εξαρτάται από τους εξής
παράγοντες: (α) Τη ρεαλιστικότητά τους, αναφορικά με αυτά που προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων στο ελληνικό χώρο, και ειδικότερα
το status quo των επίσημων εθνικών συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. (β)
Την εφικτότητα τους αναφορικά με την οργανωτική και λειτουργική επάρκεια (διαθέσιμο
προσωπικό, δεξιότητες, υφιστάμενος εξοπλισμός) των συμμετεχόντων μερών (ΟΤΑ, επιχειρήσεις). (γ) Την ύπαρξη ή μη υποδομών για την διαχείριση των αποβλήτων (Χώροι Υγειονο-
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μικής Ταφής, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) στην ευρύτερη περιοχή. (δ) Διάφορους γεωγραφικούς παράγοντες, όπως είναι το ανάγλυφο της κάθε περιοχής, η προσπελασιμότητα των χώρων, οι αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν κλπ, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος της κάθε εφαρμογής
και περιορίζουν τις εναλλακτικές επιλογές. (ε) Τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, και κυρίως τις τιμές των ανακυκλώσιμών υλικών που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών εταιρειών εναλλακτικής διαχείρισης. (στ) Την οικονομική διάσταση της κάθε λύσης.
Για να είναι βιώσιμο από τεχνικοοικονομικής άποψης οποιοδήποτε Σύστημα Ανακύκλωσης σε ένα νομό όπως η Χαλκιδική απαιτούνται να ισχύουν κατ’ ελάχιστο οι εξής τεχνικές προϋποθέσεις: (α) μια ελάχιστη οργανωτική επάρκεια των Δήμων, (β) μια μέγιστη οικονομική δυνατότητα των Δήμων, (γ) μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη με την παροχή πυκνού δικτύου κάδων, (δ) απαιτείται η συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων (πέραν του 35% των συνολικά παραγόμενων) με ένα ελάχιστο ποσοστό ετήσιας αύξησης κοντά στο 2%, (ε) απαιτείται η συμμετοχή των Συλλογικών
Συστημάτων. Το όφελος προκύπτει από την κάλυψη λειτουργικού κόστους με την παροχή
εξοπλισμού (κάδοι & απορριμματοφόρα) και την ανάληψη ενεργειών δημοσιοποίησης, είτε
και πιθανώς μέσα από τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη ενός ΚΔΑΥ.
Ωστόσο υπάρχουν κρίσιμα σημεία από κοινωνικής πλευράς που καθορίζουν ή όχι την
επιτυχία του εγχειρήματος. Η συμμετοχή όλων των φορέων ΟΤΑ της περιοχής (Δήμων) στο
σχήμα αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση επιτυχίας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ΟΤΑ στο εγχείρημα αποτελεί η ειλικρινής βούληση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, μέσω της οποίας θα καταστεί δυνατή και η υπέρβαση των όποιων προβλημάτων εμφανιστούν.
Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αποτελεί κομβικό σημείο. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει ειδικά κατά την
αρχική περίοδο λειτουργίας του σχήματος να αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. Δίχως την
έμπρακτη συμμετοχή όλου του πληθυσμού το όλο εγχείρημα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στον μόνιμο πληθυσμό, αλλά και στους
επισκέπτες της περιοχής και για το λόγο αυτό ειδικές ενέργειες προβολής θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να απευθύνονται και σε αυτούς (π.χ. σχεδιασμός καταχωρήσεων σε διάφορες
γλώσσες κλπ). Η συνεργασία και κινητοποίηση των διαφόρων εθελοντικών ομάδων και μη
κυβερνητικών οργανώσεων της περιοχής μπορεί να είναι καθοριστική και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η
συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έγινε αντιληπτό ότι παρά
την οικονομική βιωσιμότητα σεναρίων και τον αυξημένο βαθμό συμμετοχικότητας, και τη
συνεργασία που αναπτύχθηκε, υπάρχουν εμπόδια όπως το μη σταθερό διοικητικό περιβάλλον, η κυριαρχία του δημόσιου τομέα και η κρατική παρέμβαση (μέσω της νομοθεσίας ή της
έλλειψης αυτής και των διαφορετικών πολιτικών αποφάσεων) τα οποία καθιστούν δυσκολότερη για τις τοπικές εταιρικές σχέσεις την άσκηση εξουσίας και την εφαρμογή συμμετοχικών
διαδικασιών επίλυσης των προβλημάτων τους. Η μετάβαση από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση (Derkzen κ.ά., 2008), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές διαφαίνεται ότι θα αργήσει
να επιτευχθεί ακόμη περισσότερο κάτω από τις δεδομένες συνθήκες της σημερινής οικονομι-
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κής κατάστασης.
Η θέσπιση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων και η παρακολούθησή τους σε τακτή
βάση με συστηματικό τρόπο είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ελέγχεται η πορεία
του εγχειρήματος, να εντοπίζονται τα όποια προβλήματα και να υλοποιούνται οι κατά περίπτωση αναγκαίες παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως συμβαίνει και με την πλειονότητα
των πιλοτικών δράσεων, η περιορισμένη χρονική εφαρμογή ενός προγράμματος δεν μπορεί
να προτείνει μια ουσιαστική λύση η οποία δεν μπορεί παρά να αφορά μια μόνιμη και διαχρονική απάντηση στα τοπικά προβλήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Ισοδύναμος Πληθυσμός περιοχής έρευνας
ΔΗΜΟΙ

Μόνιμος

Μέγιστος

Ισοδύναμος

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

16.153

156.846

62.725

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

18.861

51.194

27.119

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

12.927

90.884

35.556

ΣΥΝΟΛΟ

47.941

298.924

125.400

Πηγή: ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ
Πίνακας 2. Ποσότητα των προς διαχείριση αποβλήτων σε κιλά
ΔΗΜΟΙ

Ετήσιο
βάρος ΑΣΑ

Βάρος χειμ.
περίοδο

Βάρος θερ.
περίοδο

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

24.217.550

6.779.160

17.438.390

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

9.561.840

5.662.720

3.899.120

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

16.216.000

6.352.640

9.863.360

ΣΥΝΟΛΑ

49.995.390

18.794.520

31.200.870

Πηγή: ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ
Πίνακας 3. Σύνθεση των υλικών συσκευασίας στους 3 Δήμους της περιοχής μελέτης
ΔΗΜΟΙ

Χαρτί

Πλαστικά

Μέταλλο

Γγυαλί

Μοντέλα

ΚΥΑ
50910/
2727/2003

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

4.383.377

2.131.144

944.484

847.614

8.306.620

4.843.510

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

2.004.245

864.437

367.117

504.933

3.740.733

1.912.368

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

3.502.656

1.524.304

551.344

940.528

6.518.832

3.243.200

ΣΥΝΟΛΑ

9.890.278

4.519.886

1.862.946

2.293.075

18.566.184

9.999.078

Πηγή: ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ
Πίνακας 4. Ποσότητες προς διαχείριση υλικών συσκευασίας (τόνοι)
ΔΗΜΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΚΥΑ m(min(μin)
50910/2727/2004

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

10.383.275

6.054.388

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

4.675.916

2.390.460

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

8.148.540

4.054.000

ΣΥΝΟΛΑ

23.207.730

12.498.848
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i

Βάσει του Νόμου υπ’ αριθ. 3852 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
ii

Το οποίο έχει εγκαταστήσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) τους γνωστούς
μπλε κάδους ανακύκλωσης
iii

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η οποία στηρίχτηκε και εισήγαγε την έννοια των νέων μορφών εταιρικής
διακυβέρνησης στην ύπαιθρο μέσα από τη δημιουργία νομικών προσώπων με αυξημένο βαθμό εκπροσώπησης
των κοινωνικών εταίρων (αυτοδιοικητικούς, και επαγγελματικούς φορείς κλπ).
iv

Εξετάζονται αποκλειστικά γενικά δεδομένα και δείκτες που προέκυψαν από την εφαρμογή των πιλοτικών
σχημάτων στους τρεις συνολικά Δήμους που συμμετείχαν σε αυτά. Από την εξέταση των δεδομένων κόστους
προκύπτει το ετήσιο κόστος εφαρμογής ενός προγράμματος ανακύκλωσης στους τρεις Δήμους, και τα οποία
τροφοδοτούν την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (ΑΚΟ) των διευρυμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών. Επίσης, η εξέταση του κόστους-οφέλους σε ευρύτερη κλίμακα εμπεριέχει την εκτίμηση της βιωσιμότητας δημιουργίας ενός ΚΔΑΥ στη Χαλκιδική, κάτι που θεωρήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων ως απαραίτητο στοιχείο που θα καθορίσει τη βιωσιμότητα και την επιτυχία της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών σε επίπεδο Νομού.
v

Ο ισοδύναμος πληθυσμός είναι και σύμφωνα με την βιβλιογραφία ορίζεται ως εξής: Ισοδύναμος πληθυσμός =
[(Μέσος πληθυσμός τουριστικής περιόδου Χ ημέρες τουριστικής περιόδου) + (πληθυσμός χειμερινής περιόδου
Χ ημέρες χειμερινής περιόδου)]/365 ημέρες.
vi ΚΥΑ 50910/2727/2004
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Περίληψη
Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 32 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών απ’ όλη την
Ελλάδα με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου, επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα
SPSS και αξιολογήθηκαν με βάση τις στρατηγικές του Porter (στρατηγική ηγεσίας κόστους,
διαφοροποίησης, εστίασης). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιούν
κυρίως τη στρατηγική ηγεσίας κόστους και τη στρατηγική διαφοροποίησης στην προσπάθεια
τους να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Παράλληλα γίνονται ενέργειες, ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα τους με στόχο αφενός να γίνουν γνωστά σε μεγαλύτερες αγορές και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και αφετέρου να ικανοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών τους. Ιδιαίτερα επίκαιρη κρίνεται η επέκταση της έρευνας στο σύνολο των
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ελλάδας λόγω της αναδιάρθρωσής τους που προωθείται αυτή την περίοδο.
Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στρατηγικές Porter, συνεταιρισμοί

Abstract
The main purpose of this paper is to examine the strategies used by the Unions of Agricultural
Cooperatives in Greece to achieve competitive advantages. The data were collected from 32
Unions of Agricultural Cooperatives, using a structured questionnaire, elaborated by the SPSS
program and evaluated based on Porter’s strategies (cost leadership strategy, differentiation
and focus strategy). The results show that cooperatives mainly use cost leadership strategy
and differentiation strategy in an effort to increase their market share.
At the same time, cooperatives are making efforts to improve product quality in order to
arrive in greater and more demanding markets. In particular the expansion of the study is very
timely due to the Government efforts for cooperatives restructuring.
Key-words: competitive advantage, Porter’s strategies, cooperatives
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Εισαγωγή
Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων μιας κεφαλαιουχικής επιχείρησης μακροπρόθεσμα, τα οποία είναι ικανά να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των
βασικών ενδιαφερομένων (Johnson, Scholes and Whittington, 2005). Σύμφωνα με αυτόν τον
ορισμό καταλαβαίνουμε ότι η έννοια της στρατηγικής περιλαμβάνει την ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον καθώς και την ικανότητα της να προβάλλει
το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά.
Σύμφωνα με τους Hambrick and Fredrickson (2001) η στρατηγική της κάθε κεφαλαιουχικής επιχείρησης προσδιορίζεται από πέντε παραμέτρους: την οικονομική λογική της επιχείρησης, τον τρόπο που λειτουργεί, την αγορά στην οποία εστιάζει, την οργάνωση της και τη
διαφοροποίηση της από τις υπόλοιπες ομοειδείς επιχειρήσεις. Τα βασικά ερωτήματα που καλείται να καλύψει η στρατηγική της επιχείρησης είναι: «Σε ποιες αγορές θα δραστηριοποιηθεί», «Πώς θα φτάσει σε αυτές τις αγορές», «Πώς θα επικρατήσει σε αυτές τις αγορές», «Πόσο
γρήγορα θα κινηθεί» και «Πώς θα διασφαλίσει τα κέρδη της».
Ο Igor Ansoff (1987) ορίζει τη στρατηγική ως τις θεμελιώδεις επιλογές που αφορούν
την άριστη ένταξη της κεφαλαιουχικής επιχείρησης στο περιβάλλον της, με την έννοια ότι
εξασφαλίζουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ευημερία της. Οι στρατηγικές αυτές έχουν
σχέση με την προσπάθεια της επιχείρησης να δημιουργήσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη αγορά που λειτουργεί (Θερίου, 2005; Μπουραντάς, 2001).
Σύμφωνα με τον Porter (1985, 1980), η στρατηγική είναι κυρίως «η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της» και συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα απ’ ότι
οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Το μοντέλο του
Porter σχετικά με τις στρατηγικές ανταγωνισμού (χαμηλού κόστους, διαφοροποίησης και
εστίασης) χρησιμοποιείται ευρέως σε μοντέλα στρατηγικού προσανατολισμού. Κάθε μια από
τις στρατηγικές που αναπτύσσονται εκεί σχετίζεται με τη στρατηγική που ακολουθούν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εντός
του κλάδου σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους με απόδοση πάνω από το μέσο όρο. Αν και
νέες θεωρίες έχουν προκύψει από το 1980, εξακολουθεί να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το
εάν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια καθαρή στρατηγική ή ένα συνδυασμό
από τις στρατηγικές που υπάρχουν (μικτή στρατηγική). Η διάκριση στρατηγικών του Porter
έχει δοκιμαστεί ευρέως για την εμπειρική της αξία, κυρίως στην Αμερική, λιγότερο σε ευρωπαϊκές χώρες και ακόμη λιγότερο στην Ελλάδα.
Βασιζόμενοι στα παραπάνω, η εργασία αυτή ασχολείται με τις στρατηγικές ανταγωνισμού που εφαρμόζουν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) της Ελλάδας. Οι συνεταιρισμοί είναι σημαντικός θεσμός διότι ανέκαθεν αποτελούσαν αναπτυξιακά κύτταρα στην
ύπαιθρο, με σημαντική οικονομική και κοινωνική συμβολή στο ατομικό επίπεδο των μελών
αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Συμβάλλουν στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, στην αποτροπή μονοπωλιακών πρακτικών προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στη διατήρηση και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς, στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας και καλλιεργούν συνθήκες συγκράτησης του πληθυσμού στις εστίες του (Ser-
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gaki and Nastis, 2011; Γιδαράκου, 2006). Σήμερα, επιπλέον, καλούνται να στηρίξουν και
τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις, να επιστρέψουν στην
ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τη γεωργία.
Εξ’ ορισμού λοιπόν ο συνεταιρισμός αποτελεί μια μορφή οικονομικής επιχείρησης
στην οποίο έχουν προστεθεί γονίδια κοινωνικής ευαισθησίας. Αναπτύσσοντας την οικονομική δραστηριότητα του στην ελεύθερη αγορά, είναι υποχρεωμένος για να επιβιώσει και να συντελέσει στην ανάπτυξη της υπαίθρου να έχει τουλάχιστον επιχειρηματική αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του (Friijs et al 2002; Jaaskelainen, 2000).
Δυστυχώς όμως, οι ελληνικοί συνεταιρισμοί σήμερα αντιμετωπίζουν μία πληθώρα προβλημάτων στην ελεύθερη αγορά (μικρό μέγεθος, χαμηλό επίπεδο οργάνωσης, άσχημη οικονομική κατάσταση, χαμηλή ανταγωνιστικότητα κ.ά.) που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην
έλλειψη στρατηγικής (Sergaki et al., 2012). Αυτή η έλλειψη καθορισμού στρατηγικής (Kyriakopoulos et al. 2004, Katz, 1997; Hakelius, 1996; Fulton, 1995; Royer, 1995) έκανε τους ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς εξαιρετικά ευάλωτους (Benos et al. 2007) και μη έτοιμους να ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές στις δυναμικές αγορές (Novkovic and Power,
2005; Goldsmith and Gow, 2004; Peterson and Anderson, 1996).
Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας συγκεντρώθηκαν από 32 δευτεροβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου που περιείχε
ερωτήσεις με διαβαθμισμένες απαντήσεις με βαθμό αποδοχής ή απόρριψης από το ένα έως το
επτά (καθόλου έως πάρα πολύ), σχετικά με το στρατηγικό προσανατολισμό των συνεταιρισμών και την αποδοτικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται από
τρία μέρη και εννέα (9) ερωτήσεις κλειστού τύπου συνολικά. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού (π.χ. έτος ίδρυσης, προσωπικό, τμήματα). Στο δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις σχετίζονται με το στρατηγικό προσανατολισμό του συνεταιρισμού. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος οι ερωτήσεις αφορούν στη στρατηγική ανάπτυξης σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές τους. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα SPSS, και συγκεκριμένα με α) Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics), με τη χρήση συχνοτήτων και β) Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνεταιρισμοί στην προσπάθεια τους να αυξήσουν το
μερίδιο αγορά τους χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο ποσοστό (25%) τη στρατηγική ηγεσίας
κόστους, με δεύτερη τη στρατηγική διαφοροποίησης (21,9%). Οι παράγοντες που φαίνεται να
επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι: η εξυπηρέτηση των
πελατών, ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων, η αναγνώριση της εταιρικής επωνυμίας, η
ανταγωνιστική τιμολόγηση, και τέλος το έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Αντίθετα, οι
παράγοντες που επηρεάζουν λιγότερο είναι: η διαφήμιση (θεωρείται σημαντικός παράγοντας
μόνο από συνεταιρισμούς που προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα), οι αλλαγές σε τεχνικές και μεθόδους μάρκετινγκ καθώς και η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποθεμάτων. Στη συνέχεια αναλύονται όλοι οι παράγοντες που εξετάστηκαν.
Η εργασία χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Μετά την εισαγωγή, ακολουθεί το θεωρητικό
πλαίσιο. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας. Στο επόμενο μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση και τα εμπειρικά αποτελέσματα. Στο τελευταίο μέρος ακολουθούν τα
συμπεράσματα της έρευνας.
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Θεωρητικό πλαίσιο
Στρατηγική είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης, με τις
παρουσιαζόμενες από το περιβάλλον ευκαιρίες και απειλές προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της (Γεωργόπουλος, 2006). Κάθε επιχείρηση διαθέτει τρία
επίπεδα στρατηγικής:
• Το εταιρικό επίπεδο (Corporate level strategy)
• Λειτουργικό επίπεδο (Functional level strategy) και το
• Το επιχειρηματικό επίπεδο (Business level strategy)
Η εταιρική στρατηγική ασχολείται με τους μακροπρόθεσμους στόχους και τις επιδιώξεις
της επιχείρησης. Αναλύει την συνολική στάση της απέναντι στην ανάπτυξη και διαχείριση
των επιχειρηματικών μονάδων και προϊόντων (στρατηγική κατεύθυνσης, χαρτοφυλακίου και
γονική στρατηγική). Η λειτουργική στρατηγική ασχολείται κυρίως με την μεγιστοποίηση της
παραγωγικότητας των πόρων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και τέλος η επιχειρηματική (ή
ανταγωνιστική) στρατηγική σχετίζεται με την υιοθέτηση σχεδίων δράσης για τη δημιουργία
και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τον καταμερισμό των απαραίτητων πόρων ώστε η επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στην συγκεκριμένη αγορά (Λιούκας,
2010). Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την επιχειρηματική στρατηγική (ή στρατηγική ανταγωνισμού) που ακολουθούν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
Η θεωρία για τις στρατηγικές ανταγωνισμού του Porter (1980) διακρίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης σε δύο κατηγορίες: την ηγεσία κόστους και τη διαφοροποίηση. Έχοντας η επιχείρηση υπόψη αυτές τις δυο κατηγορίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει τρεις βασικές επιλογές σχετικά με τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει:
τη στρατηγική ηγεσίας κόστους, τη στρατηγική διαφοροποίησης και τη στρατηγική εστίασης
(στο κόστος ή στη διαφοροποίηση). Με βάση αυτή τη θεωρία μόνο μια καθαρή στρατηγική
οδηγεί σε ανώτερη απόδοση. Τα κυριότερα μειονεκτήματα εφαρμογής των «καθαρών» στρατηγικών, σύμφωνα με τους επικριτές του Porter, είναι η ευκολότερη μίμηση από τους ανταγωνιστές, σε αντίθεση με τις μικτές ανταγωνιστικές στρατηγικές οι οποίες κάνουν πιο δύσκολη τη μίμηση, καθώς και ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών (Παπαδάκης, 2007). Ο συνδυασμός των στρατηγικών έχει ως αποτέλεσμα πολλές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις να «κολλήσουν στη μέση» και να έχουν χαμηλή απόδοση.
Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής «μικτών» στρατηγικών σχετίζονται κυρίως με τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνδυάσει στοιχεία διαφοροποίησης όπως είναι η ποιότητα, η
εικόνα, η καινοτομία με στοιχεία χαμηλού κόστους με στόχο την αύξηση του κέρδους τους
μέσω των αυξημένων συνεργιών που μπορούν να επιτύχουν από το συνδυασμό των πιο πάνω
πλεονεκτημάτων.
Παρά την ύπαρξη των νέων θεωριών (π.χ. τη θεωρία των Πόρων - Ικανοτήτων της επιχείρησης - resource-based view model - ή το μοντέλο της Αλυσίδας Αξίας - value chain
model) τα τελευταία χρόνια, η θεωρία του Porter (είτε υπέρ μιας καθαρής στρατηγικής είτε
ενός μίγματος στρατηγικών) παραμένει επίκαιρη για ανάλυση με εμπειρικά δεδομένα
(Thornhill and White, 2007) καθώς φαίνεται ότι ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την
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αγορά υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών στρατηγικών που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση
προκειμένου να εκμεταλλευτεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Porter
(1980):
Α. Στρατηγική ηγεσίας κόστους
Η στρατηγική της ηγεσίας κόστους (cost leadership strategy) εκφράζει τη συστηματική
προσπάθεια μιας κεφαλαιουχικής επιχείρησης να διατηρεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε επίπεδα χαμηλότερα του ανταγωνισμού, ώστε να
επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Miller and Friesen, 1986; Porter, 1985). Η στρατηγική
αυτή είναι κατάλληλη για κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες
που απευθύνονται σε μεγάλες αγορές στόχους (target markets). Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνικές μαζικής παραγωγής και επενδύουν μεγάλα ποσά προκειμένου να ανακαλύψουν νέους τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής (Παπαδάκης, 2007). Η ηγεσία κόστους, δεν περιλαμβάνει απλώς τη μείωση του κόστους, ενέργεια η οποία μπορεί εύκολα να
αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μείωσης κόστους, χωρίς τη δυνατότητα μίμησης από τον ανταγωνισμό.
Β. Στρατηγική Διαφοροποίησης
Η στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation strategy) στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μοναδικότητας, σε σχέση με τις άλλες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργείται από την
παραγωγή και διάθεση προϊόντων τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως μοναδικά και ποιοτικά. Αυτό επιτυγχάνεται με α) ανώτερη ποιότητα, β) ανώτερη καινοτομικότητα και γ) ανώτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών. (Παπαδάκης, 2007). Λόγω
της αφοσίωσης στην επωνυμία, η ζήτηση είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη της τιμής προσφοράς
και οδηγεί σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους για την επιχείρηση (Aulakh et al., 2000).
Γ. Στρατηγική Εστίασης
Η στρατηγική της εστίασης (focus strategy) μπορεί να αντλεί στοιχεία είτε από τη στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation focus strategy), είτε από τη στρατηγική ηγεσίας κόστους (cost leadership focus strategy). Η βασική διαφορά της είναι ότι βασίζεται στην ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, ενώ η διαφοροποίηση και η ηγεσία κόστους απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς. Για να μπορέσει μια κεφαλαιουχική επιχείρηση
να εφαρμόσει τη στρατηγική εστίασης θα πρέπει να ανακαλύψει και να εκμεταλλευτεί ένα
τμήμα της αγοράς που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα απ ότι οι ανταγωνιστές της. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής εστίασης αποτελεί η διάκριση της αγοράς σε επιμέρους τμήματα και η επιλογή αυτού
που ταιριάζει στις δυνατότητες της επιχείρησης. Η τμηματοποίηση αυτή βασίζεται σε τρεις
μεταβλητές: το γεωγραφικό χώρο, τον τύπο του καταναλωτή, και τη γραμμή του προϊόντος.
(Παπαδάκης, 2007; Karnani, 1984).
Κάθε μία από τις προαναφερθείσες στρατηγικές δίνει σε μια κεφαλαιουχική επιχείρηση
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εντός του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και απόδοση
πάνω από τον μέσο όρο αφού αντιπροσωπεύει μια θεμελιωδώς διαφορετική προσέγγιση στη
δημιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος (Σαλαβού και Κυριακί-
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δου, 2010).
Το βασικό ερώτημα της παρούσης εργασίας είναι ποιες στρατηγικές ανταγωνισμού
φαίνεται να προτιμούν και να εφαρμόζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διάφορες χώρες παγκοσμίως δείχνει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Πιο συγκεκριμένα σε αρκετές χώρες δεν υπάρχουν καθόλου εμπειρικές έρευνες που
να εξετάζουν ποια στρατηγική ανταγωνισμού προτιμούν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις
(Salavou, 2010; Spanos et al., 2004; Marques et al., 2000; Green et al., 1993; Douglas and
Rhee, 1989) ή οι συνεταιρισμοί. Σε άλλες χώρες, κυρίως της Αμερικής, τα εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι δεν επικρατεί ένα συγκεκριμένο είδος στρατηγικής στους συνεταιρισμούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμένες εργασίες - απ’ όσο γνωρίζουμε
- που να εξετάζουν τη στρατηγική (μικτή ή καθαρή) που ακολουθούν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις ή οι συνεταιρισμοί.
Η Σαλαβού σε τρεις πρόσφατες έρευνες σε ελληνικές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις
(Salavou, 2010; Salavou and Halikias, 2009; Spanos et al., 2004) αναφέρει την σύνδεση των
στρατηγικών (μικτής και καθαρής) με την απόδοση των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται σε
αγορές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Συνολικά, αυτές οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μικτή στρατηγική είναι η κυρίαρχη μορφή για την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στις ελληνικές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. Σε άλλη πρόσφατη έρευνα (Benos et al., 2007) εξετάζεται ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων της αγροτικής πολιτικής στην
οργανωτική δομή και στην απόδοση 155 αγροτικών συνεταιρισμών. Η έρευνα υποστηρίζει
ότι η αγορά και το εμπορικό σήμα είναι σημαντικοί παράγοντες για τη δημιουργία συνεργασιών.
Στο ίδιο πνεύμα, η μελέτη των Sergaki and Semos (2006) χρησιμοποιεί οικονομικά δεδομένα για να συγκρίνει την απόδοση 93 Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και 967 Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων Τροφίμων στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η
πρώτη ομάδα δουλεύει λιγότερο αποτελεσματικά σε σχέση με τη δεύτερη. Αυτό συμβαίνει
διότι οι υπό εξέταση ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα
κόστους σε σχέση με τις υπό εξέταση κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην υιοθέτηση της στρατηγικής της διαφοροποίησης.
Οι Kalogeras et al., (2005) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές που
ακολουθούν επτά Ολλανδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά
βιολογικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνεταιρισμοί προτιμούν την στρατηγική της εστίασης στοχεύοντας σε επιλεγμένα τμήματα της αγοράς με διαφοροποιημένα
προϊόντα.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Nilsson and Ohlsson (2007) σε αγροτικούς συνεταιρισμούς γάλακτος στη Ν. Ζηλανδία διαπίστωσαν ότι οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί ενώ
ήταν προσκολλημένοι στην στρατηγική της ηγεσίας κόστους, τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετήσει στοιχεία και από τις άλλες δύο στρατηγικές καθώς ενδιαφέρονται έντονα να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και στις αγορές του εξωτερικού.
Μια πιο πρόσφατη έρευνα ο Dias de Carvalho (2012) αναφέρει ότι κάθε συνεταιρισμός
είναι ελεύθερος να αναπτύξει τη δική του στρατηγική ανάπτυξης, που θα ταιριάζει στις δικές
του ανάγκες. Η έρευνα έγινε σε συνεταιρισμούς της Βραζιλίας και αποδεικνύει ότι υπάρχει
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πλέον σχεδιασμός της στρατηγικής. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι
συνεταιρισμοί έχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και άντληση κεφαλαίων αν και παραμένουν ευάλωτοι απέναντι στις άλλες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία αυτού του μειονεκτήματος οφείλεται στην έλλειψη επαγγελματισμού από τα στελέχη του και στην έλλειψη
επενδύσεων στην τεχνολογία. Το γενικό συμπέρασμα ωστόσο της εργασίας είναι ότι οι συνεταιρισμοί που στερούνται στρατηγικής, δεν μπορούν να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
Σε παρόμοια έρευνα (Ritossa and Bulgacov, 2009) που πραγματοποιήθηκε σε 28 αγροτικούς συνεταιρισμούς της Βραζιλίας βρέθηκε ότι οι συνεταιρισμοί ακολουθούν τη στρατηγική της διαφοροποίησης επειδή τους αποφέρει περισσότερα πλεονάσματα διαχείρισης και διασπείρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο καθώς τους επιτρέπει να διεκδικήσουν διαφορετικά
τμήματα της αγοράς.
Η άποψη των ερωτώμενων της παρούσης εργασίας (διευθυντές, πρόεδροι και οικονομικοί διευθυντές) για τη στρατηγική που ακολουθούν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότεροι έχουν προχωρήσει σε σημαντικά
βήματα που σχετίζονται με το προϊόν, τις αγορές, τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της
διοίκησης του συνεταιρισμού, την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τη βελτίωση των εργασιακών και των πελατειακών σχέσεων και τέλος την παραγωγική και εμπορική συνεργασία
με άλλες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. Ωστόσο έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη πολλά προβλήματα που συνεχίζουν να τους αποδυναμώνουν και να τους εμποδίζουν να γίνουν ανταγωνιστικοί (Σεργάκη και Ηλιόπουλος, 2010; Konstantinidis et al., 2008; ΙΟΒΕ, 2006). Γι’ αυτό
οι περισσότεροι συνεταιρισμοί εφαρμόζουν σήμερα τη στρατηγική χαμηλού κόστους με δεύτερη τη στρατηγική της διαφοροποίησης.
Στη συνέχεια ακολουθούν η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με
το βασικό ερώτημα της έρευνας μας, που σχετίζεται με τις στρατηγικές ανταγωνισμού που
προτιμούν και εφαρμόζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα.

Μεθοδολογία
Δείγμα - Συλλογή δεδομένων
Το δείγμα αποτελείται από 32 δευτεροβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών), που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά
τη διάρκεια του 2010/2011 μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με ανώτερα στελέχη των συνεταιρισμών (διευθυντές, πρόεδροι και οικονομικοί διευθυντές) πριν τη ψήφιση του νέου συνεταιριστικού νόμου Ν 4015/2011. Για καλύτερη κατανόηση του δείγματος των συνεταιρισμών, παρουσιάζονται περισσότερα χαρακτηριστικά στον Πίνακα 1. Ωστόσο, με τη ψήφιση
του νέου νόμου Ν4015/2011, καταργούνται όλες οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μέτρηση των μεταβλητών
Η οργανωτική απόδοση του συνεταιρισμού μετρήθηκε με την επταβάθμια κλίμακα
Likert που υιοθετήθηκε από τη Σαλαβού (2010). Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλίθηκαν
να επισημάνουν την σημασία 22 ανταγωνιστικών παραγόντων (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών) και τη γενική στρατηγική για το συνεταιρισμό τους (με μορφή
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απαντήσεων : 1 «καθόλου» έως 7 «πάρα πολύ»).
Ανάλυση Αξιοπιστίας
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της ανταγωνιστικής μεθόδου χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis). Σκοπός της Ανάλυσης Παραγόντων είναι να συνοψίσει
τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε μεγάλο αριθμό μεταβλητών με περιεκτικό και ακριβή τρόπο. Συγκεκριμένα η πρώτη στρατηγική της διαφοροποίησης δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην ευρεία γκάμα αυτών. Η δεύτερη στρατηγική, αυτή του χαμηλού κόστους, επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, στο έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου αποθεματικών. Η στρατηγική
εστίασης στο κόστος περιλαμβάνει την ανταγωνιστική τιμολόγηση και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Τέλος η στρατηγική εστίασης στη διαφοροποίηση περιέχει την αλλαγή σε τεχνικές και μεθόδους μάρκετινγκ, τις αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής, τη δυνατότητα παραγωγής εξειδικευμένων προϊόντων, τη διαφήμιση, τη φήμη των συνεταιρισμών εντός του κλάδου και την πρόβλεψη για ανάπτυξη της αγοράς. Συνολικά, οι στρατηγικές ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με το μοντέλο του Porter (1980) και η ανάλυση είναι
σύμφωνη με πρόσφατες εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα (Salavou, 2010).

Αποτελέσματα
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει γενικά στοιχεία για τους συνεταιρισμούς,
όπως το έτος ίδρυσης και ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολείται. Προκύπτουν επίσης
στοιχεία για τα τμήματα που διαθέτει ο συνεταιρισμός για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μελών του και των πελατών του. Η παλαιότερη ΕΑΣ είναι αυτή των Σερρών με έτος ίδρυσης
το 1928 και η νεότερη είναι αυτή των Πρεσπών που ιδρύθηκε το 2004. Από τα στοιχεία που
προκύπτουν όλοι μαζί οι συνεταιρισμοί απασχολούν πάνω από 3.000 άτομα προσωπικό (μόνιμο και εποχικό).
Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά σε ειδικά χαρακτηριστικά της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών. Με τη βοήθεια της επταβάθμιας κλίμακας Likert αξιολογούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν καθώς και σε ποιο βαθμό τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής
για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για την ομαδοποίηση των ερωτήσεων
εφαρμόστηκε η «Ανάλυση Παραγόντων», χρησιμοποιώντας το μαθηματικό μοντέλο ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis ). Προκειμένου να ελεγχθεί εάν
αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη, εφαρμόστηκε το KMO & Barlett’s τεστ. Το KMO έχει τιμή
0.371. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett δείχνει την ύπαρξη υψηλής στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού χ2, υποδηλώνοντας ότι η μήτρα συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική
και συνεπώς το υπόδειγμα είναι κατάλληλο (Σιάρδος, 2004). Πιο συγκεκριμένα, το τεστ Barlett ελέγχει αν οι σχέσεις των μεταβλητών διαφέρουν από την τυχαιότητα. Εδώ το p- value
είναι <0.001 και κατά συνέπεια η απάντηση είναι θετική, δηλαδή υπάρχει δομή στα δεδομένα
που μπορεί να εξηγηθεί με την παραγοντική ανάλυση.
Από τον πίνακα της Ολικής διακύμανσης (Πίνακας 3) αποφασίσαμε πόσους παράγοντες
θα επιλέξουμε τελικά για να εξετάσουμε. Η στήλη με τα αθροιστικά ποσοστά (cumulative)
μας δείχνει το ποσοστό της διακύμανσης ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων που θα
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κρατήσουμε. Βλέπουμε ότι κρατώντας 6 παράγοντες εξηγείται το 77,5 % της συνολικής διακύμανσης, που αποτελεί ικανοποιητικό ποσοστό για το μοντέλο. Από τις 22 μεταβλητές του
ερωτηματολογίου που ζητήθηκε να αξιολογηθούν από τους ερωτώμενους σε ποιο βαθμό αυτές εφαρμόζονται από τους συνεταιρισμούς, και με τη βοήθεια του μοντέλου, προέκυψαν 6
παράγοντες, που αντιστοιχούν σε κάθε μία στρατηγική που έχουν επιλέξει οι συνεταιρισμοί.
Στον πίνακα τέσσερα φαίνεται η κατάταξη των μεταβλητών στους νέους παράγοντες που δημιουργήθηκαν, και έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ τους. Από τον πίνακα τέσσερα προκύπτει ότι οι περισσότερες μεταβλητές αντιστοιχούν στις δύο πρώτες μορφές στρατηγικής
που αφορούν στη στρατηγική ηγεσίας κόστους και στη στρατηγική διαφοροποίησης καθώς
σε αυτές επικεντρώνονται οι συνεταιρισμοί για να πετύχουν ως υγιείς επιχειρήσεις.
Σε ερώτηση που τέθηκε για το πόσο σημαντικούς θεωρούν τα διοικητικά στελέχη των
συνεταιρισμών τους τέσσερις παράγοντες που σχετίζονται με τις συνεργασίες των συνεταιρισμών (1. Δημιουργικός τρόπος σκέψης, 2. Συμμετοχή σε συνεργασίες, 3. Διευκόλυνση απόκτησης πιστοποιητικών, 4. Αμοιβαία ανάπτυξη συνεργασιών), στην πρώτη θέση κατατάσσουν την ευκολία απόκτησης πιστοποιητικών ποιότητας με τις συνεργασίες που επιτυγχάνουν
με άλλους φορείς καθώς και την υποστήριξη που παρέχεται για την αμοιβαία ανάπτυξη των
συνεταιρισμών και των φορέων πιστοποίησης (77%). Αρκετά σημαντικό θεωρούν τον παραγωγικό τρόπο σκέψης των υπαλλήλων τους ώστε να αξιοποιούνται με ορθολογικότερο τρόπο
οι συνεργασίες μέσα στον κλάδο, επειδή η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους συνεργασίες
έχει σκοπό την συνεχή βελτίωση τους (71%) και την αναγνώριση της επωνυμίας του συνεταιρισμού στον κλάδο αλλά και στην αγορά. Για τα οικονομικά στοιχεία, που αποτελούν συνήθως και τον σημαντικότερο παράγοντα για την μέτρηση της απόδοσης μιας επιχείρησης, η
πλειοψηφία των συνεταιρισμών (78%) σημείωσε πως λαμβάνει ως κύριο κριτήριο τις πωλήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους (είτε πωλήσεις του τελικού προϊόντος είτε των
πρώτων υλών). Για τους άλλους τρεις παράγοντες που είναι οι εξής: το περιθώριο κέρδους
(45%), ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων (53%) και τέλος τα καθαρά κέρδη (43%) τα ποσοστά επιλογής τους ως κριτήρια διαμοιράζονται καθώς οι απαντήσεις τους διαφέρουν ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού (τα καθαρά κέρδη αποτελούν κριτήριο για
συνεταιρισμούς που χρησιμοποιούν τη στρατηγική της διαφοροποίησης).
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου ζητείται από τα στελέχη να αξιολογήσουν τον συνεταιρισμό με βάση τους ανταγωνιστές τους (είτε συνεταιρισμούς είτε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις). Οι μισοί (47%) συνεταιρισμοί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά
στις αλλαγές που μπορούν να κάνουν στα υπάρχοντα προϊόντα αλλά και στην εισαγωγή νέων
προϊόντων στην αγορά, καθώς προτιμούν να κινούνται με μικρά και σταθερά βήματα, ακολουθώντας πολλές φορές άλλες πρωτοπόρες επιχειρήσεις (βασίζονται περισσότερο σε προϊόντα που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά από τους καταναλωτές). Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση
(56,2%) στα ήδη δοκιμασμένα προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο) καθώς είναι επιφυλακτικοί, μη θέλοντας να ρισκάρουν εισάγοντας καινοτόμα προϊόντα. Λόγω της φύσης της
ελεύθερης αγοράς και του έντονου ανταγωνισμού, οι συνεταιρισμοί επιλέγουν να ακολουθήσουν μια στάση αναμονής (81,3%), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν λάθη, που θα
ζημιώσουν τα μέλη τους. Τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται ο συνεταιρισμός, αποτελούν κριτήριο για την συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά. Συνεταιρισμοί που
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εμπορεύονται προϊόντα που δεν μπορούν να μεταποιηθούν εύκολα (φρούτα, σιτηρά), δεν έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής νέων προϊόντων σε αντίθεση με συνεταιρισμούς που εμπορεύονται ελαιόλαδο ή κρασί και έχουν τη δυνατότητα επιλογής και διαφοροποίησης των τελικών τους προϊόντων.
Ο χρόνος αντίδρασης του συνεταιρισμού στις διάφορες ενέργειες του ανταγωνισμού
ποικίλει και διαφέρει ανάλογα με την αρχική επιλογή στρατηγικής του συνεταιρισμού, έχοντας ταχύτερη αντίδραση οι συνεταιρισμοί που χρησιμοποιούν τη στρατηγική της διαφοροποίησης. Ανάλογη περίπτωση αποτελεί και το ερώτημα για την εισαγωγή νέων προϊόντων
στην αγορά. Τέλος το 31,2 % των συνεταιρισμών θεωρούν ότι δεν έχουν επιθετική στάση έναντι των ανταγωνιστών τους σε σχέση με την αγορά των προϊόντων τους, καθώς αποφεύγουν τις συγκρούσεις, ενώ μόλις το 21,9% χτυπά ευθέως τον ανταγωνισμό των μεγάλων κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων. Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνεταιρισμοί που
επιλέγουν τη στρατηγική της διαφοροποίησης (πωλούν προϊόντα σε υψηλότερες τιμές που
αναγνωρίζονται ως μοναδικά) τολμούν να ρισκάρουν, θέλοντας να είναι πρωτοπόροι στον
κλάδο τους. Σε αντίθεση με αυτούς, πιο επιφυλακτικοί είναι οι συνεταιρισμοί που επιλέγουν
τη στρατηγική της ηγεσίας κόστους, καθώς λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορεύονται, δεν έχουν τη δυνατότητα μεταποίησής τους.

Επίλογος – Συζήτηση
Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί έμφαση στην καινοτομία και στη διαφορετικότητα, η πλειονότητα των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα φαίνεται να επενδύει περισσότερο σε προϊόντα
χαμηλού κόστους. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:
1. Οι ΕΑΣ ενδιαφέρονται κυρίως για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών με προϊόντα χαμηλού κόστους και στην συνέχεια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι μισές ΕΑΣ εκδήλωσαν την επιφυλακτικότητα τους όσον αφορά στις αλλαγές που προτίθενται να κάνουν στα υπάρχοντα
προϊόντα τους αλλά και στην εισαγωγή νέων στην αγορά. Αυτή η στάση τους σχετίζεται με την προτίμηση τους να μιμούνται επιχειρήσεις παρά να ανήκουν στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις (Leaders).
2. Οι ΕΑΣ δεν αγαπούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η πλειοψηφία τους (82%) επιλέγει
να ακολουθήσει μια στάση αναμονής ως προς τα επενδυτικά και αναπτυξιακά τους
σχέδια προκειμένου να ελαχιστοποιήσει πιθανά λάθη που θα ζημιώσουν τα μέλη
τους. Αυτή η επιλογή σχετίζεται με το ενδιαφέρον τους κυρίως για τις πωλήσεις τους
παρά για τις επενδύσεις.
3. Ο χρόνος αντίδρασης των ΕΑΣ στις διάφορες κινήσεις των ανταγωνιστών ποικίλει
ανάλογα με την αρχική επιλογή της στρατηγικής τους. Οι συνεταιρισμοί που επιλέγουν τη στρατηγική της διαφοροποίησης έχουν ταχύτερη αντίδραση από τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς.
4. Το 30% των ΕΑΣ που εξετάστηκαν δε θεωρούν ότι έχουν επιθετική στάση έναντι
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των ανταγωνιστών τους. Μόνο το 20% ακολουθεί τη στρατηγική της γρήγορης επίθεσης έναντι της πολιτικής που ακολουθούν οι κεφαλαιουχικές ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.
5. Οι ΕΑΣ στην Ελλάδα ακολουθούν κυρίως τη στρατηγική χαμηλού κόστους. Αυτή η
επιλογή σχετίζεται και με το γεγονός ότι αρκετοί συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με την προβολή όσο και με την εμπορία
των προϊόντων τους ή με τη μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των μελών
τους.
Πέρα από τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, η επιλογή οποιασδήποτε στρατηγικής
από την ΕΑΣ θα πρέπει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στις εξελίξεις που διαγράφονται μέσα σε αυτό. Σήμερα, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά
για διάφορους λόγους:
Πρώτον επειδή αλλάζουν τάχιστα οι προτιμήσεις των καταναλωτών (το brand loyalty
έχει μειωθεί κατά πολύ). Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι σε άνοδο, ενώ τα προϊόντα χαμηλότερου κόστους διευρύνουν το χώρο τους (Λιούκας, 2010). Δεύτερον, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στην προσφορά τροφίμων εντείνεται και αλλάζουν τάχιστα οι παραδοσιακές
δομές των κλάδων. Πολυεθνικές εταιρείες από χώρες χαμηλού κόστους εισέρχονται δυναμικά
στις διεθνείς αγορές και αλλάζουν τις ισορροπίες. Για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό οι
παραδοσιακές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μειώνουν το κόστος αναδιατάσσοντας την παραγωγική τους αλυσίδα στον παγκόσμιο χώρο. Αξιοποιούν τις ευκαιρίες για παραγωγή σε χώρες
χαμηλού κόστους, ενώ παράλληλα μεταφέρουν λειτουργίες υψηλής αξίας στις αναδυόμενες
χώρες (π.χ. R&D) (Λιούκας, 2010). Τρίτον, η σημασία του κάθε κρίκου στην εφοδιαστική
αλυσίδα τροφίμων (παραγωγοί, μεταποιητές, χονδρέμποροι, λιανέμποροι- σούπερ μάρκετ,
καταναλωτές) έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα μερικοί λιανέμποροι αποτελούν τους εμπορικούς εταίρους 13,4 εκατομμυρίων παραγωγών και 310.000 αγροτικών
επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέτοντας τους παραγωγούς, τις μικρές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις καθώς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε μειονεκτική θέση (COGECA,
General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, 2010). Τέλος, οι απαιτήσεις των καταναλωτών για εταιρική υπευθυνότητα γίνονται πιο ισχυρές. Οι τάσεις αυτές
επιβάλλουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων προς μεγαλύτερη καινοτομία και διαφοροποίηση
των προσφορών (π.χ. πράσινα προϊόντα).
Σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμοστούν τάχιστα και οι συνεταιρισμοί. Ανεξάρτητα από την επιλογή των συνεταιρισμών για στρατηγική χαμηλού κόστους ή διαφοροποίησης, για να είναι ανταγωνιστικοί θα πρέπει να εξελιχθούν με γνώμονα τις τάσεις και τις
εξελίξεις της αγοράς. Να καταφέρουν να χτίσουν και να διατηρήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Η επιβίωση τους εξαρτάται από το «πώς» και «πόσο έγκαιρα» θα προσαρμοστούν, «πώς» θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, αν θα εισαγάγουν καινοτομίες και πως θα διατάξουν τους πόρους τους (Λιούκας, 2010).
Παράλληλα, οι πολιτικοί θα πρέπει να εδραιώσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς
προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των παραγωγών. Αυτό μπορεί
να συμβεί είτε επικυρώνοντας την κατάλληλη νομοθεσία γεωργίας (συμβατή με το νόμο ανταγωνισμού) για να επιτρέψουν στους παραγωγούς και στους συνεταιρισμούς να γίνουν πιο
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ισχυροί μέσα στην αλυσίδα Τροφίμων, είτε παρέχοντας γνώση και κίνητρα που θα τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά (COGECA, General Committee for Agricultural Cooperation in the
European Union, 2010).
Η παρούσα έρευνα έχει και αρκετούς περιορισμούς. Πρώτον, το δείγμα αποτελείται
από 32 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Θα ήταν ενδιαφέρουσα περαιτέρω έρευνα για
ασφαλέστερα αποτελέσματα με την καθολική συμμετοχή των ΕΑΣ της Ελλάδας. Δεύτερον,
θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικής των συνεταιρισμών, όπως είναι η δυνατότητα των συνεταιρισμών να προσελκύσουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν στρατηγικές υψηλού κόστους (π.χ. αυτή της διαφοροποίησης). Στο ίδιο πεδίο, με αφορμή τη ψήφιση του νέου συνεταιριστικού νόμου Ν
4015/2011 με τον οποίο καταργούνται όλες οι ΕΑΣ και μετατρέπονται υποχρεωτικά είτε σε
πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς είτε σε αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, θα ήταν σκόπιμο να
εξετάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής στις υιοθετούμενες στρατηγικές των
νέων μορφών συνεταιρισμών. Τρίτον, η οργανωτική δομή των συνεταιρισμών βασίζεται στις
υποκειμενικές απαντήσεις των ερωτώμενων. Μια μελλοντική έρευνα θα βοηθούσε να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν αυτά τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς δείκτες
(π.χ. χρηματοοικονομικούς). Επιπλέον, μια μελλοντική εξέταση των καταστατικών των συνεταιρισμών του δείγματος, ίσως παρείχε μια επιπλέον οπτική γωνία και, άρα, βοηθούσε στη
βαθύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Αριθμός Συνεταιρισμών
Έτος ίδρυσης παλαιότερου
Έτος ίδρυσης νεότερου
Εργαζόμενοι Σύνολο
Μόνιμοι
Εποχικοί
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Μέτρηση αποδοτικότητας: πωλήσεις
Μέτρηση αποδοτικότητας: Ρυθμός αύξησης πωλήσεων
Μέτρηση αποδοτικότητας: Περιθώριο κέρδους
Μέτρηση αποδοτικότητας: Καθαρά κέρδη

32
1923
2004
3.057
1.723
1.148
186
35%
24%
21%
20%

Πίνακας 2. Σπουδαιότητα παραγόντων
Τιμή
.896
.894
.843
.838
.769

Εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Αποτελεσματικότητα λειτουργιών
Έλεγχος ποιότητας προϊόντων
Αναγνώριση εταιρικής επωνυμίας
Πίνακας 3. Ολική Διακύμανση
Παράγοντες
1. Ηγεσία Κόστους
2. Διαφοροποίηση
3. Εστίαση στο κόστος
4. Εστίαση στη διαφοροποίηση
5.
6.

Σύνολο

% Διακύμανση

8,060
3,018
1,792
1,629
1,299
1,254

36,6
13,7
8.2
7,4
5,9
5,7
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%
Αθροιστικό
Ποσοστό
36,6
50,3
58,5
65,9
71,8
77,5
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους παραγωγούς, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 526 γεωργούς και
κτηνοτρόφους που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Χρησιμοποιούνται μοντέλα logit για να εξεταστούν τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά των Κυπρίων παραγωγών, που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση ή μη του
Η/Υ και του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60,6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν Η/Υ και το 54,2% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Από την ανάλυση των μοντέλων logit
προέκυψε ότι η χρήση των δύο τεχνολογιών επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως
είναι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, ο τύπος της αγροτικής δραστηριότητας
και η περιοχή της εκμετάλλευσης.
Λέξεις-κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο, Logit, Εκμετάλλευση, Αγροτικές, Κύπρος.

Abstract
This paper examines the factors that affect the usage of personal computers and the internet
by Cypriot farmers, by analyzing data from 526 farmers, selected by using the stratified random sampling method. Logit models are used to examine the socioeconomic characteristics of
Cypriot farmers that may affect the usage or not, of the personal computer and the internet.
The results showed that 60.6% of them use the personal computer and 54.2% use the internet.
From the analysis of the logit models it was found that the age, the educational level, the in-
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come, the type of agricultural activities and the location of the farm, are significant determinants for the personal computer and the internet usage.
Key-words: Information and Communication Technologies, Internet, Logit, Farm, Rural,
Cyprus.

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα στο πλαίσιο της «κοινωνίας της πληροφορίας», της «κοινωνίας της γνώσης» και της «οικονομίας της πληροφορίας», υποστηρίζεται ότι η πληροφορία και
η γνώση παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης (Amponsah 1995;
Koutsouris 2010). Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι ο αγροτικός πληθυσμός εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει δυσχέρειες πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που θα τον βοηθούσαν
να λαμβάνει έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις (Anandaraja, Rathakrishnan & Philip 2006).
Μάλιστα, οι Ferrer et al. (2003), αναφέρουν ότι στη Νότιο Αφρική, όπως και σε άλλες χώρες,
η σύνδεση των αγροτικών περιοχών με το διαδίκτυο, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα,
γεγονός που σημαίνει ότι οι δικτυακές συνέπειες της τεχνολογίας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στις αγροτικές οικονομίες. Αν και το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες στα αγροτικά νοικοκυριά, ωστόσο υφίσταται ακόμα σημαντικό ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αγροτικές και στις αστικές περιοχές (Hall et al. 2003).
Οι τεχνολογίες του Η/Υ και του διαδικτύου θεωρούνται από τις σημαντικότερες ΤΠΕ
και με αυτές ασχολείται η εισήγηση αυτή. Παρόλο που ο Η/Υ αποτελεί προϋπόθεση για την
υιοθέτηση του διαδικτύου, ωστόσο οι δύο αυτές τεχνολογίες είναι πολύ διαφορετικές. Συνήθως, ο Η/Υ χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τη διαχείριση εσωτερικών δεδομένων
της εκμετάλλευσης και παρέχει πληροφορίες για σκοπούς λήψης διοικητικών αποφάσεων.
Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο αποτελεί πηγή επικοινωνίας και εξωτερικής πληροφόρησης και επιτρέπει στον αγροτικό πληθυσμό να λαμβάνει και να αναλύει εξωτερικά δεδομένα
και πληροφορίες. Επιπλέον, το διαδίκτυο παρέχει στους αγρότες ένα άνετο περιβάλλον, στο
οποίο επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους αγοραστές, τους προμηθευτές, τους ειδικούς, καθώς και με άλλους αγρότες (Gloy & Akridge 2000; Ferrer, Schroder & Ortmann
2003).
Ο αγροτικός τομέας επηρεάζεται όλο και περισσότερο από αβεβαιότητες που προκαλούνται από παγκόσμια γεγονότα, αλλά και από την εξέλιξη και την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας, γι’ αυτό και οι απαιτήσεις των παραγωγών αγροτικών προϊόντων για παροχή πληροφοριών αυξάνονται συνεχώς (Amponsah 1995). Σήμερα, ένας αυξανόμενος αριθμός αγροτών υιοθετούν τον Η/Υ για επιχειρηματικές εφαρμογές στην εκμετάλλευσή τους, καθώς επίσης και για να ερευνήσουν την αγορά προϊόντων και να αποκτήσουν υπηρεσίες μάρκετινγκ.
Η εποχή των Η/Υ έχει μειώσει το κόστος απόκτησης, παραγωγής και παροχής πληροφοριών,
αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα και την ταχύτητα με την οποία ρέουν οι πληροφορίες
(Hall et al. 2003).
Το διαδίκτυο έχει αναγνωριστεί ως ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα στον αγροτικό τομέα. Οι πιθανές χρήσεις του διαδικτύου από τις

- 156 -

Ενότητα 3 - Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου

αγροτικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν την πρόσβαση στις τιμές των προϊόντων, αλλά και σε
άλλες πληροφορίες που αφορούν στα διάφορα προϊόντα, την πρόσβαση σε κυβερνητικές και
πανεπιστημιακές εκθέσεις και έρευνες, την αλληλεπίδραση με άλλους παραγωγούς και
ειδικούς στον αγροτικό τομέα, την αγορά εισροών, την πώληση της παραγωγής, την
επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες, και την πρόσβαση σε λογισμικές εφαρμογές (Gloy
& Akridge 2000; Ferrer, Schroder & Ortmann 2003). Παρομοίως, το διαδίκτυο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να εμπορεύονται τα προϊόντα τους οι παραγωγοί σε ένα πολύ
ευρύτερο σύνολο καταναλωτών (Mishra, Williams & Detre 2009).
Οι νέες τεχνολογίες δίδουν την ελπίδα στους αγρότες να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά
και άλλα εμπόδια για την απόκτηση πληροφοριών, την εκπαίδευση, την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, την πώληση των προϊόντων κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, κ.ο.κ.. Η μεταφορά των πληροφοριών με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ενισχύει τις στρατηγικές του αγροτικού μάρκετινγκ και βελτιώνει τις πιθανότητες κερδοφορίας της αγροτικής εκμετάλλευσης (Hall et al. 2003).
Αναμφίβολα, η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί διαρκή πρόκληση τόσο στις προηγμένες
βιομηχανικά οικονομίες όσο και στις λιγότερο αναπτυγμένες. Ένα σημαντικό ζήτημα που
πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα οι γεωργικές εφαρμογές, είναι το πώς οι αγροτικές περιοχές μπορούν να ευνοηθούν από το διαδίκτυο και τις ΤΠΕ (Michailidis, Partallidou &
Papadaki-Klavdianou 2010). Σύμφωνα με τους Rolfe, Gregor and Menzies (2003), στην
πραγματικότητα, το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ γενικότερα, υπήρξαν «δίκοπο μαχαίρι» για τις αγροτικές περιοχές. Δύο βασικοί λόγοι μπορούν να προσδιοριστούν ως προς το γιατί οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πρώτο, το διαδίκτυο μπορεί να
οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ο δεύτερος λόγος αφορά στις
προσδοκίες των κατοίκων από τα καθαρά οφέλη. Βέβαια, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να
επιτευχθούν εύκολα και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά. Εξάλλου, πολλά από τα οφέλη και τα κόστη που σχετίζονται με τις
ΤΠΕ δεν τιμολογούνται στις αγορές. Τα μη τιμολογούμενα οφέλη κυμαίνονται από δωρεάν
προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μέχρι κοινωνικές παροχές σε απομονωμένες
περιοχές, λόγω της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και της κοινωνικής δικτύωσης.
Τα μη τιμολογούμενα κόστη περιλαμβάνουν τον πρόσθετο χρόνο που δαπανάται για την
επίλυση προβλημάτων, καθώς και το ενδεχόμενο επιβλαβών γεγονότων, όπως μολύνσεις από
ιούς ή απώλεια δεδομένων (Rolfe, Gregor & Menzies 2003; Michailidis, Partallidou &
Papadaki-Klavdianou 2010). Επίσης, στα μη τιμολογούμενα κόστη περιλαμβάνεται ο χρόνος
που απαιτείται για εκμάθηση χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου.
Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο έχει αυξηθεί σημαντικά. Έτσι, τίθενται τα ερωτήματα: έχει η χρήση
του Η/Υ από τους Κύπριους αγρότες ακολουθήσει παρόμοια πορεία αφενός και, έχει καταστεί το διαδίκτυο μία σημαντική πηγή αγροτικής πληροφόρησης και ένας ισχυρός μηχανισμός συναλλαγών αφετέρου;
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, απέδειξαν ότι η χρήση ή μη των
νέων τεχνολογιών από τους αγρότες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά

- 157 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

χαρακτηριστικά του αγρότη και από τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσής του. Για τους
λόγους αυτούς, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τους παράγοντες που
προσδιορίζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους αγρότες.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά (ηλικία, μόρφωση,
εισόδημα, τύπος της αγροτικής δραστηριότητας και τοποθεσία εκμετάλλευσης) των Κυπρίων
παραγωγών που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση ή μη του Η/Υ και του διαδικτύου.
Μετά την παρούσα εισαγωγή, το άρθρο αυτό διαρθρώνεται ως εξής: στην ενότητα 2
παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και στην ενότητα 3 παρατίθεται το
προφίλ της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου, μέσα από το οποίο τεκμηριώνεται ο κύριος
στόχος της έρευνας. Στην ενότητα 4 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομετρικών υποδειγμάτων (logit models). Ακολουθεί η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η επεξήγηση των μοντέλων τόσο για τη χρήση του Η/Υ
όσο και για τη χρήση του διαδικτύου (ενότητα 5). Στην ενότητα 6 σχολιάζονται τα
αποτελέσματα της έρευνας. Τα συμπεράσματα και οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα
παρουσιάζονται στην ενότητα 7.

Ανασκόπηση Πεδίου
1. Σημερινή κατάσταση
Στη διεθνή βιβλιογραφία υφίσταται πληθώρα αναφορών σχετικά με την υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών στη γεωργία (Baaijen & Pérez 1995; Amponsah 1995; Thysen 2000; Warren
2002; Koutsouris 2010) και στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές γενικότερα
(Ramirez 2001; Madden & Coble-Neal 2003; Michailidis, Partallidou & PapadakiKlavdianou 2010). Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου και του Η/Υ, η
χρήση του διαδικτύου στη γεωργία είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και τη χρήση του διαδικτύου από τους αγρότες είναι περιορισμένες (Gloy & Akridge
2000; Smith et al. 2004).
Η υιοθέτηση και η χρήση του διαδικτύου και του Η/Υ από τους Κύπριους αγρότες δεν
έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα. Αντίθετα, μελέτες σχετικές με το θέμα αυτό, έχουν διεξαχθεί σε
άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ελλάδα
κ.ά.). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η υιοθέτηση του Η/Υ ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με
τον αγροτικό πληθυσμό που εξετάζεται. Επιπλέον, οι ίδιες μελέτες βρήκαν ότι η χρήση του
Η/Υ επηρεάζεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του αγρότη (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο), καθώς και από τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσής του (πχ μέγεθος της εκμετάλλευσης) (Putler & Zilberman 1988; Batte, Jones & Schnitkey 1990; Gloy & Akridge 2000).
2. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα έτη 1996/1997 και 1999/2000 (επανάληψη), το Πανεπιστήμιο του Plymouth στο Ηνωμένο
Βασίλειο πραγματοποίησε έρευνα σε δείγμα 277 και 177 παραγωγών, αντίστοιχα, για να εξετάσει τη χρήση των νέων ΤΠΕ (Η/Υ και διαδίκτυο) στον αγροτικό τομέα. Η έρευνα έδειξε ότι
ο βαθμός υιοθέτησης του Η/Υ και του διαδικτύου εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος της
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εκμετάλλευσης, καθώς και από την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (πρόβατα και βοοειδή) και
οι μικρές εκμεταλλεύσεις, υστερούν κατά πολύ στην υιοθέτηση του Η/Υ και του διαδικτύου,
σε σχέση με τις αροτραίες καλλιέργειες και τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Επίσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παραγωγοί και αυτοί με επίπεδο μόρφωσης κάτω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υπολείπονται των καινοτόμων αγροτών. Τέλος,
η έρευνα καταλήγει ότι υφίσταται «ψηφιακό χάσμα» (digital divide), το οποίο θα δημιουργήσει θύλακες σχετικού ή ακόμη και απόλυτου μειονεκτήματος μέσα στην αγροτική κοινωνία
(Warren 2002). Αξίζει να σημειωθεί ότι το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ αγροτικών και αστικών
περιοχών υφίσταται σε πολλές χώρες. Ακόμη και στον Καναδά, ο οποίος διαθέτει από τις πιο
προηγμένες υποδομές ΤΠΕ, οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές υστερούν κατά πολύ
(Ramirez 2001).
Αν και υφίσταται πληθώρα αναφορών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στον ευρωπαϊκό
αγροτικό τομέα, ωστόσο αυτές που αναφέρονται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση
των ΤΠΕ με την εφαρμογή οικονομετρικών μοντέλων και ειδκότερα μοντέλων logit, είναι
περιορισμένες.
3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Οι Gloy & Akridge (2000) εξέτασαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του
Η/Υ και του διαδικτύου από μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις Η.Π.Α, καθώς και τους
σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούν τις δύο αυτές τεχνολογίες. Σε γενικές γραμμές, οι
Gloy & Akridge (2000) κατέληξαν στο αποτέλεσμα ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των
διαχειριστών της εκμετάλλευσης είναι σημαντικά για την υιοθέτηση του διαδικτύου, σε
αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης (συνολικές πωλήσεις, τύπος εκμετάλλευσης κλπ) που βρέθηκαν να μην αποτελούν σημαντικό παράγοντα υιοθέτησης.
Ο Amponsah (1995) μελέτησε τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των κατόχων
εμπορικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, που επηρεάζουν τη
χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ, αλλά και τη χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών. Με τη
χρήση πολυμεταβλητών μοντέλων logit βρήκε ότι η έκταση της αγροτικής εκμετάλλευσης, το
μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα επηρεάζουν σημαντικά την υιοθέτηση του Η/Υ. Όσον
αφορά στην αντίληψη για τη χρησιμότητα του Η/Υ, βρήκε ότι επηρεάζεται από την έκταση
της εκμετάλλευσης και το μορφωτικό επίπεδο του παραγωγού.
Σχετικά με τη χρήση του Η/Υ στον αγροτικό τομέα, οι Putler και Zilberman (1988), κατέληξαν ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία επηρεάζουν
σημαντικά την πιθανότητα χρήσης του Η/Υ. Παρομοίως, οι Batte et al.(1990) βρήκαν ότι η
ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο είναι καθοριστικοί παράγοντες υιοθέτησης του Η/Υ.
Ο Batte (2005) χρησιμοποίησε μοντέλα probit για να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του H/Y από τους παραγωγούς, καθώς και τη χρησιμότητά του ως
εργαλείου διαχείρισης. Βρήκε ότι το μεγαλύτερο μέγεθος της εκμετάλλευσης και το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο του παραγωγού, αυξάνουν την πιθανότητα υιοθέτησης του Η/Υ. Επιπρόσθετα, οι νεαρότεροι παραγωγοί είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετήσουν τον H/Y.
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Οι Hall et al. (2003) χρησιμοποίησαν το μοντέλο «Διάδοσης-Υιοθέτησης» (DiffusionAdoption Model) για να ταξινομήσουν 241 παραγωγούς φιστικιών και εκτροφείς βοοειδών,
ανάλογα με το στάδιο υιοθέτησης της τεχνολογίας (διαδίκτυο και Η/Υ) στο οποίο βρισκόταν.
Κατέληξαν ότι σχεδόν το 26% των συμμετεχόντων δεν είχαν καθόλου πρόσβαση σε Η/Υ, περίπου το 50% είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σχεδόν το 40% χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με την επιχείρησή τους.
Με τη χρήση πολυωνυμικών μοντέλων logit (Multinomial Logit Models) οι Smith et al.
(2004) βρήκαν ότι η ηλικία των παραγωγών και το μέγεθος της εκμετάλλευσης αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες για την υιοθέτηση του Η/Υ και του διαδικτύου, αλλά και για τους
τρόπους χρήσης τους. Επιπρόσθετα, βρήκαν ότι η εξωγεωργική απασχόληση, το επίπεδο
μόρφωσης και η επίδραση από τους φίλους και την οικογένεια, αποτελούν σημαντικότερους
παράγοντες, κυρίως για το διαδίκτυο, που είναι νεότερη τεχνολογία από τον Η/Υ. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην έρευνα των Smith et al. (2004) οι μισοί περίπου από τους παραγωγούς
του δείγματος, που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επιχειρηματικούς σκοπούς,
ανάφεραν ότι δεν είχαν κανένα οικονομικό όφελος από αυτό.
Οι Hoag et al. (1999) χρησιμοποίησαν ανάλυση logit για να εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του Η/Υ από τους παραγωγούς. Επιβεβαιώνοντας προηγούμενες μελέτες, κατέληξαν ότι παράγοντες όπως το μέγεθος της εκμετάλλευσης, ο τύπος
της εκμετάλλευσης και η εμπειρία, επηρεάζουν σημαντικά την υιοθέτηση του Η/Υ. Η σημαντικότερη διαφορά τους από άλλους ερευνητές είναι το γεγονός ότι το μορφωτικό επίπεδο
εμφανίζεται να έχει μικρή, ως καθόλου, επίδραση στην υιοθέτηση του Η/Υ.
Σε αντίθεση με τους προηγούμενους ερευνητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πολυωνυμικά μοντέλα logit, οι Ascough et al. (2002) ανέπτυξαν διατεταγμένα μοντέλα logit (Ordered
Logit Models), τα οποία θεωρούνται πιο βελτιωμένα, για να μελετήσουν την ικανοποίηση
των παραγωγών από τη χρήση του Η/Υ, τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ και τον αριθμό των
εφαρμογών του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Η έρευνα έδειξε ότι η μεγαλύτερη ικανότητα χρήσης του Η/Υ αύξησε σημαντικά την ικανοποίηση των χρηστών και τον αριθμό των εφαρμογών του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για τη μεγαλύτερη εκπαίδευση, η οποία όμως μείωσε τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ.
Τέλος, οι Mishra & Park (2005) εξέτασαν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης,
του διαχειριστή της και του αγροτικού νοικοκυριού, που επηρεάζουν τον αριθμό των εφαρμογών του διαδικτύου. Βρήκαν ότι το μορφωτικό επίπεδο του διαχειριστή της εκμετάλλευσης, το μέγεθος, η τοποθεσία και η διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης, το εξωγεωργικό εισόδημα και οι εξωγεωργικές επενδύσεις, καθώς και η παρουσία εμπορικών συμβάσεων, έχουν σημαντική επίδραση στον αριθμό των εφαρμογών του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται
από τους διαχειριστές της εκμετάλλευσης.
4. Άλλες χώρες
Ο Orbunde (2010) ανέπτυξε διωνυμικό μοντέλο probit για να εκτιμήσει τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην πηγή της χρήσιμης πληροφόρησης για την αγροτική αγορά και στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των αγροτών σε περιοχή της Νιγηρίας, ενώ οι Rolfe,
Gregor & Menzies (2003) επιχείρησαν να προσδιορίσουν κατά πόσον τα κύρια οφέλη της υι-
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οθέτησης του Η/Υ και της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους παραγωγούς σιτηρών και τους
εκτροφείς βοοειδών σε περιοχή της Αυστραλίας, συνδέονται κυρίως με τη μείωση του κόστους ή και με την αύξηση της παραγωγικότητας.
Οι Ferrer et al. (2003) χρησιμοποίησαν πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ή κοινή παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων, για να περιγράψουν τους σημαντικότερους παράγοντες
που επηρεάζουν τη χρήση εφαρμογών του διαδικτύου (e-mail, online banking and sourcing
information from the World Wide Web) από τους παραγωγούς ζαχαροκάλαμου στη Νότια
Αφρική. Σε αντίθεση με άλλους ερευνητές, οι Ferrer et al. (2003) βρήκαν ότι η ηλικία του
αρχηγού-παραγωγού και η εξωγεωργική απασχόληση, δεν επηρεάζουν σημαντικά τον αριθμό
των εφαρμογών του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται.

Προφίλ της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου
Η οικονομία της Κύπρου και ειδικότερα η αγροτική της οικονομία, βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση που οφείλεται στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε, ως αποτέλεσμα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) το 2004 (DOA 2010).
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2009) ο αγροτικός πληθυσμός της αποτελεί το
29,8% του συνολικού πληθυσμού του νησιού. Από τις αρχές μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου
αιώνα, ο αγροτικός πληθυσμός αποτελούσε το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ενώ το 1974, μετά την Τουρκική Εισβολή, η αγροτική έξοδος επιταχύνθηκε, με αποτέλεσμα ο αγροτικός πληθυσμός να μειωθεί δραματικά, αποτελώντας το 1982 μόνο το 36,5%
του συνολικού πληθυσμού. Από το 2000 και μετά, παρουσίασε μικρή ετήσια αύξηση και ως
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σταθεροποιήθηκε περίπου στο 30,0%. Η σταθεροποίηση
αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη των υποδομών και του οδικού δικτύου στην ύπαιθρο, στην
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
στις αγροτικές περιοχές αφενός και στην αύξηση του κόστους ζωής και την υποβάθμιση της
ποιότητάς της στις πόλεις αφετέρου (DOA 2010; Vakakis & Associates 2010).
Οι αγροτικές περιοχές της Κύπρου παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία είναι εντονότερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του νησιού. Καταρχάς, οι περιοχές αυτές
είναι αραιοκατοικημένες με δυσμενή δημογραφική σύνθεση. Ο πληθυσμός τους είναι σχετικά
απομονωμένος, κυρίως εξαιτίας του κακού οδικού δικτύου για την άμεση διασύνδεσή τους με
τα αστικά κέντρα, καθώς και της ανεπάρκειας των δημοσίων συγκοινωνιών, καθιστώντας την
προσβασιμότητα ακόμα πιο δυσχερή. Επίσης, ο αγροτικός πληθυσμός της Κύπρου, σε σύγκριση με τον αστικό πληθυσμό, υστερεί σε επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδημάτων και παρουσιάζει ασύμμετρη ηλικιακή σύνθεση. Από την άλλη πλευρά, οι αγροτικές περιοχές έχουν
και κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι οι άριστες φυσικές συνθήκες διαβίωσης, ο
φυσικός τους πλούτος και η πολιτισμική τους κληρονομιά (Planning Bureau 2006; DOA
2010).
Παρόλο που ο γεωργικός τομέας συνεχώς συρρικνώνεται, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας και σ’ αυτόν στηρίζεται, κυρίως, η διαβίωση
του αγροτικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, συνεισφέρει κατά 2,0% στο Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ), από 20,9% το 1965, κατά 6,3% στην απασχόληση και 21,3% στις εξαγωγές
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(Statistical Service of Cyprus 2008). Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής
είναι οι πρώιμες πατάτες, τα λαχανικά, τα εσπεριδοειδή, οι ελιές και τα αμπελοοινικά προϊόντα. Από τα προϊόντα ζωικής παραγωγής ξεχωρίζουν το χοιρινό κρέας και το κρέας των πουλερικών, καθώς και το αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα. Από τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών) τα σημαντικότερα είναι το χαλούμι, η
λούντζα, ο τραχανάς, ο σουτζούκος, η ζιβανία, η φλαούνα και οι τοπικοί οίνοι (DOA 2010).
Στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας της Κύπρου, περιλαμβάνονται το μικρό μέγεθος και ο πολυτεμαχισμός του γεωργικού κλήρου, η γήρανση και
το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του γεωργικού πληθυσμού, η υποβαθμισμένη ποιότητα των
εδαφών, η έλλειψη νερού, το υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς και προβλήματα εμπορίας και
διάθεσης των αγροτικών προϊόντων (Papadavid 2008; DOA 2010).
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (2011) το 54,1% των αγροτικών νοικοκυριών στην Κύπρο έχουν πρόσβαση σε Η/Υ και το 47,6% έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αστικά νοικοκυριά είναι 67,8% και 61,3%, επιβεβαιώνοντας το
«ψηφιακό χάσμα» που υφίσταται ανάμεσα στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι δεν υφίστανται καθόλου πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Η/Υ και του
διαδικτύου στον αγροτικό τομέα της Κύπρου. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σκόπιμο να ερευνηθούν οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους αγρότες, μέσα από μία επιτόπια έρευνα και με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου,
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παραγωγών.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Για την έρευνα της χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους αγρότες, καταρτίστηκε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα 949 παραγωγών από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου1. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο βασίστηκε στους αιτητές-δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στα Μέτρα 1.5.1 «επενδύσεις
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 1.2 «εγκατάσταση νέων γεωργών». Δεδομένου ότι στην
Κύπρο δεν υφίσταται ακόμη επίσημο Εθνικό Μητρώο Αγροτών, θεωρήθηκε ότι το μέγεθος
του δείγματος είναι ικανοποιητικό. Ακολουθήθηκαν οι κανόνες της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας βασιζόμενοι σε δύο κριτήρια: τη φυτική και ζωική παραγωγή αφενός
και τις επαρχίες της Κύπρου, αφετέρου (τόπος δραστηριότητας).
Οι περισσότεροι από τους δικαιούχους καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά, πατάτες και
δημητριακά, ενώ από τη ζωική παραγωγή κυριαρχούν οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι και οι χοιροτρόφοι. Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2010 και Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 219 κοινότητες και με τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων συλλέχτηκαν 526 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια2. Ως εκ τούτου, το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης (55,4%) αναδεικνύει το ενδιαφέρον των παραγωγών για τη συγκεκριμέ1

Από το 1974 μέχρι και σήμερα, το 36,2% της συνολικής έκτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό
παράνομη και συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. Η τουρκική εισβολή επέφερε σημαντικότατο πλήγμα στον κυπριακό αγροτικό τομέα.
2
Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων, τουλάχιστον ένας από τους ερευνητές ήταν παρών.
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νη έρευνα, ενώ υπερβαίνει το ποσοστό ανταπόκρισης άλλων ερευνών [Batte, Jones, &
Schnitkey, 1990 (40%); Amponsah, 1995 (31%); Hoag, Ascough II, & Frasier, 1999 (28%);
Gloy & Akridge, 2000 (16,6%); Ascough II, Hoag, McMaster, & Frasier, 2002 (28,4%); Batte
M.T., 2005 (50%)]. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι στις έρευνες αυτές δεν χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων.
Σύμφωνα με τον στόχο της παρούσας έρευνας, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του
γεωργού και της εκμετάλλευσης (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα, τύπος αγροτικής δραστηριότητας, τοποθεσία), που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου. Επειδή η χρήση ή μη χρήση αποτελεί δυαδική επιλογή (1=ναι, 0=όχι), η λογιστική παλινδρόμηση θεωρείται κατάλληλη για να προβλέψει την πιθανότητα χρήσης, ως συνάρτηση διαφόρων χαρακτηριστικών που πιθανόν να την επηρεάζουν (Gloy & Akridge 2000).
Οι βασικές επιλογές για τον καθορισμό των σχέσεων (εκτός από τις μη-παραμετρικές
τεχνικές συσχέτισης) είναι η ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης, τα μοντέλα probit και
τα μοντέλα logit. Η ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης θεωρείται γενικότερα ως πιο
αδύναμη (ή έσχατης λύσης) στατιστική τεχνική από τα μοντέλα probit και logit. Το μοντέλο
logit μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσδιορίζοντας τις ανεξάρτητες μεταβλητές ως κατηγορικές
(Rolfe, Gregor & Menzies 2003). Η απλή ανάλυση παλινδρόμησης δεν είναι κατάλληλη για
τη διερεύνηση διχοτομικών ή αλλιώς «περιορισμένων» εξαρτημένων μεταβλητών, αλλά η
γραμμική πιθανότητα, τα μοντέλα probit και logit είναι τα κατάλληλα για τα δεδομένα αυτά
(Aldrich & Forrest 1984).
Οι Press και Wilson (1978) περιγράφουν τα αποτελέσματα από την ανάλυση logit ως
ουσιαστικά και κατάλληλα, εάν οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι πολυμεταβλητές κανονικής
κατανομής, ανεξάρτητες και διχοτομικές (μηδέν-ένα) ή πολυμεταβλητές κανονικής κατανομής και διχοτομημένες. Έτσι, η ευρωστία του μοντέλου logit σε συνδυασμό με τις επιθυμητές
στατιστικές του ιδιότητες, το καθιστά κατάλληλο για την ανάλυση αυτή (Amponsah 1995).
Η χρήση (usage) μπορεί να παρουσιαστεί ως μία δυαδική μεταβλητή, η οποία είναι συνάρτηση μιας σειράς ανεξαρτήτων ερμηνευτικών μεταβλητών, όπως έχει γίνει σε προηγούμενες έρευνες (Putler & Zilberman 1988; Batte, Jones & Schnitkey 1990; Amponsah 1995). Το
μοντέλο logit για τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου καθορίζεται ως εξής (Putler &
Zilberman 1988; Batte, Jones & Schnitkey 1990; Amponsah 1995):

⎡ P ⎤
= a0 + ∑ ai X i + ε
log ⎢
⎣1 − P ⎥⎦

(1)

όπου P είναι η πιθανότητα χρήσης του Η/Υ ή του διαδικτύου, (1 – P) είναι η πιθανότητα μη
χρήσης, α’s είναι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων για τις ανεξάρτητες μεταβλητές, Xi, που επηρεάζουν τη χρήση, και ε είναι η ανεξήγητη τυχαία συνιστώσα (Hoag, Ascough II & Frasier
1999).
Η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές διαδικασίες λήψης απόφασης. Η χρήση αναλύεται χρησιμοποιώντας ένα διακριτό μοντέλο επιλογής που συσχετίζει τους παράγοντες πιθανότητας χρήσης του Παραρτήματος 1. Συγκεκριμένα, ένα διω-
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νυμικό μοντέλο logit προσδιορίζει τη σημασία των καθοριστικών παραγόντων της χρήσης
του Η/Υ και του διαδικτύου με στρώματα δείγματος (Madden & Coble-Neal 2003). Αυτό το
μοντέλο, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικά στη ζήτηση για ανώτερη εκπαίδευση (Cramer 1991)
και μετέπειτα στις επιλογές εκπαίδευσης (Bishop 1977; Radner & Miller 1970; Jiménez &
Salas-Velasco 2000), μπορεί να θεωρηθεί ως μια ειδική περίπτωση γενικού μοντέλου μεγιστοποίησης της χρησιμότητας. Εδώ αφορά εκείνες τις πτυχές του Η/Υ και του διαδικτύου που
θεωρούνται ως σημαντικές.
Υποθέτοντας ότι ο κάτοικος μιας αγροτικής περιοχής μπορεί να επιλέξει μια από τις
δύο διαθέσιμες επιλογές (1=Χρήση Η/Υ, 0=ειδάλλως) και (1=Χρήση του διαδικτύου,
0=ειδάλλως), η επιλογή του/της (ορίζεται ως i) να διαλέξει την πρώτη επιλογή, συνεπάγεται:
Ui1>Ui0, όπου Ui1 και Ui0 είναι οι χρησιμότητες που συνδέει το i με τη χρήση ή μη, αντίστοιχα. Η χρησιμότητα Uij που δίνει η εναλλακτική j στο άτομο i, αποτελείται από δύο μέρη: από
ένα συστηματικό όρο, ο οποίος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του διανύσματος X (κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, κλπ) και από ένα τυχαίο εij: Uij = Uij +εij.
Όμως η χρησιμότητα Uij δεν είναι παρατηρήσιμη. Αυτό που παρατηρούμε είναι η χρήση ή μη Yi, η οποία ισούται με 1 αν το άτομο i είναι σε θέση να χρησιμοποιεί Η/Υ και διαδίκτυο, και με 0 όταν το άτομο δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιεί Η/Υ και διαδίκτυο. Αν ένα
λογικό άτομο επιλέγει την εναλλακτική που του/της δίνει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα, τότε:
Prob[Yi = 1] = Prob[Ui1> Ui0] and Prob[Yi = 0] = Prob[Ui0> Ui1].
Αυτή θα ήταν η μειωμένη μορφή για το διωνυμικό μοντέλο logit, όπου το διάνυσμα
σειράς 'i X των ερμηνευτικών μεταβλητών για το ith άτομο, περιέχει τις ανεξάρτητες ή ερμηνευτικές μεταβλητές (συμπεριλαμβανομένου και μιας σταθεράς) και όπου υποθέτουμε ότι τα
μη παρατηρούμενα ε’s ακολουθούν την κατανομή της λογιστικής πιθανότητας. Πιο συγκεκριμένα, η εξαρτημένη μεταβλητή «χρήση», χωρίζει το δείγμα σε δύο υποομάδες: (α) τους
χρήστες (=1) και (β) τους μη χρήστες (=0) (Michailidis, Partallidou & Papadaki-Klavdianou
2010).
Η επιλογή των 20 ανεξαρτήτων ερμηνευτικών μεταβλητών του Παραρτήματος 1, βασίστηκε σε προηγούμενη ανάλυση των δικτύων ΤΠΕ, ενώ είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του χώρου της έρευνας (Kridel, Rappoport & Taylor 1999; Madden, Savage & Simpson
1998; Madden et al. 2000; Madden & Coble-Neal 2003).
Με βάση τα παραπάνω, στην εισήγηση αυτή χρησιμοποιούνται λογιστική παλινδρόμηση ή μοντέλα logit, για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ
και του διαδικτύου από τους Κύπριους παραγωγούς.

Αποτελέσματα
1. Περιγραφική Στατιστική
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60,6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν Η/Υ και το 54,2%
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, χωρίς τη βοήθεια τρίτου ατόμου (παιδιά, γυναίκα, φίλοι κ.α.).
Το 68,4% των παραγωγών δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είτε από μόνοι τους ή
μέσω τρίτων, κυρίως για εργασίες που σχετίζονται με την εκμετάλλευσή τους. Μέσα από την
έρευνα προέκυψε ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι παραγωγοί χρησιμοποιούν το
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διαδίκτυο είναι η πρόσβαση σε αγροτικές πληροφορίες, κυρίως για μηχανήματα και εισροές
χαμηλότερου κόστους (67,3%), καθώς και η ενημέρωση από ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες (44,4%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, είτε το χρησιμοποιούν είτε όχι, το 95%
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το διαδίκτυο αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφόρησης, ενώ το
23,4% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από τη χρήση του στην εκμετάλλευσή του. Τέλος, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η χρήση του διαδικτύου μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν
σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητά τους (51,7%), να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους (60,6%) και να μειώσουν το κόστος παραγωγής (73,8%), ενώ το 38,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα τους βοηθήσει να καινοτομήσουν. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζεται
η περιγραφική στατιστική των επιλεγμένων προσδιοριστικών παραγόντων (ηλικιακή κατανομή, μορφωτικό επίπεδο, απασχόληση κλπ).
2. Έλεγχος ανεξαρτησίας (Χ2)
Στο Παράρτημα 2 πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ των επιλεγμένων προσδιοριστικών παραγόντων και της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου. Αν το p≤0,05
τότε απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας και επομένως υφίσταται εξάρτηση μεταξύ των
μεταβλητών. Αν το p 0,05, τότε οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Για τη χρήση του Η/Υ απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας με το φύλο, με δύο ηλικιακές ομάδες (29-39 ετών και 51-61 ετών), με το μορφωτικό επίπεδο, με τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα (≥€20.000), με την κύρια αγροτική δραστηριότητα (γεωργός και κτηνοτρόφος)
και το είδος της απασχόλησης (πλήρης και μερική απασχόληση). Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%, οι προαναφερθείσες ερμηνευτικές μεταβλητές συσχετίζονται με τη
χρήση Η/Υ (εξαρτημένη μεταβλητή).
Για τη χρήση του διαδικτύου απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας με την ηλικιακή
ομάδα 51 ως 61 ετών, με το μορφωτικό επίπεδο, με τις εισοδηματικές ομάδες, με την κύρια
αγροτική δραστηριότητα όταν αυτή είναι γεωργική, με το είδος της απασχόλησης (πλήρης και
μερική), καθώς και με το είδος της περιοχής όταν αυτή είναι ημιορεινή. Αυτό σημαίνει ότι σε
επίπεδο σημαντικότητας α=5% οι προαναφερθείσες ερμηνευτικές μεταβλητές συσχετίζονται
με τη χρήση του διαδικτύου (εξαρτημένη μεταβλητή).
3. Μοντέλα logit
Στα μοντέλα logit οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι η χρήση του Η/Υ και η χρήση του διαδικτύου, χωρίς τη βοήθεια τρίτου ατόμου. Από την εφαρμογή των μοντέλων logit προκύπτει
ότι, στην πλειοψηφία τους, οι εκτιμώμενοι συντελεστές των ερμηνευτικών (ανεξαρτήτων)
μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, όπως
παρουσιάζονται στις στήλες του Παραρτήματος 3. Με τη χρήση της μεθόδου White, τα εκτιμώμενα τυπικά σφάλματα που εμφανίζονται στις παρενθέσεις είναι διορθωμένα για ετεροσκεδαστικότητα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων, το φύλο ασκεί θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%) στη χρήση Η/Υ, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν Η/Υ σε σχέση με τις γυναίκες. Η ηλικία,
όπως αυτή απεικονίζεται κατηγοριοποιημένη, επηρεάζει θετικά και σημαντικά τόσο τη χρήση
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του Η/Υ, όσο και τη χρήση του διαδικτύου. Στη μοναδική περίπτωση που εμφανίζεται το πρόσημο αρνητικό είναι στην κατηγορία 51 ετών και 61 ετών, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα
άτομα που ανήκουν σε αυτήν εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν Η/Υ και
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, οι ηλικιακές ομάδες 18-28 και 29-39 ετών ασκούν θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) στη χρήση Η/Υ. Παρομοίως, η
ηλικιακή ομάδα 40-50 ετών επηρεάζει θετικά και σημαντικά τη χρήση Η/Υ, αλλά σε επίπεδο
σημαντικότητας 1%. Όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου, επηρεάζεται θετικά και σημαντικά από τις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες σε επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%. Η τελευταία ηλικιακή ομάδα (51-61 ετών) ασκεί αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση
στη χρήση και των δύο τεχνολογιών, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Όπως αναμενόταν, το μορφωτικό επίπεδο ασκεί θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση σε όλες του τις εκφάνσεις. Η εκπληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ασκεί θετική και
στατιστικά σημαντική επίδραση στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ο συντελεστής της μεταβλητής «εκπληρωμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση» είναι
θετικός και στατιστικά σημαντικός τόσο στη χρήση Η/Υ όσο και στη χρήση του διαδικτύου, σε
επίπεδο σημαντικότητας 5% και 1%, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση του εισοδήματος, τα χαμηλά και μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα
(€5.000-€20.000) εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο και άρα αρνητική σχέση με τη χρήση Η/Υ
και διαδικτύου, αλλά μόνο στη χρήση του Η/Υ η επίδραση της μεταβλητής αυτής είναι στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%). Οι παραγωγοί που ανήκουν στα υψηλά
εισοδηματικά στρώματα (≥€20.000) όπως αυτά αντανακλώνται στην επόμενη κατηγορία, εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι τόσο με τη χρήση του Η/Υ όσο και με τη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής της μεταβλητής «≥€20.000» ασκεί θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στη χρήση και των δύο τεχνολογιών, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Ο συντελεστής της μεταβλητής «γεωργός» έχει αρνητικό πρόσημο και στα δύο μοντέλα, αλλά μόνο στο μοντέλο χρήσης του Η/Υ είναι στατιστικά σημαντικός (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%). Η μεταβλητή «κτηνοτρόφος» ασκεί θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στη χρήση και των δύο τεχνολογιών, σε επίπεδα σημαντικότητας 1% και 10%.
Το είδος της απασχόλησης ασκεί αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση στη
χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Από την άλλη, η συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών ασκεί θετική επίδραση και στις δύο τεχνολογίες, αλλά μόνο
στη χρήση του Η/Υ είναι στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%).
Όσον αφορά στον τόπο διαμονής (επαρχία), ο συντελεστής της μεταβλητής «Αμμόχωστος» παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο και στα δύο μοντέλα. Όμως μόνο στο μοντέλο χρήσης
του Η/Υ είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Ο τόπος διαμονής
«Λάρνακα» ασκεί θετική επίδραση στη χρήση και των δύο τεχνολογιών, αλλά μόνο στη χρήση του Η/Υ είναι στατιστικά σημαντικός (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%). Επιπρόσθετα, ο
τόπος διαμονής «Πάφος» επηρεάζει αρνητικά τη χρήση των δύο τεχνολογιών, αλλά είναι
στατιστικά σημαντικός μόνο στο μοντέλο χρήσης του Η/Υ, σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.
Ο συντελεστής της μεταβλητής «Λεμεσός» έχει θετικό πρόσημο και στα δύο μοντέλα, αλλά
σε κανένα δεν είναι στατιστικά σημαντικός.
Τέλος, το είδος της περιοχής «πεδινή» ασκεί αρνητική, αλλά όχι σημαντική επίδραση
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στη χρήση και των δύο τεχνολογιών, ενώ η μεταβλητή «ημιορεινή» ασκεί θετική, αλλά όχι
σημαντική επίδραση στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου. Ο συντελεστής της μεταβλητής
«ορεινή» εμφανίζει αρνητικό πρόσημο και στα δύο μοντέλα, αλλά είναι στατιστικά σημαντικός μόνο στο μοντέλο χρήσης του διαδικτύου, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μοντέλων logit φαίνεται ότι το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του κύριου κατόχου της εκμετάλλευσης, το ετήσιο
εισόδημα, ο τύπος της εκμετάλλευσης (γεωργία ή κτηνοτροφία), το είδος της απασχόλησης
(πλήρης ή μερική), η συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών και η περιοχή διαμονής (επαρχία),
επηρεάζουν σημαντικά τη χρήση του Η/Υ. Σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του παραγωγού, το εισόδημα,
τον τύπο της εκμετάλλευσης (κτηνοτροφία), το είδος της περιοχής (τοποθεσία της εκμετάλλευσης), καθώς και από το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική). Γενικότερα, οι νεαρότεροι και πιο μορφωμένοι παραγωγοί, κυρίως οι κτηνοτρόφοι, με υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι απασχολούνται μερικώς στον αγροτικό τομέα, παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες
να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ και διαδίκτυο).
Φαίνεται ότι όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο τόσο πιο έντονη γίνεται η σχέση του
παραγωγού με τον Η/Υ και το διαδίκτυο. Οι μορφωμένοι παραγωγοί, κυρίως αυτοί που έχουν
αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, «εκτίθενται» περισσότερο στις νέες τεχνολογίες και κατ’ επέκταση τις υιοθετούν και τις χρησιμοποιούν. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου θεωρείται πλέον απαραίτητη για την απόκτηση οποιουδήποτε τίτλου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, πολλοί παραγωγοί, αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών και εκφράζουν την επιθυμία να μάθουν
να χειρίζονται Η/Υ και διαδίκτυο.
Η σχέση της ηλικίας των παραγωγών με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, είναι
αντίστροφη. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η ηλικία του παραγωγού τόσο μειώνεται η χρήση του
Η/Υ και του διαδικτύου. Οι νεαρότεροι παραγωγοί είναι πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες, ενώ
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παραγωγοί δεν τις χρησιμοποιούν για διαφόρους λόγους. Πολλοί
από αυτούς ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις ικανότητες να χειρίζονται Η/Υ, ενώ άλλοι, κυρίως
οι μικροί παραγωγοί, θεωρούν ότι το κόστος για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών είναι μεγάλο.
Οι αγρότες, σε σχέση με τους απασχολούμενους άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων,
εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να είναι χρήστες. Αντίθετα, οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον Η/Υ και το διαδίκτυο. Πολλοί κτηνοτρόφοι, κυρίως αγελαδοτρόφοι, διατηρούν σύγχρονες και εντατικές μονάδες στις οποίες διαθέτουν σύγχρονα συστήματα, όπως αυτόματη ηλεκτρονική διατροφή και αυτόματο σύστημα άμελξης, για τη διαχείριση των οποίων φυσικά χρησιμοποιούν Η/Υ.
Τα άτομα που απασχολούνται μερικώς στον αγροτικό τομέα εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα να είναι χρήστες Η/Υ και διαδικτύου σε σχέση με τα άτομα που απασχολούνται
πλήρως. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί με μερική απασχόληση στον
αγροτικό τομέα, «εκτίθενται» σε μεγαλύτερο βαθμό στις νέες τεχνολογίες, σε σύγκριση με
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τους πλήρως απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι πιθανόν να είναι όλη τη μέρα
στους αγρούς και ως εκ τούτου να μην βρίσκουν αρκετό χρόνο να ασχοληθούν με τον Η/Υ
και το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Warren (2002) το να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη του
Η/Υ μετά από μία μακρά και δύσκολη ημέρα στα αγρούς, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή.
Ο Batte (2005) αναφέρει ότι συχνά οι παραγωγοί εισάγονται στις νέες τεχνολογίες μέσω της
εξωγεωργικής απασχόλησης και κατά συνέπεια τις χρησιμοποιούν στην περίπτωση αυτή.
Η συμμετοχή του παραγωγού σε οποιαδήποτε οργάνωση αυξάνει την πιθανότητα να
χρησιμοποιεί Η/Υ. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών κατευθύνουν τα μέλη
τους να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα οι παραγωγοί που συμμετέχουν
σε κάποια οργάνωση έρχονται σε επαφή με άλλους παραγωγούς και αλληλοεπηρεάζονται.
Μάλιστα, οι Baaijen & Pérez (1995) αναφέρουν ότι οι μικροί και φτωχοί παραγωγοί μπορούν
να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες μόνο μέσω των τοπικών οργανώσεων παραγωγών.
Από αυτό συμπεραίνεται ότι οι μικροί παραγωγοί πιθανόν να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα για υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών από μόνοι τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ του τόπου διαμονής και της χρήσης
Η/Υ και διαδικτύου. Οι παραγωγοί που ζουν και εργάζονται στις επαρχίες Αμμοχώστου και
Πάφου εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν Η/Υ και διαδίκτυο, σε σχέση με
τους παραγωγούς που ζουν και εργάζονται στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου είναι μικρότερες, τόσο
σε έκταση όσο και σε πληθυσμό, από τις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού και επομένως σε
αυτές ζει μικρότερος αριθμός παραγωγών. Συνεπώς, υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση.
Τέλος, όσον αφορά στο είδος της περιοχής στο οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευση, οι παραγωγοί που ζουν και εργάζονται σε πεδινές και ορεινές περιοχές εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν Η/Υ και διαδίκτυο από αυτούς που ζουν και εργάζονται σε ημιορεινές περιοχές. Οι παραγωγοί των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών «εκτίθενται» λιγότερο στις νέες τεχνολογίες, ενώ οι νέοι των περιοχών αυτών τις εγκαταλείπουν για ένα καλύτερο μέλλον στις πόλεις, με αποτέλεσμα η πλειονότητα αυτών που παραμένουν να είναι
μεγάλης ηλικίας. Είναι περίεργο, όμως, το γεγονός ότι οι παραγωγοί των πεδινών περιοχών,
οι οποίοι ζουν και πιο κοντά στα αστικά κέντρα, εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν Η/Υ και διαδίκτυο. Πιθανόν, αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί
των πεδινών περιοχών, οι οποίοι καλλιεργούν συνήθως μεγαλύτερες εκτάσεις, είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν, με αποτέλεσμα να μην αναζητούν τρόπους για να αυξήσουν το
εισόδημά τους. Πιθανόν, ακόμη, οι παραγωγοί αυτοί να εργοδοτούν λογιστή ή γραμματέα, ο
οποίος έχει την επαφή με τις ΤΠΕ.
Τα περισσότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα αναμενόμενα, με τα χαρακτηριστικά του παραγωγού και της εκμετάλλευσης να επηρεάζουν σημαντικά τη χρήση των τεχνολογιών του Η/Υ και του διαδικτύου. Διάφοροι μελετητές έχουν βρει παρόμοια αποτελέσματα
(Putler & Zilberman 1988; Batte, Jones & Schnitkey 1990; Amponsah 1995; Hoag, Ascough
II & Frasier 1999; Gloy & Akridge 2000; Batte 2005). Παρόλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν
έχει ερευνήσει αν η συμμετοχή των παραγωγών σε οργανώσεις/ομάδες παραγωγών επηρεάζει
τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου. Στην παρούσα έρευνα, έχει βρεθεί ότι η συμμετοχή
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τους σε οργάνωση παραγωγών έχει σημαντική θετική επίδραση στη χρήση του Η/Υ. Όσον
αφορά στη χρήση του διαδικτύου, έχει βρεθεί ότι η επίδραση της συμμετοχής σε κάποια οργάνωση παραγωγών είναι θετική, αλλά όχι στατιστικά σημαντική.

Βασικά Συμπεράσματα
Η εισήγηση αυτή εξετάζει τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη χρήση δύο σχετιζομένων
τεχνολογιών, του Η/Υ και του διαδικτύου, από τους Κύπριους παραγωγούς. Η έρευνα αυτή
είναι πρωτότυπη για τους εξής λόγους: α) χρησιμοποιούνται δεδομένα εκμεταλλεύσεων σε
επίπεδο χώρας (Κύπρου), δηλαδή το δείγμα καλύπτει όλες τις επαρχίες της ελεύθερης
Κύπρου και όλους τους τύπους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων β) είναι η πρώτη στο είδος
της που ασχολείται με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου στον αγροτικό τομέα της
Κύπρου και γ) βρίσκεται ανάμεσα σε λίγες έρευνες όπου τα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις, αυξάνοντας την αξιοπιστία του δείγματος.
Το ποσοστό των παραγωγών που χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το διαδίκτυο για εργασίες
σχετικές με την εκμετάλλευσή τους (60,6% και 54,2%, αντίστοιχα), είναι αρκετά υψηλό. Από
την ανάλυση της δομής των μη συμμετεχόντων, μπορεί κανείς να υποψιαστεί κάποια ανοδική
τάση σε αυτά τα στοιχεία, καθώς οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συχνά αποφεύγουν τη συμμετοχή
τους σε συνεντεύξεις έρευνας, με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά των νεαρότερων ανθρώπων
να επηρεάζουν τη συνολική εικόνα της έρευνας.
Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα logit για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου. Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, βρέθηκε ότι
η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν σημαντικά τη χρήση και των δύο τεχνολογιών από τους παραγωγούς. Οι νεαρότεροι και περισσότερο μορφωμένοι παραγωγοί, παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το διαδίκτυο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και λιγότερο μορφωμένους παραγωγούς.
Οι οργανώσεις παραγωγών θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση
των νέων τεχνολογιών από τους παραγωγούς. Πιστεύεται, ότι μέσω των οργανώσεων οι παραγωγοί αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι, βλέποντας πολλές φορές έναν επιτυχημένο παραγωγό, ο οποίος χρησιμοποιεί Η/Υ και διαδίκτυο για τις εργασίες του στην εκμετάλλευση, αυξάνεται η πιθανότητα να υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι τις δύο αυτές τεχνολογίες. Το γεγονός ότι οι παραγωγοί με υψηλά εισοδήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα
να χρησιμοποιούν Η/Υ και διαδίκτυο, δείχνει ότι οι μικροί παραγωγοί με χαμηλά εισοδήματα
πιθανόν να μην χρησιμοποιούν τις δύο αυτές τεχνολογίες λόγω κόστους. Επομένως, η Πολιτεία μπορεί να παρέχει κίνητρα σ’ αυτούς για να επενδύσουν στην αγορά και στη χρήση των
παραπάνω τεχνολογιών. Ακόμη, οι αρμόδιοι φορείς χρειάζεται να προωθήσουν εκπαιδευτικά
προγράμματα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, που σκοπό θα έχουν την εκμάθηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους αγρότες. Πρώτα όμως θα πρέπει οι ίδιοι οι φορείς να
αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να τις καταστήσουν ως βασικά και δυναμικά εργαλεία
γεωργικών εφαρμογών.
Ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο πρέπει να φροντίσει η Πολιτεία, είναι η δημιουργία
των κατάλληλων υποδομών στις ορεινές και απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, οι οποίες
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δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι αγρότες να επωφεληθούν από τις πολλαπλές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε μόνο με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από
τους παραγωγούς. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών από τους Κύπριους αγρότες, η οποία μάλιστα καλό είναι να επικεντρώνεται
στους μικρούς και λιγότερο μορφωμένους παραγωγούς. Επόμενες μελέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις εφαρμογές και στα λογισμικά του Η/Υ και του διαδικτύου που χρησιμοποιούν οι αγρότες για επιχειρηματικούς σκοπούς, αλλά και στην ανάλυση της χρησιμότητας των
δύο αυτών τεχνολογιών για τον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, χρειάζεται να μελετηθεί ο βαθμός
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τα ερευνητικά ινστιτούτα και τις γεωργικές εφαρμογές στην Κύπρο, για διάχυση της γνώσης στους αγρότες.
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Πίνακας 2. Έλεγχος Ανεξαρτησίας (Χ2)
Μεταβλητές
Φύλο
Ηλικία
Μεταξύ 18 και 28 ετών
Μεταξύ 29 και 39 ετών
Μεταξύ 40 και 50 ετών
Μεταξύ 51 και 61 ετών
Μορφωτικό Επίπεδο
Εκπληρωμένη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Εκπληρωμένη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Εισόδημα
Από €5.000 έως €20.000
Από €20.000 και άνω
Αγροτική Δραστηριότητα
Γεωργός
Κτηνοτρόφος
Είδος Απασχόλησης (μερική/πλήρης)
Συμμετοχή σε Ο.Π
Επαρχία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Πάφος
Λεμεσός
Είδος Περιοχής
Πεδινή
Ημιορεινή
Ορεινή

Χρήση Η/Υ
P-Value
0,015

Χρήση του διαδικτύου
P-Value
0,477

0,474
0,045
0,199
0,000

0,299
0,136
0,070
0,000

0,013

0,028

0,016

0,000

0,751
0,001

0,003
0,000

0,004
0,004
0,004
0,328

0,001
0,477
0,001
0,218

0,300
0,168
0,368
0,092

0,667
0,612
0,037
0,595

0,667
0,569
0,494

0,076
0,004
0,341

Σημείωση: Αν το p≤0,05 τότε απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας και επομένως υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των μεταβλητών (με έντονη γραφή-bold).
Πίνακας 3. Εκτίμηση Υποδειγμάτων Logit

Συντελεστής
(Σφάλμα)
0.472*
(0.272)

Εκτίμηση Υποδείγματος
Logit για τη χρήση του
διαδικτύου
Συντελεστής
(Σφάλμα)
0,048
(0,313)

1.073**
(0.473)
1.103**
(0.375)
0.958***
(0.360)

0.785*
(0,473)
0.756**
(0,348)
0.720**
(0,326)

Εκτίμηση Υποδείγματος
Logit για τη χρήση Η/Υ
Μεταβλητές
Φύλο
Ηλικία
Μεταξύ 18 και 28 ετών
Μεταξύ 29 και 39 ετών
Μεταξύ 40 και 50 ετών
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Μεταξύ 51και 61 ετών

-0.910**
(0.365)

-0.720**
(0,319)

Μορφωτικό Επίπεδο
Εκπληρωμένη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εκπληρωμένη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Εισόδημα

1.477***
(0.248)
1.626**
(0.313)

0,429***
(0,248)
1.475***
(0,314)

-0.239*
(0.276)
0.351**
(0.303)

-0,085
(0,290)
0.641**
(0,325)

-0.222*
(0.564)
0.958***
(0.363)
-0.469**
(0.222)
0.703***
(0.301)

-0.269
(0,598)
0.836*
(0,315)
-0.554**
(0,246)
0.471
(0,266)

-0.524*
(0.384)
0.599*
(0.395)
-0.360*
(0.306)
0.499
(0.413)

-0.386
(0,392)
0.602
(0,399)
-0.501
(0,350)
0.670
(0,441)

-0.326
(0.274)
0.031
(0.260)
-0.186
(0.287)
-1.095
(0.617)
-3.015,003
0,20
526

-0.038
(0,282)
0.081
(0,295)
-0.264***
(0,303)
-0,690***
(0,617)
-3.888,099
0,21
526

Από €5.000 έως €20.000
Από €20.000 και άνω
Αγροτική Δραστηριότητα
Γεωργός
Κτηνοτρόφος
Είδος Απασχόλησης (μερική/πλήρης)
Συμμετοχή σε Ο.Π
Επαρχία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Πάφος
Λεμεσός
Είδος Περιοχής
Πεδινή
Ημιορεινή
Ορεινή
Σταθερά
Likelihood Ratio
R – Squared
Παρατηρήσεις

Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα στο ***1%, **5% και *10%.
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Υπ. Διδάκτωρ Γεωπονίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, E-mail: agrog@agro.auth.gr
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των
Νέων Γεωργών σε θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στο Νομό Πέλλας. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτογενή, όσο και
δευτερογενή δεδομένα. Τα δευτερογενή αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία για το Νομό
Πέλλας και τους δικαιούχους επιδότησης για «πρώτη εγκατάσταση» στα πλαίσια του Γ’ και
Δ΄ ΚΠΣ. Όσον αφορά στα πρωτογενή δεδομένα, η συγκέντρωσή τους πραγματοποιήθηκε με
τη βοήθεια ενός πλήρως δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε με βάση τα αποτελέσματα της προηγηθείσας ποιοτικής έρευνας. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετικά μεγάλη ζήτηση της ομάδα-στόχου για εκπαιδευτικά θέματα αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες. Μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο οι Νέοι Γεωργοί μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες του διεθνούς περιβάλλοντος καθώς επίσης και
ορισμένες χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και αξιοποιώντας αποτελεσματικά του παραγωγικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.
Λέξεις-κλειδιά: Γεωργική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, Νέοι Γεωργοί, Κατηγορική Παλινδρόμηση.

Abstract
In this paper, an attempt has been made to explore the educational needs of young farmers
relating to information and communication technologies in the Prefecture of Pella. For the
purposes of the research they are used both primary and secondary data. The secondary data
refer to some statistics for the Perfecture of Pella and their beneficiars of a program being targeted to young people for becoming farmers. In terms of raw data, the concentration was carried out with the help of a fully structured questionnaire, which was compiled based on the
results of previous qualitative research. Considerable interest has the relatively large demand
of target group for educational matters regarding to new technologies. In this “training module” young farmers can access to new business opportunities in the international environment
as well as some useful professional skills improving their competitiveness of their agricultural
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businesses and efficiently utilizing the productive resources which are available to them.
Key-words: Agricultural Education, educational needs, information and communication
technologies, young farmers, Categorical Regression.

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς, επίσης, και η εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε σημαντικές θετικές εξελίξεις
σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό επηρεάζοντας κάθε οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και όχι μόνο. Ωστόσο, αρνητικές
εξελίξεις όπως η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό έλλειμμα του
γεωργικού δυναμικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα όχι μόνο της
ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής γεωργίας (Fennell, 1997; Αλεξόπουλος et al., 2006;
Παπαδάκη - Κλαυδιανού, 2009).
Η ανάγκη, λοιπόν, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες αποτελεί αντικειμενικό στόχο περισσότερων πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου, στους οποίους σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γεωργική εκπαίδευση με τις υπάρχουσες δομές τις
(Καζακόπουλος et al., 2004).

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Με τον όρο Γεωργική Εκπαίδευση εννοούμε την εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και του αγροτικού χώρου. και μπορεί να διακριθεί
σε α) σχολική και β) εξωσχολική.
Σχολική Γεωργική Εκπαίδευση είναι εκείνη που παρέχεται από το δημοτικό σχολείο και
το γυμνάσιο (9ετής υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση) με τη μορφή διδασκαλίας φυσιογνωστικών μαθημάτων στους μαθητές και συνεχίζεται με τη φοίτηση στα Επαγγελματικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτήρια γεωργοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης ή στα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία ή ισότιμες γεωργικές σχολές (Παπαδάκη - Κλαυδιανού, 2009).
Εξωσχολική Γεωργική Εκπαίδευση ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι εκείνη που παρέχεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και παρέχει συμπληρωματικές γνώσεις γενικού και επαγγελματικού επιπέδου, γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση και αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων στον αγροτικό χώρο. Η εξωσχολική γεωργική εκπαίδευση απευθύνεται στους αγρότες και αγρότισσες υπό μορφή σεμιναρίων και διαλέξεων,
σειρές ειδικών μαθημάτων σε επί μέρους θέματα κ.λ.π. (Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2009)
Σε κάθε περίπτωση, είτε σχολική είτε εξωσχολική στοχεύει:
• στην ανάπτυξη του γεωργικού εισοδήματος, αμβλύνοντας τις διαφορές του με τους
άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας
• στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, των εργασιακών συνθηκών και του πολιτιστικού
επιπέδου
• στην βελτίωση της εκμετάλλευσης των τριών συντελεστών παραγωγής, έδαφος, ερ-
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γασία, κεφάλαιο και στην ανάπτυξη ενός νέου συντελεστή, της επιχειρηματικότητας και διαχείρισης (management) (Κουτσούρης, 1997)
Σύμφωνα με τους Halim and Mozahad Ali (1998) η εκπαίδευση στον αγροτικό χώρο είναι μία κυκλική διαδικασία κατά την οποία ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:
• Το σχεδιασμό, ο οποίος καθορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνολικού πληθυσμού, των ομάδων με όμοια χαρακτηριστικά, αλλά και μεμονωμένων ατόμων και την περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
• Την επιλογή της εκπαιδευτικής μεθόδου, δηλ. της στρατηγικής που χρησιμοποιεί ο
εκπαιδευτής για να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος, και
• Την αποτίμηση η οποία στηρίζεται στη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών στο
τέλος της εκπαίδευσης για τον καθορισμό της επιτυχίας ενός προγράμματος.
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ειδικά δε από τους Νέους Γεωργούς έδωσε περαιτέρω ώθηση στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της των γεωργικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την UNESCO
(1999) οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων και πόρων με στόχο την δημιουργία, επεξεργασία, διάδοση, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών. Σε αυτές τις τεχνολογίες περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, το
διαδίκτυο, το σταθερό και κινητό τηλέφωνο, το φαξ και άλλα περιφερειακά συστήματα υπολογιστικών συστημάτων.
Οι ΤΠΕ κατηγοριοποιούνται κατά ένα γενικότερο ορισμό σαν σύγχρονες ή ασύγχρονες.
Οι σύγχρονες περιλαμβάνουν ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών με έναν οι περισσότερους
συμμετέχοντες κατά την ίδια χρονική περίοδο, όπως μία πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face)
συζήτηση. Οι ασύγχρονες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως blogs, wikis καθώς και πίνακες
συζητήσεων. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την περίπτωση ανταλλάσουν ιδέες και πληροφορίες
χωρίς την εξάρτηση της εμπλοκής άλλων συμμετεχόντων στο ίδιο χρονικό διάστημα
(Μαραντίδου, 2010)
Η επένδυση στις ΤΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και συνεισφέρει στην αποτελεσματική υλοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης (Descy and Tessaring, 2002).
Έτσι, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς σκέψη, αλλά ακολουθήθηκε μία γενικότερη αναθεώρηση του ρόλου που
διαδραματίζει το σχολείο αλλά και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό.
Οι λόγοι για την επιταγχυνόμενη εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι συνέπειες
της:
• «Πληροφοριοποίησης» της κοινωνίας που ωθεί τους μαθητές στην απόκτηση «πληροφορικής κουλτούρας» για την ενσωμάτωση τους στη σύγχρονη κοινωνία.
• Αυξανόμενης πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και η κρίση του
εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς θεωρείται ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην άμβλυνση των
προβλημάτων που προκαλούνται από αυτήν.
• Συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής στην επαγγελματική πρόοδο των μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αφορά:
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• Τη χρήση των ΤΠΕ στη Διοίκηση της εκπαίδευσης
• Τις ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο
• Τις ΤΠΕ Ως επικουρικό μέσο στη διαδικασία της εκπαίδευσης και
• Τις ΤΠΕ ως μέσο επικοινωνίας (Zarini et al., 2009)
Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει ήδη σημαντικά και τον τομέα της γεωργίας. Η διάδοση της
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ΕΕ σηματοδοτείται από το
πλήθος δράσεων και οργανισμών που ασχολούνται συστηματικά με τη διαδικασία διείσδυσης
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον γεωργικό τομέα. Ο οργανισμός
EFITA (European Federation of Information Technology in Agriculture, www.efita.org), εδώ
και μία δεκαετία από την ίδρυσή του, ασχολείται συστηματικά με την προσπάθεια αυτή.
Μία σειρά από επιστημονικά συνέδρια (EFITA conferences) έχουν ήδη διοργανωθεί
για την προώθηση των στόχων του. Παράλληλα, έχουν ιδρυθεί και διάφοροι εθνικοί οργανισμοί, κάτω από την επιστημονική "ομπρέλα" του EFITA, με στόχο την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, εδώ και μερικά χρόνια, ιδρύθηκε η Εταιρία Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία (ΕΠΕΓΕ), η οποία δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο με σκοπό την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καλύτερη πληροφόρηση του αγρότη, τον
εκσυγχρονισμό της ΕΓ, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας
των τροφίμων. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας των
Επιστημών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών , προς όφελος της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της διατροφής των κατοίκων της χώρας.
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Νέων Γεωργών στο
Νομό Θεσσαλονίκης για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
Γεωργία και έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων-απόψεων των Νέων
Γεωργών σχετικά με τις ΤΠΕ, και την προτίμησή τους ανάμεσα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Νομό Πέλλας μεταξύ Ιούνιου 2010 και Μάρτιου
του 2011 με τη χρήση ενός πλήρους δομημένου ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε σύμφωνα
με τη διεθνή βιβλιογραφία, μετά από τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν ώστε το ερωτηματολόγιο να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της παρούσας έρευνας (Oppenheim,
1992;Σιάρδος, 2005)
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με τη μορφή προσωπικής συνέντευξης σε
133 Νέους Γεωργούς- δικαιούχος επιδότησης για την πρώτη εγκατάσταση σε σύνολο 1297
του Νομού, χωρισμένο σε τρείς κατηγορίες. Με τον όρο «Νέοι Γεωργοί», αναφερόμαστε
στους γεωργούς (γυναίκες και άντρες) οι οποίοι είναι δικαιούχοι της εφάπαξ πριμοδότησης
από την Ε.Ε. για την πρώτη τους εγκατάσταση στη γεωργία και αποτελούν την ομάδα- στόχο
της παρούσας έρευνας.της αρχές της δεκαετίας του 90΄ στα πλαίσια προγραμμάτων επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- 180 -

Ενότητα 3 - Εκπαιδευτικές ανάγκες Νέων Γεωργών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η πρώτη ενότητα αφορούσε προσωπικές πληροφορίες του ερωτώμενου, η δεύτερη ερωτήσεις αναφορικά με τις γνώσεις και τη χρήση ΤΠΕ στη γεωργία έτσι ώστε να καθοριστεί
όσο το δυνατό η εξοικείωση των Νέων Αγροτών με αυτές, και η τελευταία τις εκπαιδευτικές
τους ανάγκες για τη χρήση των ΤΠΕ και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τις παρεχόμενες μεθόδους εκπαίδευσης.
Μετά την ολοκλήρωση, τον έλεγχο και την αρίθμηση των ερωτηματολογίων κατασκευάστηκε η βάση δεδομένων στον Η/Υ, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 18
for Windows (Statistical Package for Social Sciences) και του Microsoft excel. Στη συνέχεια
έγινε η εισαγωγή των στοιχείων, μετά από κωδικοποίηση, οπότε και ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων/ στοιχείων. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων
αφού πρώτα αξιολογήθηκαν και διακρίθηκαν ανάλογα με τη μορφή των μεταβλητών που περιγράφουν σε ονομαστικές (ordinal), τακτικές (nominal) και αριθμητικές (scale).
Στα δεδομένα και στις μεταβλητές της έρευνας έγινε έλεγχος για την αξιοπιστίας των
κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν, περιγραφική στατιστική ανάλυση για να προσδιοριστεί το
προφίλ - ταυτότητα του δείγματος, και διμεταβλητή στατιστική ανάλυση, σύμφωνα με την
οποία διερευνούνται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, ώστε να μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός των στάσεων-απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Αποτελέσματα έρευνας
Ο Νομός Πέλλας είναι ένας από τους επτά (7) Νομούς που αποτελούν την Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε επειδή αντιπροσωπεύει
ένα μεγάλο γεωργικό Νομό της Ελλάδας σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας
(ΕΣΥΕ, 2011), με ένα μεγάλο σχετικά αριθμό Νέων Γεωργών. Η καλλιεργούμενη έκταση στο
Νομό είναι 89624,8 Ha (12,2%) και ο αριθμός των δικαιούχων φυτικής παραγωγής σε όλες
της προκηρύξεις των μέτρων που αφορούν στην επιδότηση για τους Νέους Γεωργούς , 1297
(33,5%) σε συνολικά 3875 στην Περιφέρεια (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Καλλιεργούμενη έκταση και Νέοι Γεωργοί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
στο Νομό Πέλλας
Περιοχή

Καλλιεργούμενη έκταση (Ha)

Νέοι Γεωργοί
(Φυτική Παραγωγή)

Κεντρική Μακεδονία

729447.4

3875

Πέλλα

89624.8

1297

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2011, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2011

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των
μελών του δείγματος. Σύμφωνα με την περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών, το κοινωνικόδημογραφικό προφίλ των ερωτώμενων είναι: άντρας, 35 χρονών, έγγαμος, απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ετήσιο γεωργικό εισόδημα 10,001€-15,000€ και μέση έκταση τα
2,66 ha.

- 181 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Πίνακας 2. Ταυτότητα δείγματος
Μεταβλητές

Αριθμός Νέων
Γεωργών

Ποσοστό
(%)

98

73,68%

Φύλο

Άντρας

Ηλικία

Αριθμητικός μέσος: 35

Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαμος

84

63.15%

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Λύκειο

65

48.87%

Κύριο επάγγελμα

Γεωργός

133

100%

Οικογενειακό εισόδημα

10,001€-15,000€

Αριθμός Ha

Αριθμητικός μέσος: 2.66 Ha

Ποσοστό γεωργικού
εισοδήματος

Αριθμητικός μέσος: 78%

40.58%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη χρήση των ΤΠΕ στη γεωργική εκμετάλλευση. Η τηλεόραση, το σταθερό και κινητό τηλέφωνο είναι οι πιο συνηθισμένες τεχνολογίες, κάτι που καταδεικνύει ότι οι Νέοι Γεωργοί προτιμούν τις παραδοσιακές μεθόδους όσον αφορά στις ΤΠΕ.
Πίνακας 3. ΤΠΕ στην εκμετάλλευση
ΤΠΕ*

Χρήση
(Θετικές απαντήσεις)

Τηλεόραση

128 (96.24%)

Σταθερό τηλέφωνο

115 (86,46%)

Κινητό τηλέφωνο

113 (84,96%)

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

78 (58,64%)

Φαξ

63 (47,36%)

Εκτυπωτής

43(32,33%)

Αυτόματος τηλεφωνητής

31 (23,30%)

Διαδίκτυο

31 (23,30%)

Καλωδιακή τηλεόραση

21 (15,78%)

Δορυφορική τηλεόραση

8 (6,01%)

GPS

7 (5,26%)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου
*Για την παραπάνω κλίμακα η τιμή της αξιοπιστίας του Cronbach (α) ισούται με 0,79 κάτι που δείχνει
ότι η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στις ΤΠΕ είναι αξιόπιστη. (Μπαγιάτης, 1990), (Μιχαηλίδης et al.,
2004), (Σιάρδος, 2005).

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι ΤΠΕ για τις οποίες οι Νέοι Γεωργοί είναι πρόθυμοι,
όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Έτσι, η εκπαίδευση στην εκμάθηση Η/Υ, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και στην καταγραφή των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων της εκμετάλλευσης αποτελούν τις προτιμήσεις
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των ερωτώμενων σε ποσοστά 95.65%, 89.85% και 79.71% αντίστοιχα. Σχεδόν οι μισοί από
το δείγμα απάντησαν ότι θέλουν να εκπαιδευτούν στην ενημέρωση μέσω διαδικτύου σε αγροτικά θέματα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ενώ το e-banking, το e-shopping
και το e-saling δείχνουν να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Νέους Γεωργούς.
Πίνακας 4. Προτιμώμενη εκπαίδευση σε ΤΠΕ
ΤΠΕ

Θετικές
απαντήσεις

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

66 (95.65%)

Πλοήγηση στο διαδίκτυο

62 (89.85%)

Καταγραφή τεχνικο-οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσης

55 (79.71%)

Δυνατότητα ενημέρωσης σε αγροτικά θέματα μέσω διαδικτύου

37 (53.62%)

e-mail

33(47.82)

e-banking

11(15.94%)

e-shopping

9 (13.04%)

e-saling

8 (11.59%)
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Ο Πίνακας 5 αναφέρεται στο κατά πόσο αποδοτική θεωρείται από τους ερωτώμενους
μία εκπαιδευτική μέθοδος αναφορικά με τις ΤΠΕ. Οι απαντήσεις που μπορούσαν να δώσουν
οι Νέοι Γεωργοί ήταν «πολύ αποδοτική (2)», «αποδοτική (1)», «ουδέτερη (0)», «επιβλαβής
(-1)», «πολύ επιβλαβής (-2)». Σύμφωνα με τις απαντήσεις και το σταθμικό μέσο αυτών, οι
πιο αποδοτικές μέθοδοι εκπαίδευσης έχουν τιμή πάνω από 1.00, ενώ οι υπόλοιπες, με χαμηλότερη τιμή τείνουν στο να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικές. Έτσι, λοιπόν, οι πιο αποδοτικές
μέθοδοι είναι Εκπαιδευτικές εκδρομές, Επιδείξεις στον αγρό, Βραχυχρόνια σεμινάρια, Πρακτικά μαθήματα / άσκηση, Εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο / ατομική επαφή και οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις, με τιμή μεγαλύτερη του 1,50.
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Πίνακας 5. Εκπαιδευτικές μέθοδοι
Εκπαιδευτική μέθοδος

Σταθμικός μέσος

Εκπαιδευτικές εκδρομές

1.68

Επιδείξεις στον αγρό

1.67

Βραχυχρόνια σεμινάρια (μέχρι 10 ώρες)

1.59

Πρακτικά μαθήματα / άσκηση

1.59

Εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο / ατομική επαφή (one on one)

1.58

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

1.57

Επισκέψεις του γεωπόνου στη γεωργική εκμετάλλευση

1.45

Ομιλίες σε συγκεντρώσεις

1.38

Επισκέψεις του γεωργού στο γραφείο του γεωπόνου

1.30

Δημιουργία ομάδων συζήτησης

1.16

Εκπομπές σε ραδιόφωνο

0.87

Πληροφορίες με τη μορφή εντύπων- φυλλαδίων

0.81

Εκπομπές σε τηλεόραση (τηλεκατάρτιση)

0.68

Άρθρα σε περιοδικά

0.50

Γεωργικά περιοδικά

0.45

Γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας

0.30

Οδηγίες σε DVD

0.29

E-learning

0.26
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Στους επόμενους δύο πίνακες παρουσιάζονται ορισμένες συσχετίσεις-διασταυρώσεις
μεταβλητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό τι έχουν απαντήσει οι ερωτώμενοι σχετικά με την ηλικία, το μορφωτικό τους επίπεδο και το γεωργικό εισόδημα.
Με βάση τα αποτελέσματα των παρακάτω πινάκων (Πίνακες 6 και 7), η διερεύνηση για
την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών ως ανεξάρτητες και των μεταβλητών που σχετίζονται με την προτιμώμενη εκπαίδευση και εκπαιδευτική
μέθοδο έδειξε ότι τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της στάσης των ερωτώμενων
Νέων Γεωργών παραγωγών ασκούν οι μεταβλητές:
• το «επίπεδο εκπαίδευσης», που σχετίζεται με 19 από τις 26 μεταβλητές (73,07%),
• η «ηλικία», που σχετίζεται με 17 μεταβλητές (65,38%), και
• το γεωργικό εισόδημα, που σχετίζεται με 9 μεταβλητές (34,61%)
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Πίνακας 6. Συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και γεωργικού εισοδήματος με την
προτιμώμενη εκπαίδευση (**: α<0,005, *: 0,05<α<0,005)
Προτιμώμενη εκπαίδευση
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλικία

Μορφωτικό
Επίπεδο

*

**

Γεωργικό
Εισόδημα

Πλοήγηση στο διαδίκτυο
Καταγραφή τεχνικο-οικονομικών στοιχείων της
εκμετάλλευσης

*

*

Δυνατότητα ενημέρωσης σε αγροτικά θέματα
μέσω διαδικτύου

**

**

*

e-mail

**

**

**

e-banking

*

e-shopping

*

e-saling

*

Σύνολο συσχετίσεων

4

5

5

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η συσχέτιση της ηλικίας, του μορφωτικού
επιπέδου και του εισοδήματος με την προτιμώμενη εκπαίδευση. Η επιλογή των ηλεκτρονικών
υπολογιστών ως εκπαίδευση εξαρτάται από την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, η καταγραφή τεχνικο-οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσης από το μορφωτικό επίπεδο και το
γεωργικό εισόδημα, ενώ η δυνατότητα ενημέρωσης σε αγροτικά θέματα μέσω διαδικτύου και
η εκμάθηση για χρήση του e-mail και από τους τρείς παραπάνω παράγοντες. Τέλος η εκμάθηση σε θέματα e-banking, e-shopping και e-saling, επηρεάζονται από το γεωργικό εισόδημα
των Νέων Γεωργών, την ηλικία τους και το μορφωτικό επίπεδο, αντίστοιχα.
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Πίνακας 7. Συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας μορφωτικού επιπέδου και γεωργικού εισοδήματος με προτιμώμενη εκπαιδευτική μέθοδο (**: α<0,005, *: 0,05<α<0,005)
Εκπαιδευτική μέθοδος

Ηλικία

Μορφωτικό
Επίπεδο

Γεωργικό
Εισόδημα

Εκπαιδευτικές εκδρομές

**

**

Επιδείξεις στον αγρό

*

**

Βραχυχρόνια σεμινάρια (μέχρι 10 ώρες)

*

*

Πρακτικά μαθήματα / άσκηση

*

*

Εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο / ατομική
επαφή (one on one)

**

**

*

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

**

**

**

**

**

Δημιουργία ομάδων συζήτησης

*

*

Εκπομπές σε ραδιόφωνο

*

*

Πληροφορίες με τη μορφή εντύπων- φυλλαδίων

**

**

Εκπομπές σε τηλεόραση (τηλεκατάρτιση)

**

**

Επισκέψεις του γεωπόνου στη γεωργική
εκμετάλλευση
Ομιλίες σε συγκεντρώσεις
Επισκέψεις του γεωργού στο γραφείο του
γεωπόνου

Άρθρα σε περιοδικά

*

*

Γεωργικά περιοδικά

*

*

Γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας

*

Οδηγίες σε DVD
E-learning

*

*

Σύνολο συσχετίσεων

13

14

4

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η συσχέτιση της ηλικίας, του μορφωτικού επιπέδου και
του εισοδήματος με την προτιμώμενη εκπαιδευτική μέθοδο. Έτσι, λοιπόν, οι επιλογή των εκπαιδευτικών εκδρομών, επιδείξεων στον αγρό, τα βραχυχρόνια σεμινάρια, τα πρακτικά μαθήματα, οι ομιλίες σε συγκεντρώσεις, η δημιουργία ομάδων συζήτησης, οι εκπομπές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, τα γεωργικά περιοδικά και το e-learning, εξαρτάται από τον παράγοντα ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικές
επισκέψεις και πληροφορίες με τη μορφή εντύπων- φυλλαδίων, φαίνεται ότι επηρεάζονται
και από τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές του πίνακα, ενώ η προτίμηση μίας τηλεφωνική
γραμμής βοήθειας ώστε μέθοδος εκπαίδευσης προτιμάται ανάλογα με το γεωργικό εισόδημα
των Γεωργών. Τέλος, οι οδηγίες που παρέχονται σε μορφή DVD δεν παρουσιάζουν καμία
συσχέτιση με τις παραπάνω μεταβλητές.
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Συμπεράσματα
Η εργασία αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Νέων Γεωργών σχετικά με τις ΤΠΕ και τις
προτιμώμενες μεθόδους. Η σημαντικότητά της έγκειται στο ότι υπάρχουν λίγες αναφορές μέχρι σήμερα, σχετικά με την ομάδα-στόχο στη συγκεκριμένη περιοχή έρευνας. Όσον αφορά
στα αποτελέσματα της έρευνας, παρόλο που οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, όσο και οι ΤΠΕ έχουν
εκσυγχρονιστεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, παρατηρείται η ύπαρξη μιας τάσης για τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας του
δείγματος, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει και να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις Γεωργικές Εφαρμογές, οι οποίες χρειάζεται να υποστηρίξουν τους Νέους Γεωργούς στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας.
Συμπερασματικά, η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διαδικασία της εκπαίδευσης δεν είναι μία
απλή εφαρμογή. Εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες δεν έλαβαν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους που πρέπει να συνεκτιμηθούν, απέτυχαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι
χώρες της Γαλλίας και της Μ. Βρετανίας, οι οποίες εισήγαγαν μοντέλο ηλεκτρονικού υπολογιστή σχεδιασμένο αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση, το οποίο όμως επειδή δεν ήταν
προσανατολισμένο στην αγορά, καθώς και ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό οικονομικό κίνητρο για
την περαιτέρω ανάπτυξή του, οδήγησε λίγο αργότερα στην εγκατάλειψη του.

Βιβλιογραφία
Αλεξόπουλος, Γ., Κουτσούρης, Α. and Τζουραμάνη, Ε. (2006). Υπηρεσίες συμβουλευτικής
στον αγροτικό χώρο: Αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας πεδίου σχετικά με τις στάσεις
και τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου, Η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις νέες
προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα.
Descy, P. and Tessaring, M. (2002). Κατάρτιση με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων,
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Zarini, M., Varis, T. and Mar, N.Y. (2009). Information and Communication Technologies
(ICTs) in Vocational Education and Training, in Springer (ed.) International
Handbook of Education for the Changing world of Work.
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ (2011).
Fennell, R. (1997). The Common Agricultural Policy-Continuity and Change, London:
Claredon Press, Oxford.
Halim, A. and Mozahad, A.M. (1998). Training and Professional Development, in Swanson,
B., Bentz, R. and Sofranko, A. Improving Agricultural Extension - a Reference
Manual, Rome: Food And Agriculture Organization of United Nations.
Καζακόπουλος, Λ., Καφφέ-Γιδαράκου, Ι. and Κουτσούρης, Α. (2004). Το Πρόγραμμα "Νέοι
Γεωργοί", Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση:
Νέες προκλήσεις και προσανατολισμοί., Θεσσαλονίκη.
Κουτσούρης, Α. (1997). Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Αθήνα: Γέρικη Τεχνολογία.
Μαραντίδου, Α. (2010). Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης καινοτομιών στη γεωργία. Η

- 187 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

περίπτωση των αγροτών του Νομού Πέλλας, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Θεσσαλονίκη:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μιχαηλίδης, Τ., Σιάρδος, Γ. and Μάττας, Κ. (2004). Στατιστική διερεύνηση παραγόντων που
επιδρούν στην προθυμία πληρωμής για μεγάλα έργα υποδομής: Η περιπτωση του
αρδευτικού φράγματος Πετρένια Χαλκιδικής, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής
Οικονομίας, Θεσσαλονίκη.
Μπαγιάτης, Κ.Β. (1990). Μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή,
Θεσσαλονίκη: Κ. Χριστοδουλίδη.
Oppenheim, A. (1992). Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement,
London and Washington: Pinter.
Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009). Γεωργική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
Παπαναστασίου, Λ. (1990). Η Αντίληψη και οι Θεωρίες της και οι Παιδαγωγικές Συνέπειές
της, Αφοι Κυριακίδη.
Σιάρδος, Γ. (2005). Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας, 2nd edition, Θεσσαλονικη:
ΖΗΤΗ.

- 188 -

Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών από τους
γεωπόνους: Μια σύγκριση μεταξύ των συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμβατικής γεωργίας
Χ. Χαρατσάρη
Δρ., Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ., E-mail: chcharat@agro.auth.gr

Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Καθηγήτρια, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.,
E-mail: papklavd@agro.auth.gr

Η. Ελευθεροχωρινός
Καθηγητής, Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.,
E-mail: eleftero@agro.auth.gr

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ύπαρξης πιθανών αποκλίσεων στις αντιλήψεις μεταξύ γεωργών και γεωπόνων, αναφορικά με την ένταση των εκπαιδευτικών αναγκών
των γεωργών. Δύο δείγματα γεωργών (127 γεωργοί που εφαρμόζουν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και 130 παραγωγοί συμβατικών προϊόντων) επιλέχθηκαν με
τυχαίο τρόπο. Μία κλίμακα 40 θεμάτων χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των εκπαιδευτικών
τους αναγκών. Επίσης, δύο δείγματα γεωπόνων -27 γεωπόνοι-εκπαιδευτές γεωργών που εφαρμόζουν συμβατικές πρακτικές και 24 γεωπόνοι-εκπαιδευτές γεωργών που ασκούν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης- εκτίμησαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γεωργών χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα μέτρησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες διαφορές μεταξύ γεωργών και γεωπόνων παρατηρήθηκαν στην ομάδα της συμβατικής γεωργίας
σε σύγκριση με την ομάδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης και μάλιστα οι διαφορές ήταν μεγαλύτερες στα θέματα που θεωρούνται από τους γεωργούς ως υψηλής προτεραιότητας. Τα
ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι γεωπόνοι που ασχολούνται με ή εξειδικεύονται
σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν καλύτερη γνώση των εκπαιδευτικών αναγκών
των γεωργών που εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικές ανάγκες, ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, ανάλυση χασμάτων

Abstract
The aim of this study was to identify the gaps in the perceptions between farmers and
agronomists on the importance of producers’ educational needs. For this purpose, two random
samples of farmers (127 integrated crop management operators and 130 conventional farmers)
were collected and a scale of 40 items was used for the measurement of farmers’ educational
needs. In addition, two samples of agronomists -27 dealing with conventional farming and 24
specialized in integrated crop management systems- were also used to evaluate the educa-
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tional needs using the previously mentioned same scale. The results revealed that in the group
of conventional production system more gaps were noted between farmers and agronomists,
especially on the needs ranked as of high priority by farmers. On the contrary, fewer gaps
were observed in the high priority needs in the group of integrated crop management system,
which clearly confirmed that agronomists dealing with or specialized in integrated farming
systems are more aware of their clients’ educational needs.
Key-words: educational needs, integrated crop management, gap analysis

Εισαγωγή
Η γεωργία μεταβάλλεται υπό την επίδραση έντονων και συχνά απρόβλεπτων κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονομικών αλλαγών με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται παράλληλα η
ποσότητα και η φύση των αναγκών πληροφόρησης και εκπαίδευσης των γεωργών (Alex et al,
2002). Ειδικότερα, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στη γεωργία καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του γεωργικού επαγγέλματος (Knickel et al, 2009) και επιβάλλουν την εισροή νέας γνώσης στο γεωργικό πληθυσμό, ώστε οι γεωργοί να προσαρμοστούν επαρκώς στις
νέες συνθήκες και να εφαρμόσουν επιτυχώς τις αναπτυξιακές διαδικασίες (Lioutas et al,
2011) και τα βελτιωμένα πρότυπα παραγωγής.
Οι γεωργοί, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε γνώση, χρησιμοποιούν ποικιλία καναλιών που περιλαμβάνουν κοινωνικές (Agbongiarhuoyi et al, 2012· van den Broek
and Dercon, 2011) και επιστημονικές πηγές (Villami et al, 2012· Tarncozi and Berkes, 2010).
Γενικώς, οι γεωργοί έχουν την τάση να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό μόνο «επίσημες πηγές» (γεωπόνους κρατικών, δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών) ή μόνο «ανεπίσημες πηγές»
(μέλη του κοινωνικού περιβάλλοντος και των τοπικών αγροτικών κοινοτήτων), καθώς επίσης
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Χαρατσάρη, 2011: 315). Ωστόσο, παρά τη σημαντική
συμβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος στη διάχυση της γεωργικής γνώσης, η γνώση που
μεταδίδεται με αυτό τον τρόπο είναι βασισμένη σε παραδοσιακές πρακτικές που στερούνται
σαφούς επιστημονικού υποβάθρου (Demiryurek, 2010). Ειδικότερα για το θέμα αυτό η Ingram (2008) αναφέρει ότι η επικοινωνία μεταξύ γεωργών και γεωπόνων παρέχει τη βάση για
τη διευκόλυνση της μάθησης των γεωργών και την ως εκ τούτου ευκολότερη μετάβασή τους
σε αειφορικά συστήματα παραγωγής.
Η σχέση γεωργού-γεωπόνου, αν και θεωρείται απαραίτητη και σημαντική παράμετρος
για την γεωργική παραγωγή, έχει ελάχιστα διερευνηθεί. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από
τους γεωπόνους, ως «επαγγελματικές υπηρεσίες», θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γεωργών ώστε οι τελευταίοι να καθίστανται τελικώς ικανοί να παράγουν επαρκή
ποσότητα ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων με μεθόδους φιλικές για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, η οποία έχει ως στόχο
τη διερεύνηση ύπαρξης πιθανών αποκλίσεων στις αντιλήψεις μεταξύ γεωργών και γεωπόνων,
αναφορικά με την ένταση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών και τη σύγκριση των
υπαρχουσών αποκλίσεων μεταξύ του συμβατικού και του ολοκληρωμένου προτύπου αγροτικής παραγωγής.
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Στη συνέχεια αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και παρουσιάζεται το
μεθοδολογικό της πλαίσιο. Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Έρευνες σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά υποσύνολα αγροτικού πληθυσμού δείχνουν
ότι, ανεξάρτητα από την παραγωγική κατεύθυνση ή το ακολουθούμενο καλλιεργητικό σύστημα, οι γεωργοί έχουν ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες, που σχετίζονται με τον οικονομικό
σχεδιασμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις λειτουργίες εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των φυτών, την ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών των φυτών, την ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων, την ορθή χρήση των εισροών, τη διατήρηση και βελτίωση των ιδιοτήτων του
εδάφους και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος (Chang et al, 2010· Owona
Ndongo et al, 2010· Suvedi et al, 2010· Venkattakumar, 2009· Weinberger and Srinivasan,
2009· Ellis and Gaskin, 2008· Francis and Carter, 2001).
Η γνώση των εκπαιδευτικών αναγκών των παραγωγών εκ μέρους των γεωπόνων είναι
σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων πληροφόρησης ή εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού. Η ύπαρξη ισχυρών δικτύων μεταξύ των φορέων παροχής γεωργικής γνώσης και των γεωργών μπορεί να εξασφαλίσει την αμφίδρομη ροή γνώσης μεταξύ
των πόλων του συστήματος, ωστόσο, έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι η σύνδεση μεταξύ γεωργών και γεωπόνων είναι μάλλον προβληματική. Αυτό αποδεικνύεται από τη χαμηλή
συχνότητα επικοινωνίας των γεωργών με τις δημόσιες υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών
(Charatsari et al, 2009), η οποία οφείλεται στην απουσία των υπηρεσιών αυτών από το πεδίο
της αγροτικής ανάπτυξης (Alexopoulos et al, 2009). Η περιορισμένη συμμετοχή των δημόσιων οργανισμών στο σύστημα προσφοράς γεωργικής γνώσης έχει ως συνέπεια οι παραγωγοί
να ωθούνται να αναζητήσουν πληροφόρηση μέσω διαφορετικών καναλιών, όπως είναι οι γεωπόνοι του ιδιωτικού τομέα (Koutsouris, 1999). Ωστόσο, έρευνα των Charatsari et al (2012)
έδειξε ότι οι γεωργοί προτιμούν να ενημερώνονται από τους γεωπόνους του ιδιωτικού τομέα,
αλλά δεν δηλώνουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη
ισχυρής σύνδεσης μεταξύ γεωργών και φορέων παροχής γεωργικής γνώσης, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικώς με την ικανότητα των γεωπόνων να προσφέρουν υποστήριξη
στους γεωργούς σε πεδία που εστιάζονται οι εξειδικευμένες ανάγκες των τελευταίων.
Η δεδομένη αναγκαιότητα στροφής της γεωργίας σε αειφορικές πρακτικές αυξάνει την
αναγκαιότητα εισροής νέας γνώσης στον αγροτικό πληθυσμό καθώς η μετάδοση γνώσης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών της αειφορικής γεωργίας (Handayani and Prawito, 2010). Η μετάβαση σε αειφορικά πρότυπα παραγωγής απαιτεί την ανάπτυξη νέων διαχειριστικών δεξιοτήτων από την πλευρά των γεωργών και
δημιουργεί νέα εργασιακά καθήκοντα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη γεωργία, η
απαιτούμενη συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων (Ελευθεροχωρινός, 2008: 99), τεχνολογιών,
καλλιεργητικών πρακτικών και εισροών (De Groote et al, 2010) αυξάνει την πολυπλοκότητα
των εκπαιδευτικών αναγκών των παραγωγών. Αν και οι γεωργοί που εφαρμόζουν συστήματα
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ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών επικοινωνούν τακτικότερα με γεωπόνους από
ό,τι οι παραγωγοί συμβατικών προϊόντων (Charatsari et al, 2009), η εντατικότητα γνώσης των
ολοκληρωμένων συστημάτων γεωργικής παραγωγής (Atreya et al, 2011) δημιουργεί ακόμη
πιο αυξημένες απαιτήσεις από την πλευρά των γεωπόνων.

Μεθοδολογικό πλαίσιο
1. Περιοχή της έρευνας
Η έκταση που καλύπτεται από τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας και
Χαλκιδικής επιλέχθηκε ως περιοχή της έρευνας. Διοικητικά, οι πέντε νομοί ανήκουν στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιοχή καλύπτει έκταση 12.674.000 στρεμμάτων, που
αποτελεί το 9,6% της συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας. Το 25,9% της έκτασης
της περιοχής καταλαμβάνεται από αρόσιμες καλλιέργειες, ενώ οι μόνιμες (πολυετείς δενδρώδεις και θαμνώδεις) καλλιέργειες καλύπτουν το 3,7% της περιοχής.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής εφαρμόζεται σε 132.749,47 στρέμματα της
ερευνητικής περιοχής που αντιστοιχούν στο 46,3% της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει
η ολοκληρωμένη διαχείριση στην Ελλάδα. Το ποσοστό της γεωργικής γης όπου εφαρμόζεται
η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση. Αυτό τεκμαίρεται από το ότι η καλλιεργούμενη έκταση με μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης υπερδιπλασιάστηκε (αυξήθηκε κατά 110,4%) κατά την τριετία 2004-2007 (Χαρατσάρη, 2011:
89).
2. Τεχνικές δειγματοληψίας
Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές συμβατικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην περιοχή της έρευνας, καθώς και από γεωπόνους που απασχολούνται με την μορφή της κύριας ή δευτερεύουσας επαγγελματικής απασχόλησης ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης στην ίδια περιοχή. Για
τους δύο πληθυσμούς χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνικές δειγματοληψίας. Ειδικότερα,
στην περίπτωση των γεωργών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας
που θεωρείται ως βασική μέθοδος για τους στατιστικούς υπολογισμούς στις κοινωνικές έρευνες (Babbie, 2010: 211), με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη καταγραφής του συνολικού πληθυσμού (Fowler, 2002: 14). Σε αυτή τη μορφή της δειγματοληψίας κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεχθεί ως μέλος του δείγματος (Altares et al, 2005: 11).
Τα μεγέθη των δειγμάτων των γεωργών υπολογίστηκαν ξεχωριστά, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν για κάθε υποομάδα
του συνολικού δείγματος. Η τεχνική της συλλογής ανεξάρτητων δειγμάτων είναι συχνά υψηλού κεντρικού ενδιαφέροντος, καθώς αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ ποικίλων όψεων
(Snijders and Bosker, 2004). Προκειμένου να υπολογιστούν τα μεγέθη των δειγμάτων των
δύο ομάδων παραγωγών, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υπολογισμού μεγέθους δείγματος για
απλή τυχαία δειγματοληψία των Krejcie and Morgan (1970), για επίπεδο εμπιστοσύνης 5%
και ακρίβεια επίσης 5%. Με τον τρόπο αυτό, το μέγεθος του δείγματος για την ομάδα της
συμβατικής γεωργίας καθορίστηκε στα 130 άτομα και για την ομάδα της ολοκληρωμένης γε-
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ωργίας (ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής) στα 127 άτομα.
Η συγκέντρωση του δείγματος των γεωπόνων - εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση της δειγματοληψίας τύπου χιονοστιβάδας επειδή, σύμφωνα με τους Miller and Brewer
(2003: 275), όταν ο σκοπός μιας έρευνας είναι διερευνητικός και αφορά την εξαγωγή περιγραφικών δεδομένων - όπως στην περίπτωση των δεδομένων που προέκυψαν από το δείγμα
των εκπαιδευτών στην παρούσα εργασία - η δειγματοληψία τύπου χιονοστιβάδας προσφέρει
σημαντικότερα πλεονεκτήματα. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες τεχνικές μη τυχαίας δειγματοληψίας στις ποσοτικές έρευνες και είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη στις περιπτώσεις απουσίας ενός ολοκληρωμένου ή αξιόπιστου δειγματοληπτικού
πλαισίου (Gray et al, 2007: 117). Επισημαίνεται ότι στη δειγματοληψία τύπου χιονοστιβάδας,
μια ομάδα συμμετεχόντων περιλαμβάνεται αρχικά στο δείγμα και στη συνέχεια ο ερευνητής
εντοπίζει κάποιο ή κάποια άτομα από το δείγμα αυτό που είναι σε θέση να υποδείξουν άλλους πιθανούς συμμετέχοντες που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην
έρευνα (Bajpai, 2010: 268· Vanderstoep and Johnston, 2009: 27). Τα δεδομένα των εκπαιδευτών προέρχονται από 27 γεωπόνους που έχουν απασχοληθεί ή απασχολούνται ως εκπαιδευτές
σε ένα ή περισσότερα προγράμματα που απευθύνθηκαν σε γεωργούς που εφαρμόζουν συμβατικές πρακτικές και από 24 γεωπόνους που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε προγράμματα
εκπαίδευσης γεωργών που ασκούν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η εισαγωγή της δειγματοληψίας τύπου χιονοστιβάδας στη μεθοδολογία των κοινωνικών ερευνών οφείλεται στον Goodman (1961), ο οποίος τόνισε την ανάγκη τυχαίας επιλογής
των πρώτων μελών του δείγματος προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση μεθόδων στατιστικής
συμπερασματολογίας. Στην παρούσα εργασία η επιλογή των πρώτων μελών του δείγματος
έγινε με τρόπο τυχαίο, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των
συγκεντρωμένων δεδομένων. Καθώς στη μορφή αυτή δειγματοληψίας το μέγεθος δεν είναι
εκ των προτέρων καθορισμένο αλλά προσδιορίζεται από τις παραμέτρους που τίθενται από
τον ερευνητή (Lavalée, 2007: 42), επιδιώχθηκε η συλλογή δεδομένων με τρόπο ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) να συμμετέχουν στο δείγμα γεωπόνοι-εκπαιδευτές από το
σύνολο των πέντε Νομών στους οποίους πραγματοποιήθηκε η έρευνα, β) να περιλαμβάνονται
στο δείγμα γεωπόνοι - εκπαιδευτές από τους τρεις βασικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι
με την προσφορά γνώσης στο γεωργικό πληθυσμό, δηλαδή του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.-«ΔΗΜΗΤΡΑ»,
των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και των πιστοποιητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., γ) να περιέχονται στο δείγμα των εκπαιδευτών περίπου ίσες
αναλογίες γεωπόνων που έχουν εργαστεί σε προγράμματα εκπαίδευσης γεωργών που εφαρμόζουν πρακτικές συμβατικής γεωργίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
3. Τεχνικές ανάλυσης
Η αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης σπουδαιότητας των εκπαιδευτικών αναγκών μεταξύ
γεωργών και γεωπόνων-εκπαιδευτών επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης πενταβάθμιας τακτικής
κλίμακας μέτρησης της σπουδαιότητας 40 θεμάτων (που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των γεωργών) που προέκυψαν από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Η ανάλυση χασμάτων επί των συλλεγμένων δεδομένων έγινε, όπως προαναφέρθηκε, με
σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης πιθανών αποκλίσεων στις αντιλήψεις των γεωργών και των
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γεωπόνων ως προς τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών. Η ανάλυση
χασμάτων, σύμφωνα με τον Honebein (1997: 32), εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό και την
απόδοση προτεραιοτήτων σε ανάγκες. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στην επιχειρησιακή έρευνα για τη σύγκριση ανάμεσα στο πραγματικό και στο επιθυμητό επίπεδο μιας
παραμέτρου ή ενός χαρακτηριστικού ή για τη σύγκριση των αντιλήψεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού. Η διαφορά μεταξύ των δύο σημείων αναφέρεται ως «χάσμα».
Η ανάλυση χασμάτων στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τις
αποκλίσεις (χάσματα) στις αντιλήψεις μεταξύ των γεωργών και των εκπαιδευτών, αναφορικά
με την ένταση των εκπαιδευτικών αναγκών. Οι εκπαιδευτές εκτίμησαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γεωργών χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε και
στο δείγμα των γεωργών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (για κάθε ομάδα γεωργών και εκπαιδευτών) και με τη χρήση του ελέγχου των Mann-Whitney υπολογίστηκε η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς (Mann and Whitney, 1947). Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν παρατηρείται ή δε μελετάται η κανονικότητα της κατανομής της
εξαρτημένης μεταβλητής και με την προϋπόθεση ότι η μεταβλητή της οποίας οι τιμές εξετάζονται είναι τουλάχιστον τακτική (Black, 2010: 678).

Αποτελέσματα
1. Περιγραφή του δείγματος των γεωργών
Η πλειοψηφία των γεωργών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι άνδρες (76,3%), ενώ η ηλικία και στις δύο ομάδες ακολουθεί κωδωνοειδή κατανομή, με το μέγιστο σημείο της στην
κατηγορία των 41-50 ετών. Το ένα τρίτο του δείγματος (32,7%) ασχολείται με τη γεωργία για
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ετών, ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης των παραγωγών είναι χαμηλό, αφού μόνο 8,9% του συνολικού δείγματος έχει σπουδές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μέγιστο της κατανομής των δύο ομάδων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρείται στην κατηγορία «λύκειο» (29,2%).
Η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα για το
μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων και ιδιαίτερα για την ομάδα της Ολοκληρωμένης Γεωργίας (95,3%). Σε αυτό το λόγο ενδεχομένως οφείλεται το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό όσων
κατοικούν σε αγροτικές περιοχές (97,3%). Όσον αφορά το γεωργικό εισόδημα, κυμαίνεται
από 9.000 έως 15.000€, για το 71,6% των παραγωγών. Στο 87,9% των εκμεταλλεύσεων καλλιεργούνται περισσότερα του ενός είδη.
2. Ταυτότητα του δείγματος των γεωπόνων-εκπαιδευτών
Το σύνολο σχεδόν του δείγματος των γεωπόνων - εκπαιδευτών αποτελείται από άνδρες
(98%), ενώ περισσότεροι από τους μισούς (52,9%) είναι ηλικίας από 31 έως 50 ετών. Στην
πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες δήλωσαν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (78,4%), ενώ περίπου ένας στους
τρεις (31,4%) είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Αν και 60,8%
των εκπαιδευτών έχει εμπειρία από 10 έως 20 έτη στη γεωργική εκπαίδευση, μόνο το 13,7%
του δείγματος είναι εκπαιδευτές πλήρους απασχόλησης.
Οι περισσότεροι (41,2%) από τους συμμετέχοντες γεωπόνους στην έρευνα απασχολού-

- 194 -

Ενότητα 3 - Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών από τους γεωπόνους

νται ως ιδιώτες. Βέβαια, η ανάλυση έδειξε ότι στο δείγμα υπάρχει μεγάλη διασπορά όσον
αφορά τη βασική απασχόληση των γεωπόνων εκπαιδευτών. Ειδικότερα, ορισμένοι από τους
συμμετέχοντες γεωπόνους εργάζονται σε Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Τ.Ε.Ι. ή άλλες
δημόσιες υπηρεσίες, σε εταιρίες πώλησης αγροχημικών και γεωργικού εξοπλισμού και σε
πιστοποιητικούς οργανισμούς, ενώ τέσσερεις (7,8%) από τους εκπαιδευτές εργάζονται ως
προϊστάμενοι στα Κέντρα «Δήμητρα».
3. Ανάλυση χασμάτων στην ομάδα της συμβατικής γεωργίας
Οι απαντήσεις των γεωργών που ακολουθούν συμβατικά πρότυπα παραγωγής έδειξαν ότι τα
θέματα «Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών» και «Καθεστώς επιδοτήσεων»
αποτελούν εκπαιδευτικές ανάγκες «πολύ υψηλής προτεραιότητας». Επίσης, θέματα που αφορούν τη διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας και τη θρέψη των φυτών, τους βιολογικούς κύκλους των εχθρών και τα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών των φυτών, τη διατήρηση των
υδατικών πόρων και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται σε γεωργούς, συγκέντρωσαν υψηλούς μέσους όρους.
Αν και στο σύνολο των 40 προτεινόμενων θεμάτων παρατηρήθηκαν διαφορές στους
μέσους όρους μεταξύ εκπαιδευτών και γεωργών, μόνο οι 16 από αυτές τις διαφορές είναι
στατιστικά σημαντικές. Οι έλεγχοι Mann-Whitney που πραγματοποιήθηκαν για την ανάλυση
της στατιστικής σημαντικότητας των χασμάτων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές εκτίμησαν ως σημαντικά υψηλότερου ενδιαφέροντος τα θέματα: «Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου», «Χρήση και εφαρμογή αγροχημικών», «Εφαρμογές
τεχνολογικών καινοτομιών στη γεωργία», «Αρδευτικά συστήματα-διαχείριση άρδευσης»,
«Αξιοποίηση ψυχανθών για τον περιορισμό της χημικής λίπανσης», «Διατήρηση φυσικών
ιδιοτήτων του εδάφους» και «Σχεδιασμός συστήματος αμειψισποράς». Αντίθετα, οι παραγωγοί απέδωσαν σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους στα θέματα: «Καταπολέμηση εχθρών
και ασθενειών των φυτών», «Στάδια ανάπτυξης ασθενειών», «Διατήρηση εδαφικής γονιμότητας», «Διατήρηση-προστασία υδατικών πόρων», «Συνθήκες συντήρησης των προϊόντων»,
«Μετασυλλεκτική διαχείριση των προϊόντων», «Διατήρηση-αύξηση οργανικής ουσίας του
εδάφους», «Διατήρηση και χρήση γεωργικών μηχανημάτων» και «Χρησιμοποίηση φυτικών
υπολειμμάτων ως πηγών λίπανσης». Οι διαφορές στα θέματα που κατατάχθηκαν από τους
παραγωγούς συμβατικών προϊόντων στις υψηλότερες θέσεις προτεραιότητας παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
4. Ανάλυση χασμάτων στην ομάδα της ολοκληρωμένης γεωργίας
Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εστιάζουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες κυρίως σε θέματα που αφορούν μεθόδους και τεχνικές φυτοπροστασίας (καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών, ολοκληρωμένη καταπολέμηση) ή την
απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη συμπτωματολογία (στάδια ανάπτυξης ασθενειών) και τη
βιολογία (βιολογικοί κύκλοι εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών) των φυτοπαθογόνων αιτίων. Επίσης, στην ομάδα των εκπαιδευτικών αντικειμένων-αναγκών υψηλής προτεραιότητας
περιλαμβάνονται και τα θέματα: «Καθεστώς επιδοτήσεων», «Διατήρηση εδαφικής γονιμότητας» και «Διατήρηση-προστασία υδατικών πόρων». Τέλος, στην κατηγορία των θεμάτων υ-
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ψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται και τα θέματα που αφορούν τα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία, τη θρέψη και λίπανση των φυτών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις τεχνικές διατήρησης και εμπλουτισμού της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εισαγωγή και χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, τις εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τη διαχείριση των συγκομιζόμενων προϊόντων, τα κανάλια διανομής της παραγωγής, τα στάδια της εμπορίας που περιλαμβάνουν τη
μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων, καθώς και τον οικονομικό σχεδιασμό των εκμεταλλεύσεων.
Πίνακας 1. Σύγκριση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών μεταξύ γεωργών και γεωπόνων
στην ομάδα της συμβατικής γεωργίας
Μέσος όρος(α)

Θέμα

Σημαντικότητα
της διαφοράς(β)

Γεωργοί

Γεωπόνοι

Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών

4,60

4,04

0,001

Καθεστώς επιδοτήσεων

4,59

4,63

0,716

Διατήρηση εδαφικής γονιμότητας

4,32

2,93

0,000

Προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με τη γεωργία

4,32

4,37

0,998

Διατήρηση-προστασία υδατικών πόρων

4,19

2,93

0,000

Στάδια ανάπτυξης ασθενειών

4,17

3,30

0,000

Θρέψη φυτών-λίπανση
Βιολογικοί κύκλοι εχθρών
των καλλιεργούμενων φυτών
Προγράμματα Ε.Ε.
για την ανάπτυξη της υπαίθρου
Χρήση και εφαρμογή αγροχημικών

4,07

4,00

0,515

4,02

4,00

0,371

3,93

4,41

0,039

3,78

4,26

0,033

(α)

(β)

Από 1: Καθόλου ενδιαφέρον έως 5:Πολύ ενδιαφέρον
Στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή U του ελέγχου Mann-Whitney

Αν και στο 37,5% των προτεινόμενων θεμάτων παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ γεωργών και εκπαιδευτών, οι διαφορές αυτές αφορούν κυρίως τα θέματα που βρίσκονται χαμηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων των γεωργών. Αντίθετα, στα
θέματα που συγκέντρωσαν τις πέντε υψηλότερες βαθμολογίες δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά χάσματα (Πίνακας 2). Οι εκπαιδευτές αξιολόγησαν ως περισσότερο σημαντικά
- σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας - τα θέματα: «Στάδια ανάπτυξης ασθενειών», «Διατήρηση-αύξηση οργανικής ουσίας του εδάφους», «Οικονομικός σχεδιασμός εκμετάλλευσης»,
«Βιολογικοί κύκλοι ζιζανίων», «Αρδευτικά συστήματα-διαχείριση άρδευσης», «Τήρηση οικονομικών στοιχείων γεωργικής εκμετάλλευσης» και «Κομποστοποίηση εδάφους». Οι έλεγχοι Mann-Whitney έδειξαν ότι τα θέματα: «Διατήρηση-προστασία υδατικών πόρων», «Ανταγωνιστικότητα γεωργικής εκμετάλλευσης», «Αγορές γεωργικών προϊόντων», «Μεταφορά-συσκευασία-αποθήκευση προϊόντων», «Εφαρμογές ηλιακής-αιολικής ενέργειας στη γεωργία», «Μετασυλλεκτική διαχείριση των προϊόντων», «Συνθήκες συντήρησης των προϊόντων» και «Χρήση και εφαρμογή αγροχημικών» θεωρήθηκαν περισσότερο σημαντικά από
τους παραγωγούς.
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Πίνακας 2. Σύγκριση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών μεταξύ γεωργών και γεωπόνων
στην ομάδα της ολοκληρωμένης γεωργίας
Μέσος όρος(α)

Θέμα

Γεωργοί

Γεωπόνοι

Σημαντικότητα
της διαφοράς(β)

Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών
Βιολογικοί κύκλοι εχθρών των
καλλιεργούμενων φυτών
Καθεστώς επιδοτήσεων

4,83

4,79

0,401

4,72

4,71

0,905

4,69

4,54

0,238

Διατήρηση εδαφικής γονιμότητας

4,67

4,50

0,137

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση

4,66

4,83

0,548

Στάδια ανάπτυξης ασθενειών

4,57

4,92

0,015

Διατήρηση-προστασία υδατικών πόρων
Ανταγωνιστικότητα
γεωργικής εκμετάλλευσης
Προγράμματα της Ε.Ε.
σχετικά με τη γεωργία
Διατήρηση-αύξηση οργανικής
ουσίας του εδάφους

4,50

4,12

0,018

4,43

4,08

0,017

4,40

4,38

0,550

4,33

4,67

0,041

(α)

(β)

Από 1: Καθόλου ενδιαφέρον έως 5:Πολύ ενδιαφέρον
Στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή U του ελέγχου Mann-Whitney

Συμπεράσματα και συζήτηση
Οι περισσότερες έρευνες στο πεδίο των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωργών παρουσιάζουν
συνήθως δεδομένα μόνο των αντιλήψεων των γεωργών ή μόνο των γεωπόνων. Ωστόσο, στην
παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή και σύγκριση των αντιλήψεων και των δύο πλευρών (γεωργών και γεωπόνων) ώστε να απεικονιστεί το επίπεδο γνώσης των γεωπόνων σχετικά με τις ανάγκες των γεωργών.
Η εφαρμογή της πολυκαλλιέργειας από το σύνολο σχεδόν του δείγματος, ο εντατικός
χαρακτήρας των καλλιεργειών και η κατάληξη του μεγαλύτερου τμήματος των προϊόντων
που παράγονται στην περιοχή της έρευνας στην αγορά τροφίμων, φαίνεται ότι αυξάνουν τις
ανάγκες εκπαίδευσης των παραγωγών και των δύο ομάδων σε θέματα φυτοπροστασίας. Το
έδαφος και η διατήρηση της γονιμότητας του συγκεκριμένου συντελεστή παραγωγής ως εκπαιδευτικό αντικείμενο συγκεντρώνει πολύ υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος τόσο από τους παραγωγούς που εφαρμόζουν συμβατικές μεθόδους παραγωγής όσο και από εκείνους που ασκούν τη γεωργία με εναλλακτικές πρακτικές.
Η εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν τις χρηματικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί πολύ υψηλή προτεραιότητα για τους παραγωγούς συμβατικών προϊόντων.
Οι τρόποι άντλησης χρημάτων με τη μορφή επιδοτήσεων βρίσκονται υψηλά στην κλίμακα
των εκπαιδευτικών αναγκών και των παραγωγών που εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Όπως αναμενόταν, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών
(Hashemi et al, 2009), οι παραγωγοί της συγκεκριμένης ομάδας θεωρούν ότι η εκπαίδευσή
τους πρέπει να εστιαστεί στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις μεθόδους ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας.
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Οι αποκλίσεις στην αντιλαμβανόμενη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών θεμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και παραγωγών ήταν σημαντικές. Ειδικότερα, οι γεωργοί και των δύο ομάδων εμφανίζουν την τάση να αξιολογούν ως χαμηλότερης προτεραιότητας θέματαεκπαιδευτικά αντικείμενα που αφορούν τεχνολογικές καινοτομίες στη γεωργία (π.χ. αρδευτικά συστήματα) συγκριτικά με τους εκπαιδευτές, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η μεταφορά
τεχνολογίας πρέπει να απομακρυνθεί από το επίκεντρο της γεωργικής εκπαίδευσης (Davis,
2009· Rickert, 2001). Αντίθετα, οι εκπαιδευτές φαίνεται να υποτιμούν σε σχέση με τους παραγωγούς τη σπουδαιότητα ζητημάτων που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και τη μετασυλλεκτική διαχείριση των αγροτικών προϊόντων.
Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στην ομάδα της ολοκληρωμένης γεωργίας δεν αφορούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που αξιολογήθηκαν ως σπουδαιότερα από τους γεωργούς.
Αντίθετα, στη συμβατική γεωργία διαπιστώθηκαν σημαντικά χάσματα-αποκλίσεις στα θέματα που αξιολογήθηκαν από τους γεωργούς ως πολύ υψηλής προτεραιότητας. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της διαφοράς είναι η επάρκεια σε εξειδικευμένη γνώση που απαιτούν τα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, η οποία οδηγεί σε τακτικότερη επικοινωνία μεταξύ
γεωπόνων και παραγωγών. Η συχνότερη συνεργασία παραγωγών και γεωπόνων επιτρέπει
στους τελευταίους να διαμορφώσουν καλύτερη αντίληψη των αναγκών των γεωργών.
Η ύπαρξη αποκλίσεων σε κάποια θέματα αντικατοπτρίζει τη διαφορετική φιλοσοφία
των δύο συστημάτων γεωργικής παραγωγής. Στο πρότυπο της ολοκληρωμένης διαχείρισης ο
γεωργός αντιμετωπίζεται ως «διαχειριστής της γνώσης» και όχι ως απλός «εκτελεστής των
οδηγιών του γεωπόνου». Αυτό ερμηνεύει το γεγονός ότι στην ομάδα της ολοκληρωμένης γεωργίας δεν παρατηρήθηκαν χάσματα στα θέματα που αναφέρονται στην καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών και στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Αντίθετα, στο συμβατικό τρόπο παραγωγής οι γεωπόνοι φαίνεται ότι δεν θεωρούν υψηλή την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των γεωργών στα παραπάνω θέματα.
Η επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχείρισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του γεωργού να κατανοήσει τα στοιχεία που συνθέτουν το αγροοικοσύστημα και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Οι γεωπόνοι που ασχολούνται με την ολοκληρωμένη γεωργία
φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα προσφοράς γνώσης στο γεωργικό πληθυσμό ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου. Ειδικότερα, οι γεωπόνοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση των γεωργών
σχετικά με τα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών των φυτών πρέπει να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα (Μ.Ο.=4,92). Από την άλλη, στα συμβατικά συστήματα παραγωγής φαίνεται ότι
η διάχυση της γεωργικής γνώσης στηρίζεται σε περισσότερο παραδοσιακά πρότυπα, όπου ο
γεωπόνος έχει τη θέση του «ειδικού» και ο γεωργός του «εφαρμοστή των επιστημονικών αποφάσεων». Έτσι, ενώ οι παραγωγοί θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζουν τα στάδια ανάπτυξης
των ασθενειών (Μ.Ο.=4,17) ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μόνοι τους διαχειριστικές αποφάσεις, οι γεωπόνοι αποδίδουν χαμηλή βαρύτητα στο θέμα αυτό (Μ.Ο.=3,30).
Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι μεταξύ γεωπόνων και γεωργών υπάρχουν χάσματα ιδιαίτερα στη συμβατική γεωργία - όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων.
Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι στη σημερινή της μορφή η σχέση γεωργού-γεωπόνου χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή μεταφορά-ροή πληροφοριών προς τους γεωπόνους. Η δημιουργία ή
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η συμμετοχή των γεωπόνων σε αγροτικά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βελτιώσει την αμφίδρομη ροή πληροφοριών και να ενδυναμώσει τη σχέση τους με τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς τέτοιου είδους δίκτυα θεωρούνται περισσότερο αποτελεσματικά σε σχέση με τους επίσημους οργανισμούς (Bodin and Crona, 2009). Επίσης, τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής
επιβεβαιώνουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της τριτοβάθμιας γεωργικής εκπαίδευσης (Koutsouris, 2009), της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
των γεωπόνων (Francis et al, 2011) και της δημιουργίας δομών συνεχούς εκπαίδευσής τους
(δια βίου μάθηση).
Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν ενδιαφέρουσα αφορμή για περαιτέρω έρευνα που
θα εξετάσει αν η τριτοβάθμια γεωργική εκπαίδευση συμβαδίζει με τις απαιτήσεις σε γνώση
του γεωργικού πληθυσμού και αν προσφέρει στους αποδέκτες της τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα αειφορικής ανάπτυξης στη γεωργία.
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Περίληψη
Η έρευνα για το ρόλο της εργατικής δύναμης των μεταναστών στη γεωργία συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έρευνες κυρίως εθνογραφικού και
κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Η οικονομική αποτίμηση της εργασίας των μεταναστών στην
οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού δεν έχει έως τώρα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο της εργατικής αυτής δύναμης στη λειτουργία της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον επίσης
στην επιβάρυνση που συνεπάγεται για την οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού.
Η έρευνα στηρίζεται σε πρωτογενή στοιχεία ελαιοκαλλιεργητών του δημοτικού διαμερίσματος Σούρπης του Ν. Μαγνησίας. Αρχικά διερευνώνται ζητήματα που αφορούν τη συμβολή των μεταναστών στην παραγωγική δραστηριότητα της εκμετάλλευσης και την παρουσία τους στην τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια μελετάται η συμμετοχή της αμοιβής της εργασίας των μεταναστών στο σχηματισμό βασικών οικονομικών μεγεθών σε διάφορες κατηγορίες μεγέθους των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων του δείγματος και αποτιμάται η οικονομική
κατάσταση των εκμεταλλεύσεων, από την οποία προκύπτει η ιδιαίτερα δυσμενής θέση πολλών εξ αυτών.
Λέξεις-κλειδιά: Μετανάστες, ξένη μισθωτή εργασία, ελαιοκαλλιέργεια, γεωργικό εισόδημα

Abstract
The research on the role of immigrant labor force in agriculture has gathered great interest in
recent years. It mainly concerns ethnographic and sociological issues. The economic evaluation of migrant labor in the economy of rural household has not yet been investigated.
The purpose of this paper is to examine the role of this labor force in the operation of
the family farm, focusing also on the burden it imposes on the rural household economy.
The research is based on primary data gathered from olive growers in the municipal department of Sourpi, Magnissia. In the first place, it focuses on matters concerning the contribution of migrants to the productive activity of the farm and their presence in the local community. Subsequently, it studies the participation of migrants’ wages in the formation of basic
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financial measures in differently sized olive farms. Finally it attempts to evaluate the financial
situation of the farms, showing the particularly unfavorable position of many of them.
Key-words: immigrants, immigrant labor force, olive farm, agricultural income.

Εισαγωγή
Η μελέτη των σχέσεων της ξένης εργατικής δύναμης με τη γεωργικού χαρακτήρα αγορά εργασίας και με τις συνθήκες ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών στις κοινωνίες υποδοχής απασχόλησε συχνά την επιστημονική έρευνα. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε
στη διερεύνηση των σχέσεων των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων και
του ρόλου των μεταναστών-εργατών στη λειτουργία τους, στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών
σχέσεων ή σχέσεων υποκατάστασης μεταξύ γηγενούς και ξένης εργατικής δύναμης, στην επίπτωση της εργασίας τους στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
κλπ (βλ. π.χ. Βαΐου και Χατζημιχάλης 1997, Κasimis et al 2003, Kasimis and Papadopoulos
2005, Παππάς 2007, Λαμπριανίδης και Συκάς 2012). Τελευταία, αποκλειστικά ή παράλληλα
με τα προηγούμενα ζητήματα, κάποιες έρευνες εστίασαν επίσης σε ζητήματα σχέσεων με τον
τοπικό πληθυσμό, στάσεων και αντιλήψεων των δύο μερών (ντόπιων και μεταναστών) σε ζητήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και ζητήματα πολυπολιτισμικότητας των τοπικών κοινωνιών (Καζακόπουλος κ.ά. 2010, Gidarakou et al 2011).
Στη βιβλιογραφία αποτυπώνονται επίσης απόψεις των παραγωγών-εργοδοτών σχετικά
με το ρόλο της ξένης εργατικής δύναμης στη μείωση του κόστους παραγωγής της εκμετάλλευσης λόγω των χαμηλών ημερομισθίων, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια εισροής μεταναστών
στη χώρα (Kasimis et al 2003, Καζακόπουλος κ.ά. 2010). Η αποτίμηση όμως του κόστους της
εργασίας αυτής με πραγματικά στοιχεία στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο δεν αποτέλεσε μέχρι τώρα
αντικείμενο έρευνας. Ποιά είναι για παράδειγμα η οικονομική επιβάρυνση της αμοιβής της
ξένης εργασίας στο συνολικό κόστος εργασίας, στη διαμόρφωση του ύψους του γεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος, στη διαμόρφωση του καθαρού κέρδους της εκμετάλλευσης και,
ειδικότερα επίσης, πώς διαμορφώνεται η επιβάρυνση αυτή σε διάφορες κατηγορίες μεγέθους
των εκμεταλλεύσεων; Σε ποιο βαθμό η επιβάρυνση του κόστους της ξένης μισθωτής εργασίας μπορεί να συντείνει στη διακύβευση της οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης
και σε ποιες εκμεταλλεύσεις από πλευράς μεγέθους ή είδους παραγωγής και άρα έντασης εργασίας αυτό μπορεί να συμβαίνει;
Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο της εργατικής δύναμης των μεταναστών στη λειτουργία της οικογενειακής
εκμετάλλευσης, εστιάζοντας αρχικά το ενδιαφέρον στο ρόλο τους στις εργασίες της εκμετάλλευσης και τις συνθήκες ενσωμάτωσής τους στην τοπική κοινωνία και ακολούθως στη διερεύνηση οικονομικών μεγεθών σε σχέση με τη δαπάνη της ξένης εργασίας σε διάφορες κατηγορίες μεγέθους οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.
Η έρευνα στηρίζεται σε πρωτογενή στοιχεία περιπτωσιολογικής μελέτης ελαιοπαραγωγών του δημοτικού διαμερίσματος Σούρπης του Ν. Μαγνησίας.
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η αθρόα είσοδος μεταναστών στη χώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετέπειτα
βρήκε τη γεωργία με δομικά προβλήματα που υποστήριζαν υψηλά περιθώρια απασχόλησης
ξένης εργατικής δύναμης χαμηλών ημερομισθίων και με μια εικόνα γενικότερης κρίσης της
κοινωνικής συνοχής της αγροτικής υπαίθρου (Μαραβέγιας και Μέρμηγκας 1999, Ζακοπούλου 2000, Λαμπριανίδης και Συκάς 2012). Η έλλειψη ντόπιου εργατικού δυναμικού είτε λόγω
συρρίκνωσης του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο είτε λόγω απαξίωσης των διαθέσιμων γεωργικών εργασιών, θεμελίωσε την εξάρτηση της γεωργίας από την ξένη εργασία1. Σε όλη τη
νότια Ευρώπη άλλωστε, όπως αναφέρει ο King (2000), η διαδικασία της ανάπτυξης συνιστά
ένα ιδιαίτερο τύπο ευρωπαϊκού καπιταλισμού, που ευνόησε την απασχόληση των μεταναστών στη γεωργία.
Ειδικότερα για τον αγροτικό χώρο, οι σχετικές έρευνες για τις οικονομικοκοινωνικές
επιπτώσεις της μετανάστευσης (Lianos et al 1996, Kasimis and Papadopoulos 2005, Χλέτσος
κ.ά. 2005, κ.ά.), με προσεγγίσεις ποσοτικού αλλά κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα, καταγράφουν
μια κατά πλειονότητα θετική αποτίμηση της συνεισφοράς τους στη γεωργία αλλά και στην
τόνωση γενικότερα του κοινωνικού ιστού στις τοπικές κοινωνίες. Μια σύγκλιση συμπερασμάτων διαπιστώνεται επίσης στη θέση ότι η απασχόληση αυτή συνέβαλε στη μείωση του
κόστους εργασίας, αιτιολογώντας την στη βάση των χαμηλών ημερομισθίων (π.χ. Βαΐου και
Χατζημιχάλης 1997, Κasimis et al 2003, Πέτρου 2008), άποψη όμως η οποία εν πολλοίς ελέγχεται πλέον σήμερα από την άνοδο των ημερομισθίων η οποία ακολούθησε τα προγράμματα νομιμοποίησης μεταναστών, αλλά και εξαιτίας της παρατηρούμενης επαγγελματικής
κινητικότητας των μεταναστών-εργατών προς μη γεωργικούς τομείς (Παππάς 2007, Gidarakou et al 2011).
Στη βιβλιογραφία επίσης αναφέρονται επιδράσεις της χρησιμοποίησης ξένης εργατικής
δύναμης στην αναδιάταξη της εργασίας στη γεωργία αφενός προς την κατεύθυνση της αύξησης του διαθέσιμου χρόνου του αρχηγού για διαχειριστικά καθήκοντα και αφετέρου προς τη
διεύρυνση της εργασιακής ευελιξίας του ίδιου και των μελών της οικογένειας σε σχέση με
την εξωγεωργική αγορά εργασίας (kasimis and Papadopoulos 2005, Πέτρου 2008, Καζακόπουλος κ.ά. 2010).
Ο ρόλος της ξένης εργατικής δύναμης στην πορεία του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
των εκμεταλλεύσεων αποτέλεσε ενδιαφέρον ζήτημα ορισμένων ερευνών, με διαπιστώσεις
που υποστηρίζουν ότι η δύναμη αυτή, διατηρώντας σε λειτουργία ένα σύνολο μικρών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων στα χέρια ηλικιωμένων αγροτών, στην πραγματικότητα επιβραδύνει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας και επιβραδύνει βελτιώσεις στην
παραγωγικότητα (Λυνάρδος-Ρυλμόν 1993, Lianos 2001). Άλλες, επίσης, έρευνες υποστηρίζουν ότι η διαθεσιμότητα της ξένης εργασίας δεν επιβράδυνε την τεχνολογική ανάπτυξη
(Kasimis and Papadopoulos 2005) ή και οδήγησε σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με τα μόνα
1

Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας οι Lianos et al (1996) σημειώνουν ότι οι μετανάστες προσέφεραν το 45%
της αμειβόμενης εργασίας στη γεωργία, ενώ οι Kasimis et al (2003) αναφέρουν σε έρευνα τριών παραδειγματικών περιοχών ότι μόνο το 11% της μη οικογενειακής εργασίας παρέχεται από Έλληνες εργάτες, και το ξένο
εργατικό δυναμικό είναι παρόν σε 96% του συνόλου των μελετηθεισών περιπτώσεων.
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απολεσθέντα της παραγωγικότητας να είναι αυτά που θα προέκυπταν από επενδύσεις εξοικονόμησης εργασίας, τα οποία δεν χάνονται αλλά απελευθερώνονται για να επενδυθούν σε άλλες δραστηριότητες (OECD 2005).
Στην έρευνα εξετάζεται επίσης η σχέση της ξένης εργασίας και της εργασίας ημεδαπών
στη γεωργία ως σχέση συμπληρωματικότητας ή σχέση υποκατάστασης (Lianos et al 1996,
OECD 2005, Χλέτσος κ.ά. 2005, Cavounidis 2006), με προεκτάσεις στη δεύτερη περίπτωση
σε ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας για το γηγενές αγροτικό εργατικό δυναμικό. Οι
Λαμπριανίδης και Συκάς (2012) υποστηρίζουν ότι και οι δύο τάσεις μπορούν να ισχύουν,
όπως επίσης και ο συνδυασμός των δύο, ενώ διατυπώνονται επίσης και απόψεις ότι μια σειρά
αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας λόγω της παρουσίας των μεταναστών μπορεί μεν να
οδηγήσει στην απώλεια εργασίας των γηγενών και στην αντικατάστασή της από την εργασία
των μεταναστών, από την άλλη όμως εργασίες που απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας της
απόρριψης από το γηγενές εργατικό δυναμικό μπορεί να διασωθούν λόγω της ίδιας της παρουσίας των μεταναστών (European Commission 2000).
Η παρουσία των μεταναστών αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στις τοπικές κοινωνίες. Στις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της καταγράφεται η τόνωση του τοπικού κοινωνικού
ιστού και η παροχή φροντίδας στην τρίτη ηλικία, ενώ στον αντίποδα των θετικών επιπτώσεων επισημαίνονται αισθήματα ανασφάλειας και εντάσεις μεταξύ διαφορετικής εθνοτικής καταγωγής μεταναστών ως αρνητικές επιπτώσεις (Κasimis et al 2003, Gidarakou et al 2011).
Ζητήματα επίσης ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες του αγροτικού χώρου αποτελούν ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας2. Από την περιορισμένη έρευνα
στο πεδίο προκύπτει ότι οι αγροτικές κοινωνίες επιδεικνύουν, σε ορισμένα θέματα που άπτονται της κοινωνικής ενσωμάτωσης, μια σημαντικού βαθμού κοινωνική ευαισθησία (όπως στο
ζήτημα της προστασίας της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης) αλλά επιδεικνύουν και
ισχυρές ενστάσεις σε άλλα ζητήματα (όπως στην εκχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων). Οι ενστάσεις υποδεικνύουν τη συντήρηση ξενοφοβικών αισθημάτων, που κάνουν την κοινωνική
ενσωμάτωση ένα πιο σύνθετο και δυσχερέστερο ζήτημα εκείνου της οικονομικής ενσωμάτωσης. Μια διαφορετική και πιο αισιόδοξη εικόνα αποκομίζεται από τις απόψεις των ίδιων των
μεταναστών ως προς το επίπεδο ενσωμάτωσής τους, εκφράζοντας την αίσθηση ότι αυτό είναι
υψηλότερο εκείνου που εκφράζουν οι γηγενείς (Παππάς 2007, Πέτρου 2008, Καζακόπουλος
κ.ά. 2010).

2

Ο όρος «ένταξη» προϋποθέτει τη συμμετοχή του ατόμου σε θεσμούς του δημόσιου βίου όπως η συμμετοχή
στην αγορά εργασίας, η πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, στην εξοικείωση με την εθνική γλώσσα
κλπ, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο τον προθάλαμο της ενσωμάτωσης και η νόμιμη απασχόληση αποτελεί τον
κυριότερο μηχανισμό ένταξης, επειδή παρέχει στους μετανάστες τη δυνατότητα να ζήσουν τον τρόπο ζωής του
γηγενή πληθυσμού, να συναναστραφούν μαζί τους και να περάσουν από το στάδιο της οικονομικής ένταξης
στην ενσωμάτωση. Ο όρος «ενσωμάτωση» προϋποθέτει τη συμμετοχή σε εκφάνσεις του ιδιωτικού βίου, όπως
την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ γηγενή πληθυσμού και μεταναστών, τη διαπολιτισμικότητα, την
αποδοχή της διαφορετικότητας στο θρήσκευμα, δηλαδή μια προοδευτική αλλαγή από πιο διακριτή συμπεριφορά
και τρόπο ζωής ως προς εκείνη των γηγενών σε λιγότερο διακριτή, διατηρώντας στοιχεία της εθνικής τους καταγωγής ή πλήρη υιοθέτηση της εθνικής κουλτούρας και των αξιών και παραδόσεων της φιλοξενούσας κοινωνίας (Παπαδοπούλου 2007, Κασιμάτη και Μουσούρου 2007).
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Περιοχή έρευνας και μεθοδολογία
Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από επιτόπια έρευνα στο δημοτικό διαμέρισμα Σούρπης του Νομού Μαγνησίας. Η Σούρπη είναι ένα μεγάλο δημοτικό διαμέρισμα με ικανοποιητικό αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δενδροκαλλιέργεια και ειδικότερα η καλλιέργεια της ελιάς στην οποία επιδίδεται το σύνολο σχεδόν των εκμεταλλεύσεων μας παρείχε τη
βεβαιότητα ότι η χρήση ξένης εργατικής δύναμης θα ήταν πολύ συχνή μεταξύ αυτών. Η εξέταση επί πλέον της επιβάρυνσης της ξένης εργατικής δύναμης στην πλέον αντιπροσωπευτική
για τη χώρας μας δενδροκαλλιέργεια ήταν ακόμη μια πρόκληση για τη διερεύνηση του ζητήματος σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις.
Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί πράγματι την κύρια καλλιέργεια στο διαμέρισμα. Από τις
418 γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 380 έχουν την ελιά ως κύρια καλλιέργεια όσον αφορά τη
διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος και από αυτές οι 230 την έχουν ως μοναδική καλλιέργεια. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από ένα δείγμα 20% των εκμεταλλεύσεων που έχουν την
ελιά ως μοναδική καλλιέργεια και επίσης απασχολούν ξένη εργατική δύναμη. Το δείγμα προέκυψε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία με βάση το μέγεθος της έκτασης του ελαιώνα και ανήλθε σε 45 εκμεταλλεύσεις3.
Η επιλογή του δείγματος από τον πληθυσμό των καθαρά ελαιοπαραγωγών διευκόλυνε
τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ κατηγοριών εκμεταλλεύσεων, εφόσον η απασχόληση των μεταναστών-εργατών αφορούσε το ίδιο είδος καλλιέργειας. Για την καταγραφή
των παραγωγών, το είδος των καλλιεργειών τους και τις εκτάσεις τους αντλήθηκαν στοιχεία
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) για δε τις αποδόσεις των καλλιεργειών και τις τιμές των
προϊόντων για τον προσδιορισμό της κύριας καλλιέργειας αντλήθηκαν στοιχεία από τον παραπάνω οργανισμό και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού έγινε με προσωπική συνέντευξη με τους παραγωγούς του δείγματος με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο του 2010. Το ερωτηματολόγιο περιείχε δύο βασικές ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη
κατέγραψε απόψεις των παραγωγών σχετικά με την απασχόληση των μεταναστών και τη δομή της οικογενειακής εργασίας, τις παραγωγικές λειτουργίες και τις προοπτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Η δεύτερη κατέγραψε λεπτομερώς όλα εκείνα τα
στοιχεία της εκμετάλλευσης που επέτρεπαν να διερευνηθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη
κάθε εκμετάλλευσης. Τα οικονομικά στοιχεία αφορούσαν δύο έτη, 2008, 2009 (για τον υπολογισμό μέσων όρων 2 ετών), λόγω της παρενιαυτοφορίας της ελιάς.

Χαρακτηριστικά των παραγωγών του δείγματος και των μεταναστώνεργατών
Η μεγάλη πλειονότητα των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων είναι άνδρες (65%). Από το ποσο3

Επειδή ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε εξαρχής ποιοι από τους παραγωγούς δεν χρησιμοποιούν μισθωτή εργασία, σ’ αυτές τις περιπτώσεις κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων αντικαταστάθηκαν από αναπληρωματικούς
τους.
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στό του 35% των γυναικών αρχηγών αφενός προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητά τους
δεν αποτελεί ουσιαστικό αρχηγό (με βάση τις απαντήσεις ως προς τo ρόλο τους στη λήψη
αποφάσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της εκμετάλλευσης), ενώ στις 82% των περιπτώσεων που έχουν τον παραπάνω ρόλο διαχειρίζονται μικρές εκμεταλλεύσεις (<20 στρεμμάτων). Η γήρανση των αρχηγών είναι εντυπωσιακή (60% των αρχηγών είναι άνω των 60
ετών), χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων μεγέθους των
εκμεταλλεύσεων (εξαιρούμενης της μιας πολύ μεγάλης εκμετάλλευσης, όπως θα αναφερθεί
στη συνέχεια), ενώ μόνο 6,7% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα έως 40 ετών, τονίζοντας το πρόβλημα της ηλικιακής ανανέωσης των ελαιοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Συνάδοντας με την ηλικιακή κατανομή, το 64,4% των αρχηγών έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο έως
και το επίπεδο της δημοτικής εκπαίδευσης.
Ο αριθμός των μεταναστών-εργατών ανά εκμετάλλευση κυμαίνεται από 2 έως 4 άτομα,
είναι σχετικά νέοι στην ηλικία (έως 40 ετών το 82,2%), συνήθως ανήκουν στην ίδια οικογένεια (77,8% των περιπτώσεων), ζουν μόνιμα στην κοινότητα (97,8%) και στην πλειονότητά
τους κατέχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην πλειονότητα είναι άνδρες αλλά η φύση των
εργασιών της ελιάς (π.χ. συλλογή καρπού) ευνοεί και τη γυναικεία συμμετοχή, η οποία παρατηρείται στο 62,2% των εκμεταλλεύσεων. Τo 70% περίπου των περιπτώσεων είναι αλβανικής
καταγωγής, που μπορεί να εξηγηθεί από την περιφερειακή διαφοροποίηση της συγκέντρωσης
των μεταναστών ίδιας εθνοτικής καταγωγής, όπως κυρίως αλβανικής καταγωγής στη Θεσσαλία (Καζακόπουλος κ.ά. 2010). Ακολουθούν οι Βούλγαροι. Η μόνιμη συνεργασία ενός σημαντικού μέρους των παραγωγών (54,8%) με ορισμένους μετανάστες φανερώνει μια καλή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο μερών, γεγονός που διαπιστώθηκε και σε άλλες περιπτωσιολογικές έρευνες (Kasimis et al 2003, Καζακόπουλος κ.ά. 2010).

Η λειτουργική πλευρά της ξένης εργασίας στην ελαιοκομική εκμετάλλευση
Η μείωση της οικογενειακής εργασίας στην εκμετάλλευση από τα τέλη της δεκαετίας του
1980 και ύστερα είναι γεγονός για το 75,6% των εκμεταλλεύσεων του δείγματος. Μόνο το
11,1% απάντησε ότι οι ημέρες απασχόλησης είναι σήμερα περισσότερες από τότε και το
13,3% περίπου ίδιες, ενώ το 55,6% του δείγματος δεν χρησιμοποιούσε μισθωτή εργασία έως
τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι διαπιστώσεις αυτές συνάδουν με διαπιστώσεις και άλλων
περιπτωσιακών μελετών (π.χ. Κasimis et al 2003, Λαμπριανίδης και Συκάς 2012), αλλά και
με τα αποτελέσματα των απογραφών γεωργίας-κτηνοτροφίας4. Περισσότεροι από τους μισούς (52,4%) χρησιμοποιούν αδιαλείπτως ξένη εργασία από τις αρχές του 1990 και εξής. Η
εξωγεωργική απασχόληση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι μισοί εκ των αρχηγών του
δείγματος εργάζονται τον περισσότερο χρόνο εκτός εκμετάλλευσης και το 9,5% αποκλειστικά εκτός. Στην ευελιξία της απασχόλησης συναινεί ασφαλώς και ο μη εντατικός χαρακτήρας
του συστήματος της ελαιοκαλλιέργειας. Η αναλογία των συζύγων που εργάζονται εκτός εκμετάλλευσης είναι εντυπωσιακή (79,4%), ενώ τα λοιπά μέλη επίσης δεν συμβάλλουν αξιόλο4

Από τις απογραφές γεωργίας - κτηνοτροφίας 1991 και 1999/2000 προκύπτει ότι οι ημέρες εργασίας των μελών
των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων μειώθηκαν κατά 20% ενώ οι ημέρες εργασίας των μονίμων εργατών αυξήθηκαν κατά 85% και των εποχικών κατά 43%.
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γα στην οικογενειακή εργασία, καθώς αφιερώνουν τον περισσότερο εργάσιμο χρόνο τους εκτός της εκμετάλλευσης. Εκείνο που προκύπτει από τις απαντήσεις σχετικά με το μέλλον των
εκμεταλλεύσεων, τις προοπτικές διαδοχής και τις ενδεχόμενες αλλαγές/επενδύσεις που θα
συμβούν σ’ αυτές, είναι ότι αφενός θα ενταθεί το φαινόμενο της μερικής απασχόλησης, καθώς οι προοπτικές διαδοχής δεν φαίνεται να είναι δυσοίωνες (87% των αρχηγών πιστεύουν
ότι τα παιδιά τους θα συνεχίσουν με την παραγωγή της ελιάς), αφετέρου θα επικρατήσει μια
στασιμότητα ως προς τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης και μετά το 2013, καθώς δεν
σημειώνεται ενδιαφέρον από τους παραγωγούς για διαφόρου τύπου επεμβάσεις (επενδύσεις,
μετάβαση σε βιολογική παραγωγή κλπ). Το 76% δηλώνει ότι η εκμετάλλευση θα πορευτεί
όπως περίπου και σήμερα και αυτό δηλώνεται και από τους κατόχους των μεγάλων εκμεταλλεύσεων (>50 στρεμ.).
Η άποψη των παραγωγών σχετικά με τη συμβολή των μεταναστών ως εργατικής δύναμης στη γεωργία είναι θετική και συνάδει με ευρήματα άλλων περιπτωσιολογικών ερευνών
(Κasimis et al 2003, Κasimis and Papadopoulos 2005, Καζακόπουλος κ. ά. 2010, κ. ά.). Η
ξένη εργατική δύναμη εξασφάλισε εργατικά χέρια (τονίστηκε ως η κύρια συμβολή από το
69% των παραγωγών) με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της συνέχισης της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, που διαπιστώθηκε σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Η
υπόθεση περί ανταγωνισμού των θέσεων εργασίας μεταξύ ξένου και γηγενούς εργατικού δυναμικού, παρότι υποστηρίζεται από την πλειονότητα των παραγωγών (75,6% πιστεύουν ότι
αυξάνουν την ανεργία), φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. Πρόκειται για σχέση
κατά κανόνα συμπληρωματική μεταξύ των δύο ομάδων. Η απροθυμία των γηγενών εργατών
να ασχοληθούν με εργασίες χαρακτηρισμένες ως «μεταναστευτικές», απομειώνει τη σημασία
του ανταγωνισμού.
Η μείωση του εργατικού κόστους σε σχέση με ενδεχόμενη χρήση Ελλήνων εργατών επισημαίνεται ως δευτερεύουσα θετική επίπτωση. Οι απαντήσεις των παραγωγών σχετικά με
την εργασία των ίδιων και των μελών της οικογένειας υποστηρίζουν το ρόλο των μεταναστών
στην αναδιάταξη της οικογενειακής εργασίας, αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου απασχόλησης και της αποφυγής βαριών εργασιών στην εκμετάλλευση
(62,2%) και λιγότερο προς την κατεύθυνση της εξωγεωργικής αγοράς εργασίας ή της αφιέρωσης περισσότερου χρόνου για τη διαχείριση της εκμετάλλευσης (4 και 1 περίπτωση αντίστοιχα εκ των αρχηγών). Η μείωση του χρόνου εργασίας των αρχηγών σημειώνεται κυρίως
από τους αρχηγούς μικρών εκμεταλλεύσεων (<20 στρεμμάτων), που σε συνδυασμό με το αυξημένο της ηλικίας και την απροθυμία επενδύσεων εκσυγχρονισμού που διαπιστώθηκε γενικότερα, υποδεικνύει τη συνέχιση μιας κατάστασης στασιμότητας για μεγάλη μερίδα των εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Και στην περίπτωση των συζύγων η απαλλαγή από βαριές εργασίες και η μείωση της απασχόλησης στην εκμετάλλευση αποτυπώθηκε ως η κυριότερη
συμβολή (51,4%), ενώ καμιά περίπτωση εξόδου σε εξωγεωργική απασχόληση δεν σημειώθηκε. Τα ευρήματα αυτά ελάχιστα συμπίπτουν με ευρήματα άλλων ερευνών σχετικά με το ρόλο
της εργασίας των μεταναστών στην αναδιάταξη της εργασίας προς εξωγεωργικές δραστηριότητες (Κasimis and Papadopoulos 2005, Gidarakou et al 2011), γεγονός που μπορεί να συναρτάται με την αυξημένη ηλικία των μελών του ζεύγους στις ελαιοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, την υψηλή εξωγεωργική απασχόληση που σημειωνόταν ήδη.
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Από όσους αναγνωρίζουν την ύπαρξη και αρνητικών επιπτώσεων στην εκμετάλλευση
(62%, ποσοστό υψηλότερο από ό,τι καταγράφεται σε άλλες έρευνες, π.χ. Gidarakou et al
2011), εστιάζουν σε ζητήματα προχειρότητας της εργασίας και μη συμμόρφωσης προς τις
οδηγίες που τους δίδονται. Επισημαίνονται κυρίως από τους αρχηγούς των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι και μιλούν για την απαίτηση ειδικότερων δεξιοτήτων από το ξένο
εργατικό δυναμικό. Παρά τη διατύπωση και αρνητικών επιπτώσεων οι παραγωγοί διατυπώνουν την ανησυχία τους στο ενδεχόμενο κινητικότητας της ξένης εργασίας προς εξωγεωργικούς τομείς της οικονομίας. Οι μισοί περίπου από αυτούς την επεσήμαναν ως αναμενόμενη
να συμβεί στο άμεσο μέλλον (αν και η πιθανότητα εν πολλοίς έχει απομειωθεί με την παρούσα κρίση στην αγορά εργασίας), επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επιστρέψουν σε αύξηση της
οικογενειακής εργασίας στην εκμετάλλευση (64%) ή θα καταφύγουν στη λύση της μερικής
εγκατάλειψης (16%) ή της μεσιακής εκμετάλλευσης ή του περιορισμού των εκτάσεων στις
λιγότερες των περιπτώσεων.

Η κοινωνιολογική πλευρά της παρουσίας των μεταναστών στην τοπική κοινωνία
Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων (98%) οι μετανάστες αποτελούν μόνιμους κατοίκους της περιοχής έρευνας. Η κοινωνική ενσωμάτωση στις τοπικές κοινωνίες είναι
όμως πιο σύνθετη διαδικασία από εκείνη της ένταξης στην αγορά εργασίας. Εξαρτάται κυρίως από την κοινωνία υποδοχής και σε μικρότερο βαθμό από τους ίδιους τους μετανάστες, από
την ένταση του εθνοτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του γηγενή πληθυσμού ή με άλλα λόγια
από το φόβο της απώλειας της ακεραιότητας της πολιτισμικής και εθνοτικής ομοιογένειας, το
χρόνο της αλληλόδρασης μεταξύ των δύο πλευρών, την οικογενειακή κατάσταση των μεταναστών, την παρουσία παιδιών, παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχρονική διαφοροποίηση των στάσεων και αντιλήψεων των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις εθνοτικές
ομάδες του τόπου τους και επομένως και στο ρυθμό ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης (Alba and Nee 2003, Παπαδοπούλου 2007, Κασιμάτη και Μουσούρου 2007, Gidarakou et al 2011).
Η αναλογία των παραγωγών που διατυπώνει ανησυχία από την παρουσία του ξένου
στοιχείου στην περιοχή τους αγγίζει το 66,7%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το παρατηρούμενο σε άλλες έρευνες (Καζακόπουλος κ.ά 2010), το οποίο σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται
από την υψηλή αναλογία ηλικιωμένων ατόμων ως αρχηγών των εκμεταλλεύσεων. Οι λόγοι
εστιάζονται σε αισθήματα ανασφάλειας ενώ είναι εντυπωσιακό ότι, παρά την ανησυχία, η
πλειονότητα (60%) συμφωνεί με τη μόνιμη παραμονή των μεταναστών στην περιοχή τους και
μόνο το 20% διαφωνεί ενώ οι υπόλοιποι εκφράζουν αδιαφορία για το θέμα. Σε σχέση με το
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων η αντίρρηση ως προς το θέμα της μόνιμης εγκατάστασης των
μεταναστών μειώνεται ή παύει να ισχύει στις κατηγορίες μεγαλύτερου μεγέθους.
Η θετική αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς των μεταναστών (εκφράστηκε από
το 84,4%) εκδηλώνεται και στην παρούσα έρευνα μέσα από την αυτοσυντηρητική διάθεση
της εξυπηρέτησης πρακτικών κοινωνικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, όπως της τόνωσης
του κοινωνικού ιστού (50%) και της φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας (36,8%) και σε μι-
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κρότερο βαθμό της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας (13,2%).

Ξένη εργατική δύναμη και οικονομικά της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης
1. Παραγωγικές δαπάνες και δαπάνη συνολικής και μισθωτής εργασίας
Από τα στοιχεία του πίνακα 1 προκύπτει ότι οι δαπάνες εργασίας καλύπτουν ένα σημαντικό
ποσοστό του συνόλου των παραγωγικών δαπανών, οι οποίες επιβαρύνουν χωρίς ιδιαίτερη
διαφοροποίηση όλες τις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, εκτός της πολύ μεγάλης.
Πίνακας 1. M.Ο. δαπανών και ποσοστιαίας συμμετοχής δαπάνης εργασίας σε οικονομικά μεγέθη
ανά κατηγορία ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
Κατηγορίες
εκμ/σεων
(στρέμ)

Σύνολο
παραγ/κών
δαπανών
(€)

Συνολ.
δαπάνες
εργασίας (€)

Συνολ.
δαπάνες
ξένης
εργασίας (€)

%
Συμ/χής
δαπάνης
εργασίας
στις παραγ/κές
δαπάνες

%
Συμ/χής
δαπάνης
ξένης
εργ. στις
συνολ.
δαπάνες
εργασίας

% Συμ/χής
δαπάνης
ξένης εργ.
στις παραγ/κές
δαπάνες

% Συμ/χής
δαπάνης
ξένης εργ.
στις εμφανείς5 δαπάνες

Έως 20

3.337

948

431

32

52

16

25

21-50

8.475

3.082

1.755

36

57

21

32

51-100

17.418

6.434

3.695

38

61

22

38

> 100*
Σύνολο
εκμ/σεων

41.324

17.699

14.764

43

83

36

45

6.575

2.282

1.334

34

55

18

28

Πηγή: Ερωτηματολόγιο
*Πρόκειται για μοναδική πολύ μεγάλη εκμετάλλευση (250 στρεμ.), η οποία θεωρήθηκε ότι έπρεπε να
αναφερθεί, αλλά μη εντασσόμενη στην τρίτη κατηγορία

Η συνολική δαπάνη εργασίας διαμορφώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τη δαπάνη
της ξένης εργασίας σε όλες τις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, η οποία βαίνει αύξουσα, με ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση στην κατηγορία των μεγάλων εκμεταλλεύσεων (51-100 στρεμ.,
61%) και στην τελευταία πολύ μεγάλη εκμετάλλευση6 (83%). Τα αναλυτικά ανά εκμετάλλευση στοιχεία από τα οποία προέκυψε ο πίνακας δείχνουν ότι το 51% του δείγματος δαπανά
για την ξένη εργασία έως 500 ευρώ, ενώ με ποσά μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ επιβαρύνεται το
20% των εκμεταλλεύσεων και το ποσό αυξάνεται ακόμη περισσότερο στο υπόλοιπο 29% των
εκμεταλλεύσεων.
5

Στις εμφανείς δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες ενοικίων μη ιδιόκτητης γης, μισθωτής εργασίας, παγίου
κεφαλαίου πλην τόκων και οι δαπάνες κυκλοφοριακού κεφαλαίου.
6

Επισημαίνεται ότι η μισθωτή εργασία στις εκμεταλλεύσεις της έρευνας παρεχόταν αποκλειστικά από μετανάστες και η αμοιβή του ημερομισθίου της ξένης εργασίας ήταν ίδια ή σε ελάχιστο βαθμό διαφοροποιημένη μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, οπότε οι ώρες εργασίας ανά εκμετάλλευση ήταν ο παράγοντας διαφοροποίησης της
συνολικής της δαπάνης.
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Η τελευταία στήλη μας πληροφορεί εμμέσως για το ύψος της επιβάρυνσης της ξένης
εργασίας στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος του νοικοκυριού, δεδομένου ότι αυτό
διαμορφώνεται από το ύψος της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούμενων των εμφανών δαπανών. Η επιβάρυνση κυμαίνεται στο 28% στο σύνολο του δείγματος αλλά με σημαντικά αύξουσα πορεία καθώς αυξάνεται το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
Επίσης, η διαμόρφωση των τιμών της ξένης εργασίας στο σύνολο των παραγωγικών
δαπανών κυμαίνεται στο 16% στη μικρότερη κατηγορία εκμεταλλεύσεων βαίνουσα επίσης
αυξητικά στις επόμενες, πληροφορώντας μας για την επιβάρυνση της ξένης εργασίας στη διαμόρφωση του ύψους του καθαρού κέρδους των εκμεταλλεύσεων.
2. Γεωργικό εισόδημα και καθαρό κέρδος των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι εκμεταλλεύσεις επιτυγχάνουν ένα πολύ χαμηλό ύψος γεωργικού εισοδήματος, εξαιρούμενης της πολύ μεγάλης εκμετάλλευσης όπου επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογο σε σχέση με το μέγεθος του ελαιώνα που διαχειρίζεται.
Πίνακας 2. Μ.Ο. γεωργικού εισοδήματος και καθαρού κέρδους (€)
Κατηγορίες
εκμ/σεων (στρεμ)
Έως 20

Γεωργικό Εισόδημα

Καθαρό Κέρδος

505

-859

21-50

2.864

-415

51-100

7.438

183

>100

36.784

27.176

Σύνολο εκμ/σεων

2.452

-44

Πηγή: Ερωτηματολόγιο

Από τα αναλυτικότερα στοιχεία των υπολογισμών προκύπτει ότι περισσότερες από τις
μισές εκμεταλλεύσεις (55,6%) απολαμβάνουν εισόδημα κάτω των 2.500 ευρώ, που στη μικρότερη κατηγορία συμβαίνει στο 70% των εκμεταλλεύσεων, ενώ στο 23,3% των εκμεταλλεύσεων της πρώτης κατηγορίας και στο 17,8% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων σημειώνεται μη επίτευξη γεωργικού εισοδήματος (τα στοιχεία διαμορφώνουν αρνητικό ύψος γεωργικού εισοδήματος). Η εικόνα αυτή αναδεικνύεται πιο δυσμενής αν αναλογιστεί κανείς ότι οι
εκμεταλλεύσεις αυτές απολαμβάνουν το γεωργικό τους εισόδημα από την καλλιέργεια της
ελιάς και μόνο.
Ο πίνακας 3 δείχνει πως το συνολικό οικογενειακό εισόδημα των παραγωγών διαμορφώνεται με τη συμβολή πρόσθετων μη γεωργικών εισοδημάτων.
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Πίνακας 3. Βαθμός εξάρτησης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος από τη γεωργία
Κατηγορίες
εκμ/σεων (στρεμ.)
Έως 20
21-50
51-100
>100
Σύν. Εκμ.

<25%
Αρ.εκμ/σεων
22
3
0
0
25

25-50%
Αρ. εκμ/σεων
8
7
3
0
18

>50%
Αρ. εκμ/σεων
0
0
0
1
1

100%
Αρ. εκμ/σεων
0
0
1
0
1

Πηγή: Ερωτηματολόγιο

Στη συντριπτική πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων της πρώτης κατηγορίας ο βαθμός
εξάρτησης από τη γεωργία είναι μικρότερος του 25%. Στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων των
δύο πρώτων κατηγοριών (συνολικά έως 50 στρέμματα) ο βαθμός εξάρτησης από το γεωργικό
εισόδημα είναι μικρότερος του 50%. Στις επόμενες δύο κατηγορίες, όπως είναι αναμενόμενο,
ο βαθμός εξάρτησης αυξάνεται αλλά ακόμη και η πολύ μεγάλη εκμετάλλευση δεν σημειώνει
πλήρη εξάρτηση από τη γεωργία. Με το σενάριο του μελλοντικού περιορισμού ή της κατάργησης των επιδοτήσεων γίνεται κατανοητή η ακόμη πιο δυσμενής εικόνα που θα εμφανίζει το
γεωργικό εισόδημα και κατ’ επέκταση ο βαθμός εξάρτησης του οικογενειακού εισοδήματος
από αυτό.
Επιστρέφοντας στα στοιχεία του πίνακα 2, η διαμόρφωση του ύψους του καθαρού κέρδους επιτείνει τη δυσμενή εικόνα. Απουσία καθαρού κέρδους παρατηρείται στις δύο πρώτες
κατηγορίες εκμεταλλεύσεων. Τα αναλυτικότερα ανά εκμετάλλευση στοιχεία δείχνουν ότι απουσία καθαρού κέδρους σημειώνεται στο 73,3% των εκμεταλλεύσεων της πρώτης κατηγορίας και στις 6 από τις 10 της δεύτερης. Γλίσχρο κατά μέσο όρο καθαρό κέρδος διαμορφώνεται και στην τρίτη κατηγορία. Είναι εντυπωσιακό όχι μόνο το γεγονός ότι το 64,4% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων σημειώνουν ζημία αλλά και το ότι το ύψος της ζημίας φτάνει σε
υψηλά επίπεδα.

Συμπεράσματα
Ο περιπτωσιολογικός χαρακτήρας της έρευνας και ο περιορισμένος αριθμός των εκμεταλλεύσεων που μελετήθηκαν δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όσον
αφορά στο επίπεδο της οικονομικής επιβάρυνσης της ξένης εργασίας για την οποία επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση. Επιτρέπουν ωστόσο την ανίχνευση ενδεικτικών τάσεων, όπως και
τη συγκρισιμότητα ευρημάτων της με εκείνα αντίστοιχων ερευνών στο πεδίο του ρόλου των
μεταναστών στη λειτουργία της εκμετάλλευσης και την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής,
στο οποίο παρεμφερείς έρευνες έχουν διεξαχθεί. Από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι οι
ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από δομικές αδυναμίες που συγκροτούν μια
εικόνα κρίσης του παραγωγικού τους συστήματος. Η γήρανση της πλειονότητας των κατόχων
αποτελεί μια από τις δομικές αδυναμίες, εντεινόμενο γνώρισμα της ελληνικής γεωργίας τα
τελευταία χρόνια (Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012), που χαρακτηρίζει όμως την πλειονότητα των κατόχων σε μια περιοχή όπου το παραγωγικό σύστημα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστι-
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κά στην καλλιέργεια της ελιάς. Η απουσία εκσυγχρονιστικών τάσεων στις εκμεταλλεύσεις
και η περιστολή της οικογενειακής εργασίας με σχεδόν καθολική αποστασιοποίηση των νέων
από την απασχόληση σε γεωργικές εργασίες (δεν διαπιστώθηκε παρά περιστασιακή απασχόληση ορισμένων υιών και θυγατέρων στην οικογενειακή εκμετάλλευση) εντείνουν την εικόνα
των δομικών αδυναμιών του συστήματος. Την περιστολή της οικογενειακής εργασίας υποκατέστησε αμφίδρομα η διείσδυση της ξένης μισθωτής εργασίας, με σημαντική όμως επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας της εκμετάλλευσης και συμπίεση του γεωργικού εισοδήματος.
Παρά την παρούσα αποστασιοποίηση των νεότερων μελών της οικογένειας από τις εργασίες της εκμετάλλευσης, η φύση του συστήματος της ελαιοπαραγωγής (εποχική συγκέντρωση της έντασης της εργασίας κατεξοχήν στην περίοδο της συγκομιδής) και η διαθεσιμότητα της σχετικά φθηνής ξένης μισθωτής εργασίας προδιαγράφουν αρκετά καλή προοπτική
διαδοχής των εκμεταλλεύσεων, η οποία φαίνεται όμως ότι θα συμβαίνει μέσα από μια πορεία
έντασης του φαινομένου της μερικής απασχόλησης στη γεωργία, η οποία και σήμερα αποτελεί εξαιρετικά συχνό φαινόμενο. Η λειτουργία του ελαιώνα συνδυάζεται με υψηλή αναλογία
εξωγεωργικής απασχόλησης των μελών της οικογένειας. Οι εξωγεωργικές απασχολήσεις αποτελούν για το σύνολο των νοικοκυριών (πλην δύο περιπτώσεων) τη σημαντικότερη πηγή
οικογενειακού εισοδήματος. Η ξένη εργατική δύναμη, μέσα από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των εργασιακών συνθηκών στη γεωργική εκμετάλλευση, συμβάλλει επίσης στην ένταση
του φαινομένου της «αποαγροτοποίησης» της υπαίθρου (Κασίμης και Παπαδόπουλος 2012),
καθώς όλο και συχνότερα η απασχόληση στην εκμετάλλευση δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα αλλά μια από τις πηγές εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών.
Η θετική αποτίμηση της συμβολής της ξένης εργατικής δύναμης στη λειτουργία της εκμετάλλευσης κυριαρχεί στο λόγο των ελαιοπαραγωγών, συνάδοντας με αποτελέσματα που
γενικότερα καταγράφονται επίσης σε άλλες σχετικές περιπτωσιολογικές έρευνες (π.χ.
Καsimis et al 2003, Κasimis and Papadopoulos 2005, Gidarakou et al 2011, Λαμπριανίδης και
Συκάς 2012). Η σημαντικότερη επίπτωση από όλες τις κατηγορίες μεγέθους των εκμεταλλεύσεων εστιάζεται στην εξασφάλιση εργατικών χεριών για τη λειτουργία τους, με ιδιαίτερη επικέντρωση στις ανάγκες συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Ενστάσεις ως προς την ποιότητα της
προσφερόμενης εργασίας διαπιστώνονται, η συχνότητα των οποίων δεν βρίσκεται μάλιστα σε
πλήρη συμφωνία με αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών (Καζακόπουλος κ.ά 2010), καθώς οι ελαιοπαραγωγοί είναι περισσότερο επικριτικοί απέναντι στην ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας και σε φθορές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο. Το σύστημα παραγωγής και το είδος των εργασιών που απαιτούνται φαίνεται πως διαφοροποιεί τις απόψεις των
παραγωγών.
Σε υψηλότερο επίσης βαθμό διατυπώνεται μια ξενοφοβική αντίληψη (δημοσκοπικά η
ξενοφοβική διάθεση χαρακτηρίζει γενικότερα την ελληνική κοινωνία, VPRC 2006), η οποία
αντιφάσκει με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών-εργατών ζει μόνιμα στην κοινότητα, κατέχει νομιμοποιητικά έγγραφα και η πλειονότητα επίσης των παραγωγών έχει αναπτύξει μια καλή επαγγελματική σχέση με τους μετανάστες-εργάτες με μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους. Μια εμμονή επίσης μεγάλης μερίδας των παραγωγών σ’ ένα
γενικότερο φόβο περί ανταγωνισμού των θέσεων εργασίας μεταξύ μεταναστών και γηγενούς
εργατικού δυναμικού είναι μάλλον ιδεολογικού χαρακτήρα (βλ και Gidarakou et al 2011),
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καθώς δεν υποστηρίζεται από τη διαθεσιμότητα γηγενούς εργατικού δυναμικού για εργασίες
που εκτελούν οι μετανάστες, ενώ αντιφάσκει επίσης με την εκφρασθείσα ανησυχία τους στο
ενδεχόμενο κινητικότητας του ξένου εργατικού δυναμικού προς τους τομείς εκτός γεωργίας.
Η θετική αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς των μεταναστών εκδηλώνεται μέσα
από μια οπτική εξυπηρέτησης πρακτικών κοινωνικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ικανοποίησης συνθηκών στήριξης της κοινωνικής ισορροπίας ή προσδοκίας αναπαραγωγής του
κοινωνικού ιστού και αντιμετώπισης προβλημάτων φροντίδας των υπερηλίκων ατόμων, συνάδοντας με αξιολογήσεις περιπτωσιολογικών ερευνών και σε άλλες αγροτικές περιοχές (Καζακόπουλος κ.ά 2010)
Η διερεύνηση των οικονομικών των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων αναδεικνύει γενικά
μια μη ευοίωνη εικόνα τους, για τη διαμόρφωση της οποίας το κόστος της εργασίας της ξένης
εργατικής δύναμης έχει σημαντικό μερίδιο. Σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους των εκμεταλλεύσεων το γεωργικό εισόδημα που επιτυγχάνεται είναι πολύ χαμηλό, εξαιρούμενης της εκμετάλλευσης άνω των 100 στρεμμάτων, όπου επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόλογο σε
σχέση με το μέγεθος του ελαιώνα. Σε γενικό επίπεδο, σε όλες τις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων
το γεωργικό εισόδημα που επιτυγχάνεται δεν είναι ικανό να εξασφαλίσει την επιβίωση του
νοικοκυριού, ενώ σε κάτι περισσότερο από τις μισές εκμεταλλεύσεις είναι κατώτερο των
2.500 ευρώ και ένας αξιόλογος επίσης αριθμός εκμεταλλεύσεων, μικρού κυρίως μεγέθους,
δεν σημειώνει επίτευξη γεωργικού εισοδήματος. Τη δυσμενή εικόνα επιτείνει η απουσία ή το
γλίσχρο καθαρό κέρδος που σημειώνεται κατά μέσο όρο από όλες τις κατηγορίες μεγέθους
πλην επίσης της μιας μεγάλης εκμετάλλευσης. Το σύνολο (πλην δύο) των εκμεταλλεύσεων
σημειώνει υψηλό βαθμό εξάρτησης από άλλες πηγές εισοδήματος εκτός της εκμετάλλευσης.
Σε όλες τις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων οι δαπάνες εργασίας αποτελούν πολύ σημαντικό μερίδιο, πλέον του ενός τρίτου, του συνόλου των παραγωγικών δαπανών της εκμετάλλευσης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι δαπάνες εργασίας διαμορφώνονται από τη δαπάνη της
ξένης εργασίας, η οποία βαίνει σημαντικά αύξουσα με την αύξηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης και αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό μέρος του συνόλου των εμφανών δαπανών,
που επιδρούν στη διαμόρφωση του ύψους του γεωργικού εισοδήματος.
Η διαθεσιμότητα ξένης εργατικής δύναμης εξασφαλίζει εργατικά χέρια και ως εκ τούτου τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, επιβαρύνει όμως σημαντικά τη διαμόρφωση του ύψους του γεωργικού εισοδήματος. Αν η διαθεσιμότητα χρόνου για
αναδιάταξη της οικογενειακής εργασίας προς εξωγεωργικές απασχολήσεις αλλά και η συμβολική σημασία της ξένης εργασίας στην αίσθηση ικανοποίησης από πλευράς των ιδιοκτητών μικρών ή μεγαλύτερων ελαιώνων επειδή οι ελαιώνες μπορούν να είναι υπό χρήση έστω
και αν λειτουργούν με ζημία, αποτελούν ισχυρά αντίβαρα στην οικονομική επιβάρυνση που
προκαλεί η εργασία αυτή είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα προς διερεύνηση.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της παρούσας έρευνας αφορούν τη διετία
2008-09, μόλις στις χρονικές παρυφές της οικονομικής κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα.
Δεν ήταν ακόμη εμφανείς οι επιπτώσεις της κρίσης στην εθνική και τις τοπικές συνθήκες εργασίας. Η παρούσα βαθιά οικονομική ύφεση θα έχει οπωσδήποτε τις επιπτώσεις της τόσο στο
ξένο όσο και στο γηγενές εργατικό δυναμικό και οι αναταράξεις στην αγορά εργασίας είναι
ήδη ορατές, τόσο στο επίπεδο της προσφοράς εργασίας όσο και στο ύψος των ημερομισθίων.
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Η διαφαινόμενη τάση επιστροφής στην πρωτογενή παραγωγή πιθανόν να έχει τις δικές της
επιπτώσεις στην ενσωμάτωση ενδεχομένως περισσότερης οικογενειακής εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην περιστολή της ξένης εργασίας, σε μια προσπάθεια της μείωσης του κόστους παραγωγής. Πώς θα προσαρμοστούν και ποιες επιπτώσεις θα έχει στο εγγύς
μέλλον η ξένη εργασία στα οικονομικά των ελαιοκομικών, και όχι μόνο, εκμεταλλεύσεων
είναι ζητούμενο που εκφεύγει από τα όρια της παρούσας έρευνας.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη ερευνά το μηχανισμό μετακύλισης τιμής μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή στην ελληνική αγορά νωπής τομάτας, χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα τιμών από
τον Ιανουάριο του 1995 μέχρι και το Μάιο του 2011. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι
το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους, υπό την υπόθεση της ύπαρξης μιας εργοδικής
αλυσίδας Markov (Markov Switching – Vector Error Correction Model). Τα αποτελέσματα
της εκτίμησης υποδεικνύουν την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας μεταξύ της τιμής του παραγωγού και του καταναλωτή όπως και μεταξύ της τιμής του καταναλωτή και του παραγωγού, τόσο βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια. Τέλος, μελετάται ποιές μεταβλητές επηρεάζουν την
μετάβαση της αλυσίδα Markov από τη μια κατάσταση στην άλλη με ένα πολυωνυμικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης.
Λέξεις-κλειδιά: μετακύλιση τιμών, τομάτα, Markov, λογιστική παλινδρόμηση.

Abstract
The present study investigates the price transmission mechanism between producer and consumer prices in the Greek fresh tomato market, using monthly price data from January 1995
to May 2011. The estimation is carried out by applying a Markov Switching Vector Error
Correction model. The results indicate that there are causality and leadership relationships between producer and consumer prices in the short and in the long run. Finally, a multinomial
logit model is utilized in order to determine the factors that affect the switching of the price
transmission mechanism.
Key-words: price transmission, tomato, Greece, Markov, logit.
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Εισαγωγή
Η τιμή παίζει βασικό ρόλο σε κάθε αγορά, αφού συντονίζει αποτελεσματικά τις αποφάσεις
των παραγωγών και των καταναλωτών. Μάλιστα, ο μηχανισμός της τιμής αποδεικνύεται αποτελεσματικός στη κατανομή των πόρων μιας οικονομίας, ακόμα και σε μορφές αγοράς που
δεν είναι υπάρχει τέλεια πληροφόρηση (Brummer et al, 2009).
Σε αυτή την εργασία, θα εξεταστεί ο μηχανισμός μετακύλισης της τιμής μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή στην ελληνική αγορά τομάτας. Η τομάτα επιλέγεται λόγω του
ειδικού βάρους που έχει στην ελληνική παραγωγή λαχανικών. Συγκεκριμένα, για τη περίοδο
από το 1995 μέχρι και το 2006 η παραγωγή τομάτας αποτέλεσε το 20% με 23% της συνολικής παραγωγής λαχανικών. Η καλλιέργεια της συναντάται σε όλη την ελληνική επικράτεια
και το μεγαλύτερο μέρος της (60% - 65%) παράγεται υπαίθρια, με το υπόλοιπο (35% - 40%)
να παράγεται σε θερμοκήπια. Η μεγαλύτερη παραγωγή τομάτας παρατηρείται στη Πελοπόννησο και καλλιεργείται υπαίθρια, ενώ η μεγαλύτερη παραγωγή τομάτας θερμοκηπίου παρατηρείται στη Κρήτη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η παραγωγή στην ύπαιθρο βαίνει μειούμενη
σε αντίθεση με τη παραγωγή στο θερμοκήπιο που αυξάνεται. Μάλιστα, από το 1997 η παραγωγή τομάτας θερμοκηπίου της Κρήτης ξεπέρασε την υπαίθρια παραγωγή της Πελοποννήσου. Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν ξεπερνούν το 1% της συνολικής παραγωγής νωπής τομάτας για τη περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2006 και είναι σταθερές. Από την άλλη οι εισαγωγές αυξάνονται και από το 1% το 1995, το 2006 έφτασαν στο 3% της συνολικής παραγωγής. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική παραγωγή τομάτας καλύπτει τις
ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Η τομάτα είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους Έλληνες καταναλωτές αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατροφής τους. Μάλιστα, καταναλώνεται
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, ακόμα και το χειμώνα. Συνεπώς, η τιμή της τομάτας είναι
τόσο σημαντική για τους καταναλωτές, όσο και για τους παραγωγούς.
Για τη μελέτη του μηχανισμού μετακύλισης τιμής και ενσωμάτωσης των αγορών έχουν
αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι. Ακολουθώντας την ανάλυση των Brumer και άλλων (2009) οι
μέθοδοι αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνεται η πιο απλή μέθοδος, της συσχέτισης των τιμών του παραγωγού με του καταναλωτή. Στη δεύτερη κατηγορία συναντάται η μέθοδος της συν-ολοκλήρωσης η οποία δίνει
τη δυνατότητα να γίνει διάκριση ανάμεσα σε ψευδείς (spurious) και μη ψευδείς (non
spurious) σχέσεις μεταξύ των χρονοσειρών των τιμών. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μηγραμμικά μοντέλα τα οποία επιτρέπουν τη διάκριση συγκεκριμένων καταστάσεων του μηχανισμού μετακύλισης τιμών σύμφωνα με μια μεταβλητή μετάβασης. Τα μοντέλα αυτά είναι:
Το υπόδειγμα διόρθωσης λάθους, υπό την υπόθεση της ύπαρξης ενός κατωφλιού ως μεταβλητή μετάβασης (Threshold Vector Error Correction model). Το υπόδειγμα της ασύμμετρης
μετακύλισης τιμής (Assymetric Price Transmission) όπου οι αλλαγές των καταστάσεων του
μηχανισμού της τιμής εξαρτώνται από το αν οι τιμές είναι αύξουσες ή φθίνουσες. Τα εναλλασσόμενα μοντέλα παλινδρόμησης (Switching Regression models) τα οποία επιτρέπουν την
αλλαγή καταστάσεων στη σχέση συν-ολοκλήρωσης. Τo μοντέλο ισοτιμίας ορίου (Parity
Bounds model) (Baulch, 1997), όπου γίνεται η υπόθεση ότι κάθε σύνολο παρατηρήσεων που
καθορίζεται από συγκεκριμένη κατάσταση ακολουθεί διαφορετική κατανομή. Τέλος, το δια-

- 222 -

Ενότητα 4 - Μελέτη της μετακύλισης τιμής στην ελληνική αγορά νωπής τομάτας

νυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov (Markov
Switching – Vector Error Correction model) όπου η βασική ιδέα είναι ότι η αλυσίδα Markov
αποτελεί μια μη παρατηρήσιμη μεταβλητή μετάβασης καταστάσεων η οποία σηματοδοτεί τις
καταστάσεις που μπορεί να λάβει ο μηχανισμός μετακύλισης. Τέτοιες μη παρατηρήσιμες μεταβλητές μπορεί να είναι μεταξύ άλλων τα κόστη συναλλαγής, οι προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά ή η πολιτική που ακολουθείται. Το χαρακτηριστικό αυτών των μεταβλητών είναι ότι δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα ή είναι δύσκολο να μετρηθούν αξιόπιστα.
Στην Ελλάδα η οικονομία χαρακτηρίζεται από ακαμψίες σε όλες τις αγορές της. Συνεπώς, είναι λογικά αναμενόμενο ότι τα κόστη συναλλαγών θα παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση των τιμών. Όμως, λόγω της ιδιομορφίας τους να είναι πολύ μικρά και παρόντα
σε κάθε οικονομική πράξη είναι δύσκολο να μετρηθούν. Η κριτική που μπορεί να γίνει σε
αυτή τη παρατήρηση είναι ότι τα κόστη συναλλαγής ίσως να μην είναι σημαντικά για ένα
προϊόν που δέχεται ελάχιστη επεξεργασία, πριν καταλήξει στον καταναλωτή. Όμως, αυτό που
είναι σημαντικότερο δεν είναι το απόλυτο μέγεθος των κοστών συναλλαγής αλλά η σημαντικότητα τους σε σχέση με τις αλλαγές που συμβαίνουν στις μεταβλητές του μηχανισμού μετακύλισης τιμών (Fackler και Goodwin, 2001). Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους
υπό την ύπαρξης μιας αλυσίδας Markov πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων που παρουσιάστηκαν, λόγω του ότι η μεταβλητή μετάβασης δεν καθορίζεται από τον ερευνητή, αλλά ενυπάρχει στο ίδιο το μοντέλο. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα που οι αγορές της πιθανόν να καθορίζονται
σε σημαντικό βαθμό από τα κόστη συναλλαγής, τα οποία είναι δύσκολο να παρατηρηθούν,
ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορεί να αναπαραστήσει καλύτερα το μηχανισμό μετακύλισης της
τιμής της τομάτας. Τέλος, για να κατανοηθεί βαθύτερα η λειτουργία της μη παρατηρήσιμης
μεταβλητής διερευνώνται οι παράγοντες που την επηρεάζουν με μια πολυωνυμική λογιστική
παλινδρόμηση.
Η διάρθρωση του υπόλοιπου κειμένου αποτελείται από την ενότητα 2, όπου παρουσιάζεται το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov
καθώς και ο έλεγχος αιτιότητας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, την ενότητα 3 όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, την ενότητα 4 όπου αναφέρονται τα εμπειρικά αποτελέσματα και τέλος την ενότητα 5 όπου γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα
της εργασίας.

Μεθοδολογία
1. Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους υπό την υπόθεση της ύπαρξης μιας
αλυσίδας Markov
Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους υπό την υπόθεση της ύπαρξης μιας αλυσίδας
Markov αναπτύχθηκε από τον Krolzig (1997) και αποτελεί μια γενίκευση του μοντέλου του
Hamilton (1989). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βασική ιδέα του μοντέλου Markov είναι ότι ο
μηχανισμός μετακύλισης της τιμής μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων, ανάλογα
με τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια μη παρατηρήσιμη μεταβλητή. Συγκεκριμένα, ας
υποθέσουμε ότι Yt = ( y 1 t , … , y kt ) είναι το διάνυσμα των μεταβλητών ενδιαφέροντος και

St = i (i = 1,…, M ) είναι η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή M-καταστάσεων η οποία ακολουθεί
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μια πρώτης τάξης εργοδική αλυσίδα Markov. Ο αριθμός των καταστάσεων που μπορεί να
πάρει η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή είναι πεπερασμένος. Η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή
περνά από τη μια κατάσταση στην άλλη με συγκεκριμένη πιθανότητα, τη πιθανότητα μετάβασης. Η μήτρα των πιθανοτήτων μετάβασης δίνεται παρακάτω:

⎡p

⎤
M
⎥ όπου ∑ p k j = 1 και p ≥ 0 , ∀ k , j ∈ {1 , … , M } (1 )
j =1
… p ⎥⎦
⎢⎣ p
Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov σχηματίζεται θέτοντας το ΔYt = (Δy1t, … , Δykt)΄ ως το k διαστάσεων διάνυσμα των μεταβλητών
ενδιαφέροντος όπου t = 1…T το μέγεθος του δείγματος. Συνεπώς, ένα μοντέλο Markov p τάξης θα γραφεί ως:
P=⎢

…

11

p

M1

kj

1M

MM

ΔΥ t = A0 ( st = i) + A1 (st = i)ΔΥ t−1 + … + Ap (st = i)ΔΥ t− p + B(st = i)ectt−1 + ut

ut ∼ NID(0, Σ( st = i)) (2)

όπου: st είναι η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή Μ καταστάσεων, A 0 ( s t ) … A p ( s t ) οι μήτρες
των αυτοπαλίνδρομων εξαρτώμενων από την κατάσταση της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής
συντελεστών, B(st ) οι μήτρες των εξαρτώμενων από την κατάσταση της μη παρατηρήσιμης
μεταβλητής συντελεστών του όρου διόρθωσης λάθους ectt−1 και ut είναι ο εξαρτημένος από τη
κατάσταση της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής διαταρακτικός όρος.
Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov
εκτιμάται με μια διαδικασία μέγιστης πιθανοφάνειας δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο εφαρμόζεται η ανάλυση συν-ολοκλήρωσης, όπως προτάθηκε από τον Johansen και τη Juselious
(1990). Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να εκτιμηθεί ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης τα οποία αναπαριστούν τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ της τιμής του παραγωγού και του καταναλωτή. Στο δεύτερο στάδιο ο μηχανισμός μετακύλισης μοντελοποιείται
από το παρακάτω διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους, με την ύπαρξη μιας αλυσίδας
Markov και δίνεται από τις εξισώσεις (3) και (4):
K

K

Δ Pt = α 0 ( st = i ) + ∑ α 1,k ( st = i ) Δ Pt − k + ∑ a 2 ,k ( st = i )Δ Pt − k + β ( st = i ) ect t −1 + u t ( st = i )
p

p

p

p

k =1

p

c

p

p

k =1

K

K

Δ Pt = α 0 ( st = i ) + ∑ α 1,k ( st = i ) Δ Pt − k + ∑ a 2 ,k ( st = i )Δ Pt − k + β ( st = i ) ect t −1 + u t ( st = i )
c

c

c

p

k =1

c

c

c

c

k =1

(3)
(4)

όπου: ΔPt ( ΔPt ) είναι οι πρώτες διαφορές των τιμών του παραγωγού (καταναλωτή) την πεp

c

ρίοδο t, α 0 ( st ) (α 0 ( st )) είναι ο σταθερός όρος της εξίσωσης του παραγωγού (καταναλωτή)
p

c

που εξαρτάται από την κατάσταση της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής, ΔPt −k (ΔPt −k ) είναι οι
p

c

υστερήσεις της τιμής του παραγωγού (καταναλωτή), ect είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος
t −1

p

p

την περίοδο τ-1 και u (s ) (u (s )) είναι ο διαταρακτικός όρος της εξίσωσης του παραγωγού
t

t

t

t

(καταναλωτή) που εξαρτάται από την κατάσταση της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής.
Το σύστημα των εξισώσεων εκτιμάται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας μέσω
του αλγόριθμου της Μεγιστοποίησης των Προσδοκιών που ανέπτυξε ο Krolzig (1996). Πέρα
από την εκτίμηση των συντελεστών των μεταβλητών ο αλγόριθμος υπολογίζει τη φιλτραρισμένη και την εξομαλυμένη πιθανότητα το σύστημα να είναι σε συγκεκριμένη κατάσταση
την περίοδο t (Kanas, 2005). Οι φιλτραρισμένες πιθανότητες εκτιμώνται με βάση τη πληρο-
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φορία που υπάρχει μέχρι και τη προηγούμενη περίοδο t − 1 . Οι εξομαλυμένες πιθανότητες
εκτιμώνται με βάση τη πληροφορία που υπάρχει για όλη τη περίοδο που είναι υπό εξέταση.
2. Έλεγχος της αιτιότητας και της «κυριαρχίας» μεταξύ των τιμών του παραγωγού και
του καταναλωτή
Στα πλαίσια της μελέτης του μηχανισμού μετακύλισης τιμής, ο έλεγχος της αιτιότητας και
της «κυριαρχίας» μεταξύ της τιμής του παραγωγού και του καταναλωτή προσφέρει επιπλέον
πληροφόρηση για τη λειτουργία του μηχανισμού μετακύλισης. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη αιτιότητας από την τιμή του παραγωγού στη τιμή του καταναλωτή ή και το αντίθετο υποδηλώνει ότι οι τιμές του παραγωγού και του καταναλωτή είναι ενσωματωμένες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια μεταβολή της τιμής του παραγωγού να οδηγεί σε μεταβολή της τιμής του καταναλωτή ή αντίστροφα μια μεταβολή της τιμής του καταναλωτή να οδηγεί σε μεταβολή της
τιμής του παραγωγού. Ο έλεγχος αιτιότητας εκτελείται για κάθε κατάσταση του μηχανισμού
μετακύλισης της τιμής τόσο βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια, επιτρέποντας την αναγνώριση πιθανών μεταβολών στην «ηγεσία» τιμής καθώς η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή μεταβαίνει από τη μια κατάσταση στην άλλη. Η αγορά που έχει την «ηγεσία» της τιμής θεωρείται ότι
«κυριαρχεί» στην διαμόρφωση της τιμής της άλλης αγοράς. Στη βραχυχρόνια περίοδο, η αιτιότητα μελετάται εξετάζοντας τη συνδυασμένη στατιστική σημαντικότητα των υστερήσεων
των τιμών του παραγωγού και του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο αιτιότητας από
τον παραγωγό στον καταναλωτή για την κατάσταση i, η μηδενική υπόθεση δίνεται από τη
σχέση: H : α ( s = i ) = … = α ( s = i ) = 0 (i = 1, … , M ) η οποία υποδηλώνει ότι οι μεταβοc

0

c

1,k

t

1,k

t

λές της τιμής του παραγωγού δεν προκαλούν μεταβολές στη τιμή του καταναλωτή. Αντίστοιχα, για τον έλεγχο αιτιότητας από τον καταναλωτή στο παραγωγό για την κατάσταση i, η μηδενική υπόθεση δίνεται από τη σχέση H : α ( s = i ) = … = α ( s = i ) = 0 (i = 1, … , M ) η οp

0

2 ,k

p

t

2 ,k

t

ποία υποδηλώνει ότι οι μεταβολές της τιμής του καταναλωτή δεν προκαλούν μεταβολές στη
τιμή του παραγωγού. Ο έλεγχος αιτιότητας των τιμών πραγματοποιείται με τον έλεγχο του
Wald. Στη μακροχρόνια περίοδο, ο έλεγχος αιτιότητας πραγματοποιείται εξετάζοντας τη στατιστική σημαντικότητα των εκτιμημένων συντελεστών των όρων διόρθωσης σφάλματος των
εξισώσεων του παραγωγού (3) και του καταναλωτή (4). Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για
p
c
τον παραγωγό είναι ότι H 0 : β = 0 και για τον καταναλωτή είναι ότι H 0 : β = 0 . Αν ισχύει
ότι β ≠ 0 και β ≠ 0 τότε υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβολών των τιμών του παp

c

ραγωγού και του καταναλωτή και οι δύο τιμές θεωρούνται ενδογενείς. Αν ισχύει ότι
p
c
β = 0 και β ≠ 0 τότε οι μεταβολές της τιμής του παραγωγού προκαλούν μεταβολές στη τιμή
του καταναλωτή και οι τιμές του παραγωγού θεωρούνται εξωγενείς, ενώ οι τιμές του καταναp
c
λωτή ενδογενείς. Τέλος, αν ισχύει ότι β ≠ 0 και β = 0 τότε οι μεταβολές της τιμής του καταναλωτή προκαλούν τις μεταβολές της τιμής του παραγωγού και οι τιμές του καταναλωτή θεωρούνται εξωγενείς ενώ οι τιμές του παραγωγού ενδογενείς.
3. Δεδομένα
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται από μηνιαίες τιμές της νωπής τομάτας
από τον Ιανουάριο του 1995 μέχρι και τον Μάιο του 2011 τόσο για τον παραγωγό όσο και για
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τον καταναλωτή. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 197. Οι τιμές της νωπής τομάτας δημιουργήθηκαν από τους μηνιαίους δείκτες τιμών νωπής τομάτας του παραγωγού και του καταναλωτή, που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Για την αναπαραγωγή
των τιμών του παραγωγού χρησιμοποιήθηκαν ετήσιες τιμές παραγωγού από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) και για τον καταναλωτή εβδομαδιαίες τιμές
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.Α.Α.Ν). Οι μηνιαίες
τιμές της τομάτας μετατράπηκαν σε φυσικούς λογάριθμους για την ανάλυση και είναι ονομαστικές. Τέλος, για τη πραγματοποίηση της λογιστικής παλινδρόμησης ο δείκτης τιμών καταναλωτή προήλθε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, επίσης.
4. Εμπειρικά Αποτελέσματα
Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας και Ανάλυσης Συν-ολοκλήρωσης
Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας των Dickey και Fuller (1979) και των Kwiatkowski και άλλων
(2002) υποδηλώνουν ότι, οι φυσικοί λογάριθμοι των τιμών του παραγωγού και του καταναλωτή είναι μη στάσιμοι, ενώ οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιμες. Στο πρώτο στάδιο της
εκτίμησης του διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας
Markov, η ανάλυση της συν-ολοκλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο των Johansen και
Juselious (1990). Η ανάλυση πραγματοποιείται με τον έλεγχο ίχνους (trace test), τα αποτελέσματα του οποίου δείχνουν ότι υπάρχει μία σχέση συν-ολοκλήρωσης μεταξύ των τιμών του
παραγωγού και του καταναλωτή, που δίνεται από τη παρακάτω σχέση (οι αριθμοί στις παρενθέσεις δίνουν τον έλεγχο t):
e c t t = l n Pt − 0 , 7 5 2 − 0 , 8 7 6 l n Pt
c

( -2 2 ,7 4 0 )

p

(5 )

( -1 6 ,6 9 5 )

Το μειωμένης τάξης διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα από το οποίο προκύπτει η
σχέση συν-ολοκλήρωσης, αποτελείται από έξι υστερήσεις και δώδεκα ψευδομεταβλητές εποχικότητας. Τέλος, η ανάλυση του διαταρακτικού όρου του υποδείγματος επιβεβαιώνει ότι η
επιλεγμένη σχέση συν-ολοκλήρωσης είναι καλά ορισμένη.
Διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov
Στο δεύτερο στάδιο της εκτίμησης του διανυσματικού υποδείγματος εκτιμώνται οι συντελεστές των παραμέτρων του υποδείγματός και υπολογίζονται οι πιθανότητες να είναι σε συγκεκριμένη κατάσταση ο μηχανισμός μετακύλισης τιμών, για κάθε παρατήρηση του δείγματος.
Το μοντέλο που επιλέγεται χαρακτηρίζεται από τρεις καταστάσεις και αποτελείται από 8 υστερήσεις και τη σχέση συν-ολοκλήρωσης που υπολογίστηκε στο προηγούμενο στάδιο. Οι
καταστάσεις αυτές είναι: η κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας (κατάσταση 1), η κατάσταση
μέτριας μεταβλητότητας (κατάσταση 2) και η κατάσταση χαμηλής μεταβλητότητας (κατάσταση 3). Το εν λόγω υπόδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω για κάθε μια από τις τρείς καταστάσεις.
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y

Κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας (κατάσταση 1):
8

8

ΔPt = α o ( st = 1) + ∑ α 1,k ( st = 1) ΔPt −k + ∑ a2 ,k ( st = 1)ΔPt −k + β ( st = 1)ectt −1 + ut ( st = 1)
p

p

p

p

k =1
8

p

c

p

p

k =1

(6)

8

ΔPt = α 0 ( st = 1) + ∑ α 1,k ( st = 1) ΔPt −k + ∑ a2 ,k ( st = 1)ΔPt −k + β ( st = 1)ectt −1 + ut ( st = 1)
c

c

c

p

k =1

y

c

c

c

k =1

Κατάσταση μέτριας μεταβλητότητας (κατάσταση 2):
8

8

Δ Pt = α 0 ( st = 2) + ∑ α 1,k ( st = 2) Δ Pt −k + ∑ a 2 ,k ( st = 2)Δ Pt − k + β ( st = 2) ect t −1 + u t ( st = 2)
p

p

p

p

k =1

p

c

p

p

k =1

8

(7)

8

Δ Pt = α 0 ( st = 2) + ∑ α 1,k ( st = 2) Δ Pt −k + ∑ a 2 ,k ( st = 2)Δ Pt −k + β ( st = 2) ectt −1 + u t ( st = 2)
c

p

c

p

k =1

y

c

c

p

c

k =1

Κατάσταση χαμηλής μεταβλητότητας (κατάσταση 3):
8

8

Δ Pt = α 0 ( st = 3) + ∑ α 1,k ( st = 3) Δ Pt −k + ∑ a2 ,k ( st = 3)Δ Pt −k + β ( st = 3)ectt −1 + u t ( st = 3)
p

p

p

p

k =1
8

p

c

p

p

k =1
8

(8)

Δ Pt = α 0 ( st = 3) + ∑ α 1,k ( st = 3) Δ Pt −k + ∑ a 2 ,k ( st = 3)Δ Pt −k + β ( st = 3) ectt −1 + u t ( st = 3)
c

c

k =1

c

p

c

c

c

c

k =1

Η επιλογή του καλύτερου διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας εργοδικής αλυσίδας Markov, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των κριτηρίων πληροφορίας Bayes (BIC), Akaike (AIC) και Hannan – Quinn (HQIC) καθώς και με ελέγχους
λόγων πιθανοφάνειας. Οι εκτιμήσεις των συντελεστών των παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 1 με εξαίρεση τους συντελεστές των υστερήσεων του παραγωγού και του καταναλωτή που
δεν δίνονται λόγω της ανάγκης περιορισμό των σελίδων. Επιπλέον, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται: η διακύμανση του διαταρακτικού όρου της εξίσωσης του παραγωγού
(σ 11 ( st = i ), i = 1, 2,3) και του καταναλωτή (σ 22 ( st = i ), i = 1, 2,3) , η συνδιακύμανση τους
(σ 12 ( st = i ), i = 1, 2,3) , η χρονική διάρκεια παραμονής του μηχανισμού τιμών σε κάθε κατά-

σταση σε μήνες (di , i = 1, 2,3) , η πιθανότητα παραμονής του μηχανισμού τιμών στην ίδια κατάσταση

( pkj ∀ k = j ∈{1, 2,3}) , ο αριθμός των παρατηρήσεων σε κάθε κατάσταση

(obsi , i = 1, 2,3) και τα κριτήρια πληροφορίας.
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Πίνακας 1. Εκτίμηση του διανυσματικού υποδείγματος διόρθωσης λάθους με την ύπαρξη μιας αλυσίδας Markov
Κατάσταση 1

Κατάσταση 2

Κατάσταση 3

παράμετροι

εκτιμήσεις

παράμετροι

εκτιμήσεις

παράμετροι

εκτιμήσεις

a0 (st = 1)

-0.058***
(-4.117)

a0 (st = 1)

a0 (st = 1)

0.115***
(14.203)

a0 ( st = 1)

-0.020* (-1.896)

a0 (st = 2)

0.267***
(23.845)
0.192***
(17.086)

a0 (st = 3)

0.025*** (3.974)

β (s = 1)

0.386** (2.232)

β (s = 2)

0.363* (1.881)

β (s = 3)

0.475*** (4.298)

β (s = 1)

-0.228 (-1.094)

β (s = 2)

β (s = 3)
t

-0.206**
(-2.165)

σ (s = 1)

0.018*** (7.257)

σ (s = 2)

σ (s = 3)
t

0.001*** (3.775)

σ (s = 1)

0.011*** (7.380)

σ ( s = 2)

σ (s = 3)
t

0.001*** (4.310)

σ ( s = 1)

0.007*** (4.735)

σ ( s = 2)

σ ( s = 3)

0.001*** (3.468)

d1

6.452

d2

-0.640***
(-2.976)
0.002***
(3.989)
0.002***
(3.887)
0.001***
(3.167)
2.197

d3

2.443

o b s1

110

obs2

36

o b s3

42

p11

0.845

p22

0.545

p33

0.591

p

c

p

t

c

t

11

22

12

t

t

t

p

c

p

t

c

t

11

22

12

t

t

t

BIC

-9.881

AIC

-8.891

HQIC

-9.881

p

c

p

t

c

11

22

12

t

Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η τιμή του έλεγχου t.
*** Επίπεδο σημαντικότητας 1%. ** Επίπεδο σημαντικότητας 5%. * Επίπεδο σημαντικότητας 10%.

Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι, όταν υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα ο μηχανισμός
των τιμών παραμένει στη κατάσταση 1 για 6,452 μήνες ενώ, όταν υπάρχει μέτρια και χαμηλή
μεταβλητότητα παραμένει στην κατάσταση 2 και 3 για 2.197 και 2.443 μήνες αντίστοιχα. Ο
αριθμός των μηνών κατά τους οποίους παρατηρείται η κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας
είναι 110 ενώ για τις καταστάσεις της μέτριας και χαμηλής μεταβλητότητας είναι αντίστοιχα
36 και 42. Επίσης, η πιθανότητα να παραμείνει ο μηχανισμός μετακύλισης στην κατάσταση 1
είναι 0.845, στην κατάσταση 2 είναι 0.545 και στην κατάσταση 3 είναι 0.591.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου για τη σχέση αιτιότητας μεταξύ του παραγωγού και του
καταναλωτή στη βραχυχρόνια περίοδο δείχνει ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας τόσο από τον
παράγωγο στον καταναλωτή, όσο και από τον καταναλωτή στον παράγωγο, για κάθε κατάσταση του μηχανισμού μετακύλισης της τιμής όπως φαίνεται και στο Πίνακα 2. Συνεπώς,
βραχυχρόνια, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η τιμή του παραγωγού ή του καταναλωτή «ηγείται» η μία της άλλης.
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Πίνακας 2. Ο έλεγχος αιτιότητας για τη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε κατάσταση (Έλεγχος Wald)
Κατάσταση 1

Κατάσταση 2

Κατάσταση 3

H 0 : α 1,1 ( st = i ) = … = α 1,8 ( st = i ) = 0

27.840*** (0.000)

172.039 (0.000)***

164.460 (0.000)***

H 0 : α 2 ,1 ( st = i ) = … = α 2 ,8 ( st = i ) = 0

33.547*** (0.001)

327.170 (0.000)***

269.450 (0.000)***

c

c

p

p

Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η πιθανότητα p (p – value).
*** Επίπεδο σημαντικότητας 1%. ** Επίπεδο σημαντικότητας 5%. * Επίπεδο σημαντικότητας 10%.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αιτιότητας για τη μακροχρόνια περίοδο δείχνει ότι, όταν
υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα ο συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος της εξίσωσης
του καταναλωτή β (s = 1) δεν είναι στατιστικά σημαντικός διάφορος του μηδενός, με αποτέc

t

λεσμα η τιμή του καταναλωτή να είναι εξωγενής. Αντίθετα, ο συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος της εξίσωσης του παραγωγού β (s = 1) είναι στατιστικά σημαντικός διάφοp

t

ρος του μηδενός και άρα ενδογενής. Συνεπώς, μόνο η τιμή του παραγωγού προσαρμόζεται
προκειμένου να επέλθει ισορροπία, κάτι που υποδεικνύει ότι η αγορά του καταναλωτή «ηγείται» της αγοράς του παραγωγού. Όταν υπάρχει μέτρια ή χαμηλή μεταβλητότητα τόσο ο όρος
διόρθωσης σφάλματος της εξίσωσης του παραγωγού, όσο και ο όρος διόρθωσης σφάλματος
της εξίσωσης του καταναλωτή, είναι στατιστικά σημαντικοί και άρα και οι δύο τιμές είναι
ενδογενείς. Συνεπώς, στις περιπτώσεις μέτριας και χαμηλής μεταβλητότητας η ισορροπία
στην αγορά επιτυγχάνεται από τη προσαρμογή και της τιμής του παραγωγού και της τιμής
του καταναλωτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η τιμή του παραγωγού ή
του καταναλωτή «κυριαρχούν» η μία στην άλλη.
Στη συνέχεια τα Γραφήματα 1, 2 και 3 παρουσιάζουν τις εξομαλυμένες πιθανότητες του
μηχανισμού μετακύλισης τιμής για κάθε μία από τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί, σε συνδυασμό με το σχετικό περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή1.
Γράφημα 1. Κατάσταση 1 της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής

1

Το σχετικό περιθώριο κέρδους δίνεται από τον τύπο Σ Π Κ = P − P
c

P
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Γράφημα 2. Κατάσταση 2 της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής

Γράφημα 3. Κατάσταση 3 της μη παρατηρήσιμης μεταβλητής

Από τα γραφήματα παρατηρούμε ότι, όταν υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα, το σχετικό
περιθώριο κέρδους αυξάνεται. Αντίθετα, όταν υπάρχει χαμηλή ή μέτρια μεταβλητότητα το
σχετικό περιθώριο κέρδους μειώνεται. Περαιτέρω, η κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων
δείχνει ότι, όταν ο μηχανισμός μετακύλισης των τιμών βρίσκεται στην κατάσταση υψηλής
μεταβλητότητας συνήθως είναι καλοκαίρι, ενώ όταν βρίσκεται στη κατάσταση μέτριας ή χαμηλής μεταβλητότητας συνήθως είναι άνοιξη ή φθινόπωρο. Στην κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας παρατηρείται ότι υπάρχουν δύο χρονικές περίοδοι όπου το μοτίβο της εποχικότητας δεν ακολουθείται. Δηλαδή η αλλαγή της εποχής δεν επηρεάζει την κατάσταση του μηχανισμού των τιμών, με αποτέλεσμα να παραμένει στην κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας
και όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Αυτές οι δύο περίοδοι εκτείνονται από τον Ιανουάριο του
1995 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000 (περίοδος 1) και από τον Μάιο του 2007 μέχρι και τον
Φεβρουάριο του 2010 (περίοδος 2). Κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου η αιτία που πιθανόν
οδήγησε σε διατήρηση της κατάστασης υψηλής μεταβλητότητας και «έσπασε» το μοτίβο της
εποχικότητας μπορεί να αποδοθεί στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που εφαρμόστηκε
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο τέθηκε ο στόχος της μείωσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές χώρες, κάτι που επιτεύχθηκε. Την ίδια περίοδο ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να
συνέβαλε στην αυξημένη μεταβλητότητα είναι η είσοδος της Ελλάδας στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της πολιτικής υψηλών επιτοκίων που είχε εφαρμόσει η Τράπεζα της Ελλάδας αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανατίμηση
της Δραχμής. Κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου ως κύριος λόγος της υψηλής μεταβλητότητας μπορεί να αναγνωριστεί η έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ. Επίσης,
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κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήθηκε μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του
πετρελαίου και στις τιμές των λιπασμάτων.
Τέλος, για να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την μετάβαση του μηχανισμού μετακύλισης τιμής από την μία κατάσταση στην άλλη χρησιμοποιείται μια πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Πιο συγκεκριμένα, ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η
μεγαλύτερη εξομαλυμένη πιθανότητα του μηχανισμού τιμής η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένη κατάσταση τη περίοδο t ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται: το σχετικό
περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή (ΣΠΚ), οι εποχές καλοκαίρι (ΚΛ), χειμώνας (ΧΜ) και
άνοιξη (ΑΝ) οι οποίες εισάγονται με την χρήση τριών ψευδομεταβλητών, οι οποίες λαμβάνουν την τιμή 1 για τους μήνες της συγκεκριμένης εποχής και 0 για τους υπόλοιπους, ο πληθωρισμός2 (ΠΛΘ) και 4) μία ψευδομεταβλητή (ΣΕΠ) η οποία λαμβάνει την τιμή 1 για τις περιόδους 1 και 2 (δηλαδή Ιανουάριο 1995-Δεκέμβριο 2000 και Μάιο 2007-Φεβρουάριο 2010)
όπου η εποχικότητα δεν επιδρά στη κατάσταση του μηχανισμού τιμής και 0 για την υπόλοιπη
περίοδο. Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση της λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Τα αποτελέσματα της πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης

ΣΠΚ
ΠΛΘ
ΧΜ
ΑΝ
ΚΛ
ΣΕΠ
σταθερός όρος

Κατάσταση 1
17.453*** (0.000)
3.019* (0.072)
-0.46 (0.441)
-0.041 (0.948)
1.144* (0.052)
2.000*** (0.000)
-23.150*** (0.005)

Κατάσταση 2
-2.318 (0.627)
-6.602** (0.011)
0.363 (0.576)
1.036 (0.102)
-1.977* (0.089)
-1.253* (0.087)
30.356** (0.014)

Η κατάσταση 3 αποτελεί το αποτέλεσμα βάσης (base outcome). Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται
η πιθανότητα p (p – value).
*** Επίπεδο σημαντικότητας 1%. ** Επίπεδο σημαντικότητας 5%. * Επίπεδο σημαντικότητας 10%.

Τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης δείχνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να είναι στην κατάσταση 1 σε σχέση με την κατάσταση 3 είναι: το σχετικό περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή (ΣΠΚ), ο πληθωρισμός
(ΠΛΘ), το καλοκαίρι (ΚΛ) και η επίδραση της ψευδομεταβλητής (ΣΕΠ) που δείχνει το
«σπάσιμο» της εποχικότητας. Πιο αναλυτικά, όταν αυξηθεί κατά μία μονάδα το σχετικό περιθώριο κέρδους ή ο πληθωρισμός, η πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να βρίσκεται στην κατάσταση 1 σε σχέση με την κατάσταση 3 αυξάνεται, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές
του μοντέλου παραμένουν σταθερές. Επίσης, το καλοκαίρι ο μηχανισμός τιμής έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκεται στην κατάσταση 1 σε σχέση με την κατάσταση 3. Η ψευδομεταβλητή (ΣΕΠ) δείχνει ότι κατά τις περιόδους Ιανουαρίου 1995 - Δεκεμβρίου 2000 και Μαΐου 2007 - Φεβρουαρίου 2010, όπου παρατηρείται το «σπάσιμο» της εποχικότητας, ο μηχανισμός τιμής έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στην κατάσταση 1 σε σχέση με την κατά2

Ο πληθωρισμός αναπαρίσταται από το φυσικό λογάριθμο του δείκτη τιμών καταναλωτή

- 231 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

σταση 3. Τέλος, οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να είναι
στην κατάσταση 2 σε σχέση με την κατάσταση 3 είναι ο πληθωρισμός (ΠΛΘ), το καλοκαίρι
(ΚΛ) και η ψευδομεταβλητή (ΣΕΠ). Πιο συγκεκριμένα, αν αυξηθεί κατά μια μονάδα ο πληθωρισμός, η πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να βρίσκεται στην κατάσταση 2 σε σχέση με την
κατάσταση 3 μειώνεται. Το καλοκαίρι ο μηχανισμός τιμής έχει μικρότερη πιθανότητα να
βρεθεί στην κατάσταση 2 σε σχέση με την κατάσταση 3, ενώ το «σπάσιμο» της εποχικότητας
έχει μικρότερη πιθανότητα να παρατηρηθεί όταν ο μηχανισμός τιμής βρίσκεται στην κατάσταση 2 σε σχέση με την κατάσταση 3.

Συμπεράσματα
Σε αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η λειτουργία του μηχανισμού μετακύλισης τιμής της νωπής τομάτας για την περίοδο, από τον Ιανουάριο του 1995, μέχρι και τον
Μάιο του 2011. Η ανάλυση γίνεται, κάνοντας την υπόθεση ότι ο μηχανισμός μετακύλησης
της τιμής μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων, ανάλογα με την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται μια μη παρατηρήσιμη μεταβλητή.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε περιόδους όπου παρατηρείται υψηλή μεταβλητότητα
το σχετικό περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή είναι αυξημένο. Συνεπώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι, σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας, ο λιανοπωλητής ασκεί μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αιτιότητας για τη μακροχρόνια περίοδο δείχνει ότι
όταν υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα, μόνο ο παραγωγός προσαρμόζει τις τιμές του, προκειμένου να επέλθει ισορροπία. Άρα, μακροχρόνια ο λιανοπωλητής είναι αυτός που έχει την «ηγεσία» τιμής. Δηλαδή, η αγορά του καταναλωτή «κυριαρχεί» στην αγορά του παραγωγού. Το
αποτέλεσμα της λογιστικής παλινδρόμησης επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός της τιμής έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι στην κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας, όταν το περιθώριο
κέρδους του λιανοπωλητή είναι υψηλό. Αντίθετα, σε περιόδους όπου ο μηχανισμός τιμής παρουσιάζει μέτρια ή χαμηλή μεταβλητότητα το σχετικό περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή
είναι μειωμένο. Συνεπώς, ο λιανοπωλητής δεν ασκεί μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αιτιότητας τόσο βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια, δείχνουν ότι και
τα δύο μέρη προσαρμόζουν τις τιμές τους ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία. Επίσης, όταν συμβαίνει κάποια αλλαγή πολιτικής στον αγροτικό τομέα ή μια γενικευμένη οικονομική κρίση,
αυξάνεται η πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να παραμείνει στην κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό σχετικό περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή
και από την «ηγεσία» της τιμής του καταναλωτή στην τιμή του παραγωγού. Τέλος, μια αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα ο μηχανισμός τιμής να βρεθεί στη κατάσταση υψηλής μεταβλητότητας.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της δυναμικής των εξαγωγών των ελληνικών σαλιγκαριών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των κυριότερων εισαγωγικών Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και των
κυριότερων εξαγωγικών χωρών, με τη χρήση της μεθοδολογικής προσέγγισης των μεριδίων
αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών προς τις κυριότερες εισαγωγικές αγορές. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο ενώ οι κυριότερες εξαγωγικές χώρες είναι η Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, η Ινδονησία, η Ισπανία, η Ιταλία,
η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές διαφαίνεται
ότι έχουν ως κυριότερο και σχεδόν αποκλειστικό προορισμό την αγορά της Ιταλίας. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, οι κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδας είναι η Γαλλία,
ακολουθεί η Ολλανδία και τέλος η Ινδονησία, αν και υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις των
εξαγωγικών μεριδίων αγοράς από χώρα σε χώρα αλλά και από έτος σε έτος.
Συνεπώς, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αγορά των σαλιγκαριών στην Ε.Ε. – 27 λειτουργεί σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς ανταγωνιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Έτσι, η ανάπτυξη στρατηγικών Μάρκετινγκ που θα στοχεύουν στην υιοθέτηση μηχανισμών
διασφάλισης της ανταγωνιστικής θέσης, διαφαίνεται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη βελτίωση της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών στην εν λόγω αγορά και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των προοπτικών των εγχώρια παραγόμενων σαλιγκαριών.
Λέξεις-κλειδιά: Σαλιγκάρια, μερίδια αγοράς, Ευρωπαϊκή Ένωση

Abstract
The aim of the current research is to investigate the dynamics of Greek snail exports in the
market of the European Union. In specific, the market – shares methodological approach has
been applied in order o identify the main importing and exporting European countries, giving
emphasis in the analysis of the Greek exports. Results demonstrate that the main importing
countries are Spain, France, Italy, the Netherlands, Portugal and Belgium, while the main exporting countries are France, U.K, Indonesia, Spain, Italy, the Netherlands, Portugal and

- 235 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Greece. Regarding the Greek exports the Italian market seems to be the most important and
almost exclusive destination. The main competitive countries, for the Greek exports, are
France, the Netherlands and Indonesia, although, there are wide variations in the market –
shares among the exporting countries and throughout the study period. Thus, it could be noticed that the European snails market operates in a highly demanded and continuously competitive changing environment. Therefore, the development of Marketing strategies, aiming at
ensuring the competitive position, is needed in order to improve the dynamics of Greek exports in this market, and thus improving the perspectives of the locally produced snails.
Key-words: snails, export market – shares, European Union

Εισαγωγή
Τα σαλιγκάρια αποτελούν βασική τροφή των ανθρώπων από τα αρχαία χρόνια, εξαιτίας της
μεγάλης θρεπτικής τους αξίας, καθώς είναι πλούσια σε σίδηρο (45-50 mg/kg) και πρωτεΐνες
(12-16%), ενώ περιέχουν πολλά από τα απαραίτητα για τον άνθρωπο αμινοξέα και είναι χαμηλά σε περιεκτικότητα λιπαρών ουσιών. Όλα τα σαλιγκάρια θα μπορούσαν να θεωρηθούν
ως εδώδιμα, αλλά μόνο λίγα χρησιμοποιούνται σε διεθνή εμπορική κλίμακα, (Χατζηιωάννου,
2007). Τα είδη που παρουσιάζουν αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον είναι τα είδη της οικογένειας Achatinidae και ειδικότερα τα τρία είδη του γένους Helix (Helixpomatia, Helixlucorum,
Helixaspersa). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνικά αγορά, τόσο σε επίπεδο παραγωγής
όσο και εξαγωγών, παρουσιάζει το Helix aspersa, (Μάνδαλος, 2008).
Η κατανάλωση των σαλιγκαριών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την ως μία από τις κυριότερες εισαγωγικές αγορές σε
διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, οι εισαγωγές της Ε.Ε. – 27 παρουσιάζουν μια αξιόλογη αυξητική τάση καθώς από 33.751.315 € το 1995, ανήλθαν σε 66.158.504 € το 2010 (Eurostat,
2011). Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για την εγχώρια παραγωγή σαλιγκαριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα μπορούσαν ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, στον ίδιο τουλάχιστον βαθμό με τους ανταγωνιστές της.
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρείται η διερεύνηση και η ανάλυση των
προοπτικών των ελληνικών εξαγωγών σαλιγκαριών στην αγορά της Ε.Ε. – 27, για τη χρονική
περίοδο από το 1995 έως και το 2010.
Στην επόμενη ενότητα γίνεται προσπάθεια μιας σύντομης ανασκόπησης της σχετικής
βιβλιογραφίας και παράθεση της μεθοδολογικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται
τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Μεταξύ των μεθόδων που έχουν ευρύτατα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί
τόσο η ικανότητα διείσδυσης σε νέες αγορές όσο και διατήρησης υπαρχόντων αγορών και
κατ’ επέκταση ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών σε επιλεγμένες αγορές –
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στόχους, είναι η ανάλυση των μεριδίων αγοράς (Polymeros and Katrakylidis, 2008; Drescher
and Maurer 1999; Jensen, et.al, 1995; Bowenand Pelzman, 1984; Rigaux, 1971). Σύμφωνα με
τους Trailand Da Silva,1994,τα μερίδια αγοράς προσδιορίζονται με βάση το δείκτη των μεριδίων αγοράς, με τον οποίο εκτιμάται η συμμετοχή των εξαγωγών σε μια αγορά, η εξάρτηση
της από τον εξαγωγέα και ο βαθμός κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών της.
Στην παρούσα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Εξαγωγικού Μεριδίου Αγοράς (Export
Market Share, ΕΜS) ο οποίος ορίζεται ως εξής :
⎛
⎞
(1)
EMSij = ⎜ X ij / ∑ X ij ⎟ ∗100
⎝
⎠
όπου, Χ = Αξία εξαγωγών, i = Χώρα, j = Κατηγορία Προϊόντος
Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 0 έως 100, και όταν παίρνει την τιμή 0 σημαίνει ότι η
χώρα δεν παρουσιάζει εξαγωγές, ενώ για τιμή ίση με 100 σημαίνει ότι η χώρα είναι ο μοναδικός εξαγωγέας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, ο ΕΜS εξετάζει την ανταγωνιστική θέση μιας
χώρας σε μια διεθνή αγορά για έναν τομέα, κλάδο ή προϊόν.
Ο EMSδίνει τη δυνατότητα εντοπισμού των κυριότερων συμμετεχόντων χωρών στο διεθνές εμπόριο για ένα τομέα/κλάδο ή συγκεκριμένο προϊόν, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών όσο
και εισαγωγών, (Λιόλιου, κ.α, 2010; Banterle, 2005).Καθιστά εφικτή, αφενός τη δυνατότητα
εντοπισμού των κυριότερων εξαγωγικών ανταγωνιστικών χωρών σε συγκεκριμένες εισαγωγικές αγορές και αφετέρου την εκτίμηση της ανταγωνιστικής θέσης των εξαγωγών μιας χώρας στις εισαγωγικές αυτές αγορές(Drescherand Maurer, 1999; Kennedy, et.al,1997). Επίσης,
η διερεύνηση του δείκτη για μια σειρά ετών αποτελεί σημαντική πληροφορία για την εξέλιξη
του βαθμού της ανταγωνιστικής θέσης των υπό μελέτη τομέων/κλάδων ή προϊόντων, σε συγκεκριμένες αγορές – στόχους.
Στην παρούσα εργασία τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στις εισαγωγές των σαλιγκαριών στην αγορά της Ε.Ε. – 27 για τα τελευταία 16 έτη (1995 – 2010) και έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της Eurostat. Ο κωδικός του προϊόντος που διερευνήθηκε είναι 03079100 και περιλαμβάνει σαλιγκάρια άλλα από τα θαλασσινά (ζωντανά, νωπά η
διατηρημένα με απλή ψύξη).Αρχικά, έγινε προσδιορισμός των κυριότερων εισαγωγικών χωρών σε επίπεδο Ε.Ε – 27, στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι κυριότερες εξαγωγικές, προς αυτές,
χώρες και τέλος υπολογίστηκαν τα μερίδια αγοράς όλων των εξαγωγέων σε κάθε εισαγωγική
αγορά.
Εξαγωγικό Μερίδιο Αγοράς:

Αποτελέσματα
1. Κυριότερες εισαγωγικές χώρες της Ε.Ε. - 27
Στον πίνακα 1,παρουσιάζεται η αξία των εισαγωγών σαλιγκαριών για κάθε μία από τις κυριότερες εισαγωγικές χώρες σε επίπεδο Ε.Ε. – 27 από το 1995 έως και το 2010. Όπως φαίνεται
στον πίνακα, οι κυριότερες χώρες εισαγωγής σαλιγκαριών είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της
Ισπανίας, η αξία των εισαγωγών της οποίας είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη
χώρα και επιπλέον οι συνολικές εισαγωγές της εμφανίζουν θετική μεταβολή της τάξης του
89%, για το σύνολο των υπό μελέτη ετών. Θετική μεταβολή εμφανίζουν και οι υπόλοιπες ει-
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σαγωγικές χώρες με εξαίρεση αυτή της Γαλλίας, της οποίας η μεταβολή είναι αρνητική της
τάξης του 12,89%.
Πίνακας 1. Εισαγωγές των κυριότερων εισαγωγικών χωρών από την Ε.Ε. - 27 (Αξία σε Ευρώ)
Έτος

ES

FR

IT

NL

PT

B

TL

1995

19.064.457

6.923.116

2.119.956

2.115.175

827.398

1.606.468

33.751.315

1996

22.749.998

5.886.876

1.823.461

2.778.170

869.327

1.495.794

37.062.188

1997

25.592.556

5.646.479

2.405.587

1.689.714

988.196

1.347.679

38.765.962

1998

27.215.693

5.427.136

3.327.929

2.244.888

1.817.267

1.071.823

42.599.673

1999

25.697.132

6.738.664

3.864.878

1.599.997

5.628.737

1.545.371

46.317.559

2000

25.765.698

6.625.710

3.597.555

4.608.783

3.255.719

1.234.259

46.394.237

2001

29.846.572

7.287.999

3.631.679

5.132.101

1.871.334

1.563.763

51.190.804

2002

28.403.137

4.189.784

5.123.228

3.931.583

1.713.990

2.735.968

48.132.647

2003

28.680.729

5.735.177

3.809.736

3.838.066

1.942.785

2.325.303

52.912.277

2004

31.473.817

5.854.124

3.946.213

3.348.129

1.899.108

2.051.572

51.084.072

2005

33.646.140

6.013.829

3.146.429

2.471.885

1.514.696

2.151.121

51.987.251

2006

44.481.375

5.178.198

5.346.536

4.233.751

1.421.303

2.249.656

67.648.278

2007

47.636.228

5.551.547

5.523.049

4.181.893

1.527.232

2.070.536

73.551.323

2008

44.496.231

5.027.650

6.261.536

3.240.572

2.310.740

2.201.151

67.639.251

2009

42.823.245

5.232.712

6.546.715

2.476.813

25.342

1.863.346

64.730.493

2010

42.742.936

6.080.455

6.709.679

2.354.236

2.484.033

1.848.365

66.158.504

Μεταβολή (%)

+84,09

-12,89

+122,12

+10,77

+116,21

+14,13

+95

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων
Σημείωση:ES=ΙΣΠΑΝΙΑ,FR=ΓΑΛΛΙΑ, IT=ΙΤΑΛΙΑ, NL=ΟΛΛΑΝΔΙΑ,
T=ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, B=ΒΕΛΓΙΟ, TL=ΣΥΝΟΛΟ
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Ισπανία
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των σημαντικότερων εξαγωγικών χωρών, καθώς και της Ελλάδας, στην αγορά της Ισπανίας. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του πίνακα, οι κυριότερες χώρες που προμηθεύουν την Ισπανική αγορά είναι η Ιταλία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο.
Πίνακας 2. Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Ισπανίας
Έτος

ΙΤ

FR

UK

PT

NL

GR

ID

*O

TL

1995

61,70

19,51

5,20

5,56

0,6

0,00

0,00

7,43

100

1996

61,00

18,68

10,43

4,68

0,43

0,00

0,03

4,74

100

1997

62,74

19,83

9,54

0,00

1,24

0,00

0,03

6,63

100

1998

65,14

16,53

8,18

2,96

3,40

0,00

0,01

3,78

100

1999

67,13

12,66

7,48

8,10

2,14

0,03

0,01

2,45

100

2000

65,01

15,71

7,87

0,00

2,37

0,00

0,01

9,04

100

2001

62,12

17,73

12,28

3,06

1,95

0,53

0,00

2,32

100

2002

56,43

19,23

6,70

7,11

0,00

0,34

0,03

10,16

100

2003

50,51

23,51

8,48

8,90

0,96

0,54

0,04

7,06

100

2004

55,53

20,65

7,44

8,10

1,07

0,14

0,10

6,98

100

2005

54,26

16,97

7,78

8,14

2,84

0,00

0,24

9,76

100

2006

52,06

22,33

6,66

10,35

0,52

0,33

0,19

7,55

100

2007

47,12

25,70

10,79

0,00

1,41

0,10

0,17

14,71

100

2008

41,49

26,14

12,31

6,14

5,84

0,00

0,33

7,75

100

2009

44,72

14,62

14,37

9,30

10,72

0,05

0,14

6,07

100

2010

53,17

13,42

12,08

11,77

5,64

0,50

0,26

3,16

100

Μεταβολή (%)

-14

-31

+132

+112

+834

+26748

-

-58

-

Μέγιστο

67,13

26,14

14,37

11,77

10,72

0,54

0,33

14,71

-

Ελάχιστο

41,49

12,66

5,20

0

0

0

0

2,32

-

Μέσος Όρος

56,26

18,95

9,22

5,89

2,57

0,16

0,10

6,85

-

Τυπική Απόκλιση

7,75

4,04

2,56

3,78

2,77

0,21

0,11

3,22

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων
Σημείωση: IT=ΙΤΑΛΙΑ, FR=ΓΑΛΛΙΑ, UK=ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, PT=ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, NL=ΟΛΛΑΝΔΙΑ,
GR=ΕΛΛΑΔΑ, ID=ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ,ES=ΙΣΠΑΝΙΑ, O=ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ, TL=ΣΥΝΟΛΟ [* Στις λοιπές
συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες του κόσμου]

Ειδικότερα, η Ιταλία αποτελεί την κυριότερη χώρα προσφοράς νωπών σαλιγκαριών
προς την αγορά της Ισπανίας, καθώς ο μέσος όρος των μεριδίων αγοράς είναι της τάξης του
56,26%. Το μέγιστο μερίδιο αγοράς της είναι της τάξης του 67,13%, το ελάχιστο41,49%, το
έτος 1999, ενώ εμφανίζει αρνητική μεταβολή της τάξης του 14%.Αξιοσημείωτη, είναι και η
προσφορά της Γαλλίας με μερίδιο αγοράς περίπου 18,95%.Το μέγιστο μερίδιο αγοράς είναι
26,14% το 2008, και το ελάχιστο είναι 12,66% το 1999,ενώ οι εξαγωγές της μεταβάλλονται
αρνητικά κατά 31%.
Ακολουθεί, το Ην. Βασίλειο, το οποίο παρουσιάζει μέσο όρο 9,22%, μέγιστο μερίδιο
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αγοράς 14,37% το 2009 και ελάχιστο 5,20% κατά το πρώτο έτος των υπό μελέτη ετών. Σημαντική είναι και η προσφορά της Πορτογαλίας με μέγιστο μερίδιο αγοράς 11,77% το 2010,
ενώ το 2007 παρουσιάζει μηδενική προσφορά. Ωστόσο, η χώρα αυτή παρουσιάζει σημαντική
και θετική μεταβολή για το σύνολο των ετών, της τάξης του 112%.
Τα μερίδια αγοράς της Ελλάδας, προς την Ισπανία, κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς ο μέσος όρος είναι της τάξης του 0,16%.Αναλυτικά, το μέγιστο μερίδιο αγοράς της
είναι 0,54% το 2003, ενώ για τα υπόλοιπα έτη η συμμετοχή είναι σχεδόν μηδενική.
Γαλλία
Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς
την αγορά της Γαλλίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι κυριότερες χώρες
προσφοράς νωπών σαλιγκαριών προς την αγορά της Γαλλίας είναι το Ην. Βασίλειο, η Ιταλία
και η Ολλανδία. Η συμμετοχή των υπόλοιπων εξαγωγικών χωρών είναι αρκετά μικρή, ενώ οι
λοιπές χώρες έχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς με μικρή μεταβολή, μειωμένη κατά 6%.
Πίνακας 3. Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Γαλλίας
Έτος

UK

ΙΤ

NL

ES

ID

GR

PT

*O

TL

1995

38,40

8,63

12,99

0,00

0,00

0,00

0,27

39,72

100

1996

38,80

12,50

12,33

0,00

0,29

0,00

0,21

35,87

100

1997

42,81

11,91

10,10

4,96

1,00

0,00

0,00

29,22

100

1998

51,96

8,19

6,18

5,05

1,94

0,00

0,01

26,67

100

1999

52,17

8,44

6,28

4,04

2,56

0,24

0,02

26,26

100

2000

52,89

8,63

4,86

2,93

4,65

0,79

0,00

25,25

100

2001

51,85

13,17

4,19

3,96

3,87

0,44

0,00

22,52

100

2002

49,72

6,49

0,00

6,27

4,89

0,25

0,00

32,38

100

2003

47,48

8,28

5,97

10,04

3,04

1,78

0,15

23,25

100

2004

44,38

6,63

5,70

4,36

5,40

0,14

0,38

33,00

100

2005

38,97

7,27

6,04

8,87

4,28

0,00

0,37

34,21

100

2006

38,49

11,17

7,44

5,34

3,89

0,75

0,14

32,78

100

2007

45,07

3,94

6,15

6,85

3,62

1,98

0,00

32,38

100

2008

39,69

3,50

8,89

6,16

4,85

1,14

0,07

35,70

100

2009

35,66

4,12

9,56

7,13

4,56

1,06

0,10%

37,82

100

2010

36,55

4,78

8,20

6,43

4,84

1,78

0,12

37,29

100

Μεταβολή (%)

-5

-45

-37

+30

+1581

-

-

-6

Μέγιστο

52,89

13,17

12,99

10,04

5,4

1,98

0,38

39,72

-

Ελάχιστο

35,66

3,5

0

0

0

0

0

22,52

-

Μέσος Όρος

44,06

7,98

7,18

5,15

3,36

0,65

0,12

31,52

6,19

3,05

3,18

2,70

1,72

0,70

0,13

5,38

Τυπική Απόκλιση

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων

Στην αγορά της Γαλλίας εμφανίζεται μικρή συμμετοχή από τις κύριες εξαγωγικές χώρες
εξαιρουμένου του Ην. Βασιλείου, του οποίου ο μέσος όρος του μεριδίου είναι 44,06%. Ανα-
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λυτικά, τα εξαγωγικά του μερίδια, προς την αγορά της Γαλλίας εμφανίζουν μέγιστη τιμή της
τάξης του 52,89% το έτος 2000 και ελάχιστη 35,66% το 2009, ενώ η μεταβολή είναι αρνητική της τάξης του 5% περίπου.
Η Ολλανδία και η Ιταλία καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 15% της συνολικής
ζήτησης της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία το 1995 παρουσιάζει το μέγιστο μερίδιο
αγοράς της 12,99%, και το 2002 το ελάχιστο μερίδιο αγοράς είναι 0%. Ο μέσος όρος των μεριδίων αγορά της Ιταλίας είναι της τάξης του 7,98%. Το μέγιστο μερίδιο αγοράς της, είναι
12,99%, ενώ το ελάχιστο είναι 3,50%. Σχετικά με την Ισπανία, το μέγιστο εξαγωγικό μερίδιο
αγοράς είναι 10,04% το 2003, ενώ για τα δύο πρώτα έτη δεν παρουσιάζει καθόλου εξαγωγές.
Οι λοιπές χώρες εμφανίζουν μερίδιο αγοράς 31,52%, ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ποσοστό,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς όλων των υπόλοιπων κύριων εξαγωγικών χωρών είναι της τάξης του 26,16% περίπου.
Τα εξαγωγικά μερίδια αγοράς της Ελλάδας στην εν λόγω αγορά, κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, για τα έτη από το 1995 έως και το 2010 ο μέσος όρος των
μεριδίων αγοράς της Ελλάδας προς την αγορά της Γαλλίας είναι 0,65%. Το μέγιστο μερίδιο
αγοράς της είναι 1,98% το έτος 2007,ενώ για τα υπόλοιπα έτη τα μερίδια αγοράς εμφανίζουν
σχεδόν μηδενικές τιμές.
Ιταλία
Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς
την αγορά της Ιταλίας. Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι κυριότερες χώρες προσφοράς σαλιγκαριών είναι η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες καλύπτουν το 65% περίπου των συνολικών
εισαγωγών. Ωστόσο, η μεταβολή και των δύο χωρών είναι αρνητική και ειδικότερα η μεταβολή των εξαγωγών της Γαλλίας είναι της τάξης του 5%, ενώ αυτή της Ελλάδας είναι αρκετά
υψηλότερη, περίπου 37%, για το σύνολο των υπό μελέτη ετών.
Σχετικά με τη προσφορά της Γαλλίας, το μέγιστο μερίδιο αγοράς εμφανίζεται το 2000
και είναι της τάξης του 67,62%, ενώ στο τελευταίο έτος, διαμορφώνεται το ελάχιστο μερίδιο
αγοράς, στο 23,44%.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, από το 1995 έως το 2000 υπάρχει
ραγδαία αύξηση των μεριδίων αγοράς της Γαλλίας, ενώ τα υπόλοιπα έτη παρατηρούνται πτωτικές και μάλλον σταθεροποιητικές τάσεις. Η διακύμανση που παρουσιάζουν τα μερίδια αγοράς της Γαλλίας είναι μεταξύ 25% και 45%, ενώ εμφανίζει αρνητική μεταβολή της τάξης του
5% περίπου.
Αναφορικά με τη συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών, ο μέσος όρος των μεριδίων είναι της τάξης του 30,63%.Ειδικότερα, στο πρώτο έτος εμφανίζεται το υψηλότερο μερίδιο αγοράς της Ελλάδας, της τάξης του 47,31%, ενώ το μικρότερο μερίδιο αγοράς το 2005. Από το
1995 έως και το 2005 οι εξαγωγές σαλιγκαριών της Ελλάδος προς την Ιταλία υποχωρούν για
να συνεχίζουν να αυξάνουν ακολούθως μέχρι και το 2010. Τα μερίδια αγοράς της Ελλάδας
κυμαίνονται από 20% έως και 44%, ενώ παρατηρείται σημαντική αρνητική μεταβολή της τάξης του 37% περίπου.
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Πίνακας 4. Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Ιταλίας
Έτος

FR

GR

ID

NL

ES

UK

PT

*O

TL

1995

24,70

47,31

0,00

0,44

0,00

0,03

3,95

23,58

100

1996

24,43

44,24

7,90

0,75

0,00

0,05

4,42

18,21

100

1997

37,83

37,42

6,13

0,42

6,10

0,38

0,00

11,72

100

1998

38,42

38,41

4,33

1,59

4,96

1,44

0,77

10,07

100

1999

42,48

41,47

2,63

1,87

2,37

1,56

0,52

7,09

100

2000

67,62

33,34

5,51

3,34

6,39

1,33

0,00

67,62

100

2001

47,43

26,58

6,07

3,92

4,48

1,80

0,09

9,64

100

2002

34,96

29,77

9,75

0,00

5,36

5,24

0,00

14,91

100

2003

41,12

20,67

9,65

6,23

4,78

3,62

0,00

13,93

100

2004

39,42

19,39

8,06

6,32

17,62

2,80

0,00

6,39

100

2005

36,76

0,00

9,88

6,48

8,21

7,49

0,00

31,18

100

2006

27,93

30,06

8,32

8,95

9,52

3,44

5,47

6,32

100

2007

26,98

33,64

10,52

11,70

5,65

2,81

0,00

8,71

100

2008

31,24

27,62

9,29

13,86

5,30

2,80

0,00

9,88

100

2009

26,92

30,16

8,66

14,12

4,37

3,37

0,00

12,40

100

2010

23,44

29,98

5,76

18,54

10,88

4,52

0,00

6,88

100

Μεταβολή (%)

-5

-37

-

+4161

-

+15360

-100

-71

-

Μέγιστο

67,62

47,31

10,52

18,54

17,62

7,49

5,47

67,62

-

Ελάχιστο

23,44

0

0

0

0

0,03

0

6,32

-

Μέσος Όρος

35,73

30,63

7,03

6,16

6,00

2,67

0,95

35,73

-

Τυπική Απόκλιση

11,23

11,24

2,92

5,82

4,24

1,99

1,85

15,29

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων

Όσον αφορά την προσφορά των υπόλοιπων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Ιταλίας, οι μέσοι όροι των μεριδίων αγοράς της Ινδονησίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας
για τα έτη από το 1995 έως και το 2010, είναι 7,03%, 6,16% και 6,00% αντίστοιχα, ενώ το
Ην. Βασίλειο και η Πορτογαλία έχουν μηδενική προσφορά.
Ολλανδία
Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς
την αγορά της Ολλανδίας. Οι κυριότερες εξαγωγικές χώρες είναι το Ην. Βασίλειο και η Ινδονησία, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 60% των συνολικών εισαγωγών, ενώ η Γαλλία και η
Ιταλία κατέχουν μικρό μερίδιο αγοράς στη συγκεκριμένη αγορά.
Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των μεριδίων αγοράς του Ην. Βασιλείου είναι 41,75%, με
μέγιστη τιμή 77,04%, και ελάχιστη 0,51% περίπου.
Η Ινδονησία παρουσιάζει μια αξιόλογη συμμετοχή, και ιδιαίτερα μετά το 2003 όπου
παρουσιάζει αλματώδη αύξηση των εξαγωγικών μεριδίων αγοράς της, αποτελώντας την κυριότερη εξαγωγική χώρα για την αγορά της Ολλανδίας. Ειδικότερα, το μέγιστο μερίδιο αγοράς είναι 55,11% το 2010, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ραγδαία μεταβολή η οποία είναι θετική της τάξης του 2.603%.
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Μικρή συμμετοχή στην αγορά της Ολλανδίας παρουσιάζουν και οι χώρες της Γαλλίας
και της Ιταλίας. Αναλυτικά, η Γαλλία εμφανίζει το μέγιστο μερίδιο αγοράς ίσο με 19,26% το
2002, ενώ το ελάχιστο είναι μόλις 0,51% το 2010. Αντίστοιχα, για την Ιταλία το μέγιστο μερίδιο αγοράς είναι της τάξης του 6,54% το 2001, ενώ το αμέσως επόμενο έτος παρουσιάζει το
ελάχιστο μερίδιο το οποίο κυμαίνεται σε μηδενικό σχεδόν επίπεδο. Τέλος, η Ελλάδα έχει μηδενική προσφορά στην αγορά της Ολλανδίας για όλη την περίοδο της παρούσας μελέτης.
Πίνακας 5. Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Ολλανδίας
Έτος

UK

ID

FR

IT

ES

GR

PT

*O

TL

1995

73,23

0,00

1,40

0,05

0,00

0,00

0,00

25,32

100

1996

77,04

2,04

2,47

0,24

0,00

0,00

0,00

18,21

100

1997

62,00

1,86

3,64

0,37

0,00

0,00

0,00

32,12

100

1998

58,79

1,57

1,22

0,56

0,00

0,00

0,00

37,85

100

1999

64,75

5,42

1,97

1,65

0,00

0,00

0,00

26,21

100

2000

67,71

1,00

1,77

0,99

0,00

0,00

0,00

28,53

100

2001

62,42

0,04

8,60

6,54

0,00

0,00

0,00

22,40

100

2002

54,64

2,51

19,26

0,00

0,00

0,00

0,00

23,60

100

2003

44,63

2,04

1,70

1,97

0,00

0,00

0,00

49,66

100

2004

33,86

19,18

3,29

2,23

0,00

0,00

0,00

41,44

100

2005

9,43

33,05

3,86

3,14

0,00

0,00

0,00

50,51

100

2006

18,44

29,78

3,78

4,02

0,00

0,00

0,00

43,98

100

2007

16,21

34,26

9,69

3,41

0,00

0,00

0,00

36,42

100

2008

15,70

46,45

2,83

4,56

0,00

0,00

0,00

30,46

100

2009

4,08

54,74

1,47

4,18

0,00

0,00

0,00

35,53

100

2010

5,13

55,11

0,51

4,70

0,09

0,00

0,00

34,45

100

Μεταβολή (%)

-93

+2603

-64

+9572

-

-

-

+36

-

Μέγιστο

77,04

55,11

19,26

6,54

0,09

0

0

50,51

-

Ελάχιστο

4,08

0

0,51

0

0

0

0

18,21

-

Μέσος Όρος

41,75

18,07

4,22

2,41

0,01

0,00

0,00

33,54

-

Τυπική Απόκλιση

26,44

20,88

4,74

2,01

0,02

0,00

0,00

9,55

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων

Πορτογαλία
Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς
την αγορά της Πορτογαλίας. Η χώρα αυτή καλύπτει κατά κύριο λόγο τις εισαγωγικές της ανάγκες από την Ισπανία και το Ην. Βασίλειο. Ειδικότερα, παρατηρείται θετική μεταβολή στις
εξαγωγές της Ισπανίας κατά 39% από το 1998 έως το 2010, ενώ το Ην. Βασίλειο παρουσιάζει
μείωση στα μερίδια αγοράς του κατά 81% περίπου.
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει επίσης ότι, η Ισπανία από το 1998
έως και το 2010, αποτελεί την κυριότερη εξαγωγική χώρα προς την αγορά της Πορτογαλίας,
καθώς ο μέσος όρος των μεριδίων αγοράς της, διαμορφώνεται στο 64,50% περίπου. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Ισπανίας εμφανίζει τη μέγιστη τιμή του το 2002 και είναι της τά-
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ξης του 91,54%, ενώ το ελάχιστο μερίδιο αγοράς εντοπίζεται το1997 και κυμαίνεται σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο. Ωστόσο, τα μερίδια αγοράς της, εμφανίζουν θετική μεταβολή της τάξης του 34% περίπου.
Επίσης, η Γαλλία και η Ιταλία καλύπτουν περίπου το 10% των συνολικών εισαγωγών
της. Ειδικότερα, το μέγιστο μερίδιο αγοράς της Γαλλίας είναι 31,93% το 2005, ενώ το ελάχιστο είναι 0,88% το 1999. Για την Ιταλία, το μέγιστο μερίδιο αγοράς διαμορφώνεται το 2000,
στο 12,43%, ενώ για αρκετά έτη και κυρίως από το 2007 και έπειτα παρουσιάζει μηδενική
προσφορά. Η Γαλλία και η Ιταλία εμφανίζουν αρνητική μεταβολή της τάξης του 73% και
100% αντίστοιχα.
Αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, η αγορά της
Πορτογαλίας δεν αποτελεί προορισμό για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς τα μερίδια αγοράς
κυμαίνονται σε μηδενικά επίπεδα, για όλη την περίοδο της παρούσας μελέτης.
Πίνακας 6. Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά της Πορτογαλίας
Έτος

ES

UK

FR

IT

NL

ID

GR

*O

TL

1995

0,00

33,31

8,48

3,15

0,00

0,00

0,00

55,07

100

1996

0,00

34,20

4,61

12,09

0,00

0,00

0,00

49,10

100

1997

0,00

62,00

3,64

0,37

0,00

1,86

0,00

32,12

100

1998

62,01

22,05

2,12

8,92

0,00

0,00

0,00

4,90

100

1999

74,60

11,97

0,88

4,79

3,81

0,00

0,00

3,96

100

2000

71,00

4,53

0,91

12,43

2,51

0,00

0,00

8,63

100

2001

78,33

0,84

0,97

5,77

0,00

0,00

0,00

14,09

100

2002

91,24

4,42

3,45

0,00

0,00

0,13

0,00

0,76

100

2003

83,59

6,01

10,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

100

2004

80,98

6,41

12,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

100

2005

61,25

5,98

31,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84

100

2006

87,16

3,81

4,05

3,46

0,00

0,29

0,00

1,23

100

2007

87,17

3,01

7,08

0,00

1,44

0,64

0,00

0,66

100

2008

90,81

1,46

5,49

0,00

0,01

0,59

0,00

1,64

100

2009

81,04

6,49

3,94

0,00

0,48

1,12

0,00

6,93

100

2010

82,82

6,28

2,32

0,00

0,37

2,24

0,00

5,97

100

Μεταβολή (%)

+34

-81

-73

-100

-

-

-

-89

-

Μέγιστο

91,24

62

31,93

12,43

3,81

2,24

0

55,07

-

Ελάχιστο

0

0,84

0,88

0

0

0

0

0,19

-

Μέσος Όρος

64,50

13,30

6,40

3,19

0,54

0,43

0,00

11,64

-

Τυπική Απόκλιση

33,18

16,70

7,59

4,44

1,11

0,71

0,00

17,72

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων

Βέλγιο
Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς
την αγορά του Βελγίου. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι, οι κυριότερες χώρες προσφοράς νωπών σαλιγκαριών προς την αγορά του Βελγίου είναι η Γαλλία και η Ολλανδία.
Ωστόσο, παρατηρείται ραγδαία αύξηση στις εισαγωγές σαλιγκαριών από τις λοιπές χώρες,
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται αρνητική μεταβολή στις εξαγωγές της Γαλλίας και της Ολ-
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λανδίας της τάξης του 43% και 17% αντίστοιχα.
Ειδικότερα, η Γαλλία εμφανίζει μέσο όρο μεριδίων αγοράς της τάξης του 53,03%, ενώ
ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ολλανδίας είναι 29,57%. Το μέγιστο μερίδιο αγοράς της Γαλλίας εμφανίζεται το 2004 και είναι 65,75% και της Ολλανδίας το 1998 με 45,34%. Στη συνέχεια και οι δύο χώρες παρουσιάζουν πτωτική τάση μέχρι και το 2010 όπου εντοπίζεται το ελάχιστο μερίδιο αγοράς της Γαλλίας με 31,59%. Αξιοσημείωτο είναι το ελάχιστο μερίδιο αγοράς της Ολλανδίας κατά το 2002, όπου είναι 0%.Η συμμετοχή των υπόλοιπων εξαγωγικών
χωρών στην αγορά του Βελγίου είναι πολύ μικρή, καθώς οι μέσοι όροι της Ινδονησίας και
του Ην. Βασιλείου είναι 1,53% και 1,23% αντίστοιχα, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες είναι κάτω από το 1%.
Τέλος, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι, η προσφορά ελληνικών σαλιγκαριών προς
την αγορά του Βελγίου κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με μοναδικά μερίδια αγοράς
0,02% το 2007 και 0,01% το 2010.
Πίνακας 7.Μερίδια αγοράς των κυριότερων εξαγωγικών χωρών προς την αγορά του Βελγίου
Έτος

FR

NL

ID

UK

IT

ES

GR

PT

*O

TL

1995

55,80

39,05

0,00

2,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2,21

100

1996

50,33

41,40

1,45

6,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74

100

1997

58,35

38,36

0,93

0,71

1,21

0,00

0,00

0,00

0,44

100

1998

50,45

45,34

1,45

0,57

0,97

0,00

0,00

0,00

1,23

100

1999

49,57

41,19

2,92

0,87

1,19

0,25

0,00

0,00

4,01

100

2000

63,93

27,69

2,58

0,42

0,56

0,00

0,00

0,00

4,82

100

2001

51,96

27,29

10,18

0,89

0,45

0,00

0,00

0,00

9,23

100

2002

62,51

0,00

3,95

0,20

0,60

0,01

0,00

0,00

32,73

100

2003

62,91

23,20

0,33

0,38

0,10

0,00

0,00

0,00

13,08

100

2004

65,75

22,63

0,00

0,71

0,01

0,00

0,00

0,00

10,90

100

2005

65,09

23,13

0,08

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

10,95

100

2006

61,26

32,65

0,10

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

100

2007

46,15

20,28

0,11

2,16

0,00

0,00

0,02

0,00

31,29

100

2008

36,70

28,98

0,14

1,73

0,03

0,12

0,00

0,00

32,30

100

2009

36,16

29,62

0,20

0,70

0,17

0,35

0,00

0,00

32,81

100

2010

31,59

32,30

0,11

0,24

0,00

0,20

0,01

0,00

35,54

100

Μεταβολή (%)

-43

-17

-

-92

-

-

-

-

+1506

-

Μέγιστο

65,75

45,34

10,18

6,08

1,21

0,35

0,02

0

35,54

-

Ελάχιστο

31,59

0

0

0,2

0

0

0

0

0,44

-

Μέσος Όρος

53.03

29.57

1.53

1.23

0.33

0.06

0.00

0.00

14.24

-

Τυπική Απόκλιση

10,96

10,98

2,61

1,49

0,45

0,11

0,01

0,00

13,57

-

Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί των συγγραφέων
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Συμπεράσματα και συζήτηση
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της δυναμικής των εξαγωγών των ελληνικών σαλιγκαριών στην αγορά της Ε.Ε. – 27.Από τ’ αποτελέσματα προέκυψε ότι, οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες νωπών σαλιγκαριών της Ε.Ε. – 27 είναι η Ισπανία, η
Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο. Οι κυριότερες εξαγωγικές χώρες
είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ην. Βασίλειο, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ενώ σημαντική είναι και η προσφορά της Ινδονησίας και της Ολλανδίας. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα μερίδια αγοράς, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών όσο και
από έτος σε έτος. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με προηγούμενες εργασίες, οι οποίες αναφέρονται είτε στο κλάδο των αλιευτικών προϊόντων ως σύνολο ή ως προς τα σαλιγκάρια ειδικότερα, (Mandalos, et.al, 2010; Λιόλιου, κ.α. 2010; Καραγκούνης, 2010; Polymeros and
Katrakilidis, 2008).
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, υπολείπονται σημαντικά έναντι των άλλων εξαγωγικών χωρών. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά της Ιταλίας, στην
οποία οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν το μεγαλύτερο εξαγωγικό μερίδιο αγοράς τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της μελέτης, τα ελληνικά εξαγωγικά μερίδια αγοράς ήταν τα υψηλότερα έναντι όλων των υπολοίπων ανταγωνιστικών χωρών. Επιπρόσθετα, από τ’ αποτελέσματα προέκυψε ότι, η κυριότερη ανταγωνιστική,
για την Ελλάδα, χώρα είναι η Γαλλία, καθώς τα μερίδια αγοράς της κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα με τα ελληνικά. Ωστόσο, αμφότερες οι χώρες αυτές παρουσιάζουν αρνητική
μεταβολή στα μερίδιά τους, η μεν Γαλλία 5% η δε Ελλάδα 37%. Αντίθετα, η Ολλανδία, η Ισπανία, το Ην. Βασίλειο και η Ινδονησία βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση, και ενδεχομένως θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν σημαντικούς δυνητικούς ανταγωνιστές των ελληνικών εξαγωγών, στην αγορά της Ιταλίας.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, η αγορά των σαλιγκαριών στην Ε.Ε. –
27 λειτουργεί σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Συνεπώς, η περαιτέρω διερεύνηση
και κατ΄ επέκταση ο προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν και τελικά διαμορφώνουν
την ανταγωνιστική θέση της κάθε εξαγωγικής χώρας, θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών Μάρκετινγκ για τη βελτίωση της δυναμικής
των ελληνικών εξαγωγών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Περίληψη
H παρούσα μελέτη εξετάζει εάν η έκθεση (επιρροή) των καταναλωτών σε έννοιες που έχουν
σχέση με τα χρήματα θα μπορούσαν να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη
μετρίαση της υποθετικής μεροληψίας στην αποτίμηση της αξίας (προθυμίας πληρωμής) τροφίμων ποιότητας. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος της εμπειρίας των καταναλωτών όσον αφορά το
υπό αποτίμηση προϊόν. Στο πλαίσιο διερεύνησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε
σχέση με την έννοια του χρήματος και την μείωση της υποθετικής μεροληψίας οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε μια δημοπρασία 2ης τιμής (Vicrey auction) πολλαπλών γύρων όπου υπέβαλλαν τις προσφορές τους για ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας. Από τα αποτελέσματα της
έρευνας διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της έκθεσης των συμμετεχόντων στην έννοια του χρήματος μπορεί να βελτιώσει την εκμαίευση των αποτιμήσεων όσον αφορά τη μετρίαση του
φαινομένου της υποθετικής μεροληψίας αλλά μόνο για τους καταναλωτές που έχουν εμπειρία
(αγοραστές) σε σχέση με το προϊόν.
Λέξεις-κλειδιά: Προθυμία πληρωμής, Πειραματικές δημοπρασίες, υποθετική μεροληψία,
χρήμα

Abstract
The research aims to ascertain the influence of money on consumer purchasing behaviour and
more specifically to mitigating hypothetical bias. We would like to address whether money
priming can lead money-reminded people to a more market oriented bidding behavior in
valuation research and its association with consumers’ prior market experience. The study design includes four treatments in a homegrown 2nd price auction: an actual payment treatment
and three hypothetical treatments without priming, with money priming and with neutral
priming manipulation. We tested this hypothesis studied consumer behavior for food quality
and specifically used the product olive oil organic farming. Our results reveal that money
priming is effective only for experienced consumers in order to eliminate hypothetical bias.
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On the other hand money priming did not show any significant relationship with hypothetical
bias moderation as far as the whole consumers are concerned.

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στην αγορά ή η εφαρμογή μιας πολιτικής που
σχετίζεται με την καταναλωτική συμπεριφορά προϋποθέτει την όσο το δυνατόν πιο ακριβή
πρόβλεψη του βαθμού αποδοχής του προϊόντος ή της πολιτικής από τους καταναλωτές. Το
γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους του χώρου να αναζητούν
ακριβείς μεθόδους πρόβλεψης της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι σε αγαθά ή παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εν λόγω αποδοχή του προϊόντος από την αγορά προϋποθέτει τη διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών και ειδικότερα την προθυμία πληρωμής (ΠΠ)
τους για το εν λόγω προϊόν. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από την οικονομική επιστήμη για την αποτίμηση αγαθών χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε μεθόδους δηλούμενης προτίμησης (stated preference methods) και σε μεθόδους αποκαλυφθείσας προτίμησης (revealed preference methods). Στις μεθόδους δηλούμενης προτίμησης οι συμμετέχοντες δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σε ένα υποθετικό περιβάλλον για την αποτίμηση της αξίας ενός αγαθού (είτε με την μορφή προθυμίας πληρωμής είτε ως προθυμία αποδοχής). Στις
μεθόδους αποκαλυφθείσας προτίμησης τα άτομα αποκαλύπτουν την αποτίμηση τους για κάποιο αγαθό μέσα από πραγματικές διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται σε πραγματική οικονομική θυσία (δηλαδή, θυσιάζουν μέρος του πραγματικού χρηματικού τους εισοδήματος).
Γενικά, υπάρχει έντονος ο προβληματισμός για την ακρίβεια των εκτιμήσεων ανάμεσα
στις μεθόδους δηλούμενης προτίμησης και τις πραγματικές εκτιμήσεις των καταναλωτών. Οι
μέθοδοι αποκαλυφθείσας προτίμησης έχουν το πλεονέκτημα ότι στηρίζονται σε πραγματικές
επιλογές και περιλαμβάνουν την αγορά πραγματικών προϊόντων με πραγματικά χρήματα. Αντίθετα στις μεθόδους δηλούμενης προτίμησης εξαιτίας των υποθετικών απαντήσεων υπάρχει
διάχυτη η άποψη ανάμεσα στους οικονομολόγους ότι δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τους
καταναλωτές έτσι ώστε να αποκαλύψουν τις πραγματικές προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου
οι ερευνητές αμφισβητούν την ακρίβεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων (List and Gallet,
2001;Little and Berrens, 2004;Murphy et al., 2005). Ενδεικτικά σύμφωνα με τους List and
Gallet (2001) οι συμμετέχοντες υπερεκτιμούν το ποσό που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν όταν λαμβάνουν μέρος σε υποθετικές έρευνες σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται πραγματικά χρήματα στην έρευνα. Έτσι, δεν υπάρχει πραγματική οικονομική δέσμευση των συμμετεχόντων και, κατά συνέπεια, αυτές οι μέθοδοι πάσχουν από υποθετική
μεροληψία (Lusk and Hudson, 2004;Volckner, 2005).
Επομένως εάν η αξία του προς αποτίμηση αγαθού παραμένει αμετάβλητη κατά τη διαδικασία εκμαίευσης της ΠΠ, υποθέτουμε ότι η υποθετική μεροληψία μπορεί να μετριαστεί με
την έκθεση (priming) των καταναλωτών στην έννοια του χρήματος το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο πραγματοποίησης των συναλλαγών. Γενικά η διαδικασία της επιρροής (priming)
αναφέρεται στην πρόκληση αυξημένης ευαισθησίας των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένα
ερεθίσματα. Για αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι η έκθεση των καταναλωτών (priming) στην
έννοια του χρήματος μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους και να οδηγήσει τους κατα-
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ναλωτές να συμπεριφέρνονται περισσότερο με όρους αγοράς μιας και η διαδικασία πληρωμής
θα είναι πιο αισθητή σε αυτούς. Η διαδικασία της επιρροής (priming) μπορεί να είτε συνειδητή (supraliminal -conscious) είτε υποσυνείδητη (subliminal -nonconcious). Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε την υποσυνείδητη διαδικασία όπου οι συμμετέχοντες καλούνται
να συμπληρώσουν ένα τεστ κωδικοποιημένων προτάσεων (scrambled sentence test) (Srull
and Wyer, 1979).
Έχοντας υπόψη ότι τα εργαλεία των πειραματικών οικονομικών χρησιμοποιούνται τόσο
για την ανίχνευση μεροληψιών όσο και στη δημιουργία μηχανισμών οι οποίοι θα χρησιμεύουν στην εξάλειψη τυχόν μεροληψιών που ενυπάρχουν στις μεθόδους ενδεχόμενης αποτίμησης (Harrison, 2006) θα διερευνηθεί κατά πόσο η έκθεση (επιρροή) των καταναλωτών σε ερεθίσματα όπως έννοια του χρήματος μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους. H εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου της
δημοπρασίας 2ης τιμής σε τέσσερις διαφορετικούς χειρισμούς: υποθετικά, υποθετικά με επιρροή (έννοια χρήματος) όσο και σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Tο προϊόν που χρησιμοποιήθηκε είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας.

Η έννοια του χρήματος και υποθετική μεροληψία
Σύμφωνα με τους Prelec and Loewenstein (1998) η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο γίνεται αισθητή η διαδικασία της πληρωμής από τους εμπλεκόμενους όταν χρησιμοποιούν χρήματα. Πράγματι όταν η διαδικασία της πληρωμής
πραγματοποιείται με μετρητά αποτυπώνεται εντονότερα στη μνήμη των συμμετεχόντων και
ανακαλείται κάθε φορά που πραγματοποιούνται συναλλαγές σε σύγκριση με άλλους μηχανισμούς πληρωμής (Prelec and Loewenstein, 1998;Soman, 2001). Άρα η εφαρμογή μιας διαδικασίας συναλλαγής η οποία θα καταφέρνει να φέρει στη μνήμη των καταναλωτών τη διαδικασία πληρωμής με μετρητά είναι πιθανό να οδηγήσει τους εν λόγω καταναλωτές ακόμα και
στην περίπτωση υποθετικών εκτιμήσεων να δώσουν περισσότερη σημασία στο πραγματικό
κόστος απόκτησης του αγαθού. Ειδικότερα η έκθεση των καταναλωτών ( priming effects)
στην έννοια του χρήματος είναι πιθανό να οδηγεί τους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται διαφορές όσον αφορά τις τιμές των υπό αποτίμηση αγαθών και επομένως να επηρεάζονται οι
επιλογές τους.
Ο Ariely (2009) στο πλαίσιο σειράς πειραμάτων μελέτησε τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τα κίνητρα που οδηγούν αυτούς προς τη μια ή την άλλη μορφή συμπεριφοράς και
ειδικότερα όσον αφορά τη συνεργατικότητα μεταξύ κοινωνικών κανόνων και κανόνων της
αγοράς. Σύμφωνα με τους Margaret Clark, Judson Mills, και Alan Fiske ζούμε ταυτόχρονα σε
δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία μεριά έχουμε τους κοινωνικούς κανόνες όπου σχετίζονται την κοινωνική φύση των ατόμων, την ανάγκη για επικοινωνία καθώς και τις σχέσεις
φιλίας μεταξύ των ατόμων. Ταυτόχρονα έχουμε και τους κανόνες της αγοράς όπου κυριαρχούν στοιχεία οικονομικής φύσης όπως τιμές, επιτόκια, μισθοί και ανάλυση κόστους – οφέλους. Επεκτείνοντας το εν λόγω σκεπτικό προκύπτει το ερώτημα του τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι κανόνες της αγοράς έρχονται σε αντίθεση με τους κοινωνικούς κανόνες και αν
στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά
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των ατόμων. Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης οικονομικών πειραμάτων οι Vohs, Mead, and
Goode (2006;2008) μελέτησαν την ψυχολογική επίδραση της συμβολικής σημασίας του χρήματος βασιζόμενοι σε υποσυνείδητες επιδράσεις (subliminal priming).Από τα αποτελέσματα
των εν λόγω μελετών διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που επηρεάστηκαν υποσυνείδητα με την
έννοια του χρήματος έδειξαν μια συμπεριφορά αποστασιοποίησης από τον περίγυρό τους,
ανεξαρτησίας και αίσθησης αυτάρκειας (Vohs, Mead and Goode, 2006) γεγονός το οποίο
μπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά όσον αφορά την εστίαση των συμμετεχόντων στους κανόνες της αγοράς.
Όσον αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων σχετικά με την υποθετική
μεροληψία η πιο διαδεδομένη μέθοδος μετρίασης αυτής είναι αυτή του «επεξηγηματικού διαλόγου» (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) αλλά σύμφωνα με τους List (2001),
Lusk(2003) και Champ et al (2009) η αποκαλούμενη «επεξηγηματικός διάλογος» (cheap talk)
μέθοδος μετρίασης της υποθετικής μεροληψίας είναι αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση
των άπειρων καταναλωτών με μικρή γνώση για τα προϊόντα. Επίσης οι Lusk and Norwood
(2009a) διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές υπερεκτιμούν τις προτιμήσεις τους για αγαθά για τα
οποία είχαν μια προηγούμενη σχετική εμπειρία και θετική στάση (normative motivations) απέναντι στην αγορά τους. Αντίθετα στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης οι καταναλωτές υποεκτιμούν τις προτιμήσεις τους για αγαθά για τα οποία είχαν χαμηλή προηγούμενη εμπειρία και
αρνητική στάση απέναντι στην αγορά τους. Ως εκ τούτου η εμπειρία των καταναλωτών σε
σχέση με τα υπό εκτίμηση αγαθά παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποτίμησης και πιθανά στη μετρίαση της υποθετικής μεροληψίας.

Πειραματικός σχεδιασμός
1. Σχεδιασμός πρωτοκόλλου πειραμάτων
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα που συσχετίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά με
την έννοια του χρήματος και την ανάγκη των ερευνητών για όσο το δυνατόν πιο ακριβείς μετρήσεις των προτιμήσεων των καταναλωτών το βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας
έρευνας είναι εάν η έκθεση (επιρροή) των καταναλωτών με την έννοια του χρήματος μπορεί
να οδηγήσει σε μετριασμό της υποθετικής μεροληψίας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του πειράματος οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε μια δημοπρασία 2ης τιμής πολλαπλών γύρων όπου υπέβαλλαν τις προσφορές τους ένα τρόφιμο ποιότητας (750 ml Ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας).
Η δημοπρασία διεξάγονταν είτε υπό πραγματικές συνθήκες είτε σε υποθετικό περιβάλλον.
Κάθε συμμετέχοντας λάμβανε μέρος μόνο μια φορά στη διαδικασία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε συνεδρία (session) της διαδικασίας κυμαίνονταν από εννέα (9) έως έντεκα
(11). Η πειραματική διαδικασία απαιτεί να υποβάλουμε τους συμμετέχοντες κάθε συνεδρίας
σε διαφορετική επιρροή (χρηματική / ουδέτερη ). Η διαδικασία εφαρμογής ουδέτερης επιρ-
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ροής εφαρμόστηκε ως αναφορά με σκοπό την μέτρηση της επίδρασης της χρηματικής επιρροής.
Ο πειραματικός σχεδιασμός περιελάμβανε τέσσερις (4) χειρισμούς σε οκτώ (8) συνεδρίες. Στον πρώτο χειρισμό οι συμμετέχοντες αποτιμούσαν τα προϊόντα σε πραγματικές συνθήκες ενώ στους υπολοίπους τρείς χειρισμούς οι καταναλωτές αποτιμούσαν σε υποθετικό περιβάλλον. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το συνολικό σχεδιασμό του πειράματος. Επίσης τονίστηκε στους καταναλωτές ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας θα κληρωθεί και ένα τυχαίο ποσό μεταξύ 3 και 5 ευρώ προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο της πιθανής μεροληψίας εξαιτίας
του ποσού που τους δόθηκε ως αμοιβή συμμετοχής στη διαδικασία (endowment effect). Μετά
το τέλος της κάθε συνεδρίας του πειράματος οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις πεποιθήσεις τους και τα δημογραφικά
στοιχεία τους.
Πίνακας 1. Πειραματικός σχεδιασμός
Χειρισμοί

Αποτιμήσεις

1

Πραγματικές αποτιμήσεις (Real)

2

Υποθετικές αποτιμήσεις (Hypothetical)

3

Υποθετικές αποτιμήσεις με ουδέτερη επιρροή
(Hypothetical –Neutral Priming)

4

Υποθετικές αποτιμήσεις με επιρροή που
σχετίζεται με τα χρήματα
(Hypothetical –Money Priming)

2. Διεξαγωγή των πειραμάτων
Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από καταναλωτές από την πόλη των Αθηνών οι οποίοι
στρατολογήθηκαν από εταιρεία ερευνών. Η βασική αμοιβή τους για τη συμμετοχή τους στο
πείραμα που ήταν 20€. Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν συνήθως τα ψώνια του νοικοκυριού τους. Κάθε καταναλωτής συμμετείχε μόνο σε
μία συνεδρία η διάρκεια της οποίας ήταν περίπου μια ώρα. Συνολικά συμμετείχαν 86 καταναλωτές.
Η πραγματοποίηση των πειραμάτων έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο
του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών το οποίο διαθέτει ειδικά χωρίσματα τα οποία δεν
επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων γεγονός που μας διασφαλίζει την απομόνωση τους. Προκειμένου τα διευκολυνθεί η διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε το ειδικό λογισμικό z- tree (Fischbacher, 2007) που επιτρέπει την διεξαγωγή των πειραματικών δημοπρασιών σε περιβάλλον εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κάθε συνεδρία αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις: τη φάση εκπαίδευσης με τη διαδικασία δημοπρασίας, τη φάση επιρροής (μόνο στους χειρισμούς 3 και 4), τη φάση της δημοπρασίας και τη φάση συλλογής των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων και των δημογραφικών
τους στοιχείων. Με την είσοδο των καταναλωτών στο εργαστήριο διεξαγωγής του πειράματος τοποθετούνταν τυχαία σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια μέσω μιας σύντομής παρου-
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σίασης εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία της πειραματικής δημοπρασίας 2ης τιμής μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Μετά τη εξοικείωση των καταναλωτών με τη διαδικασία κλήθηκαν να αποτιμήσουν τα προϊόντα είτε πραγματικά είτε υποθετικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του πειράματος. Μετά το πέρας της δημοπρασίας επιλεγόταν τυχαία ένας γύρος ως δεσμευτικός προκειμένου να επιλεγεί ο μεγαλύτερος πλειοδότης της δημοπρασίας. Επίσης προκειμένου να μην επηρεαστούν οι καταναλωτές από τις τιμές που έδωσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στους προηγούμενους γύρους (bid affiliation) δεν δινόταν πληροφορίες σχετικά με
τις τιμές που έδιναν οι συμμετέχοντες στους προηγούμενους γύρους.
3. Επιρροή με την έννοια του χρήματος
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η υποσυνείδητη διαδικασία έκθεσης (επιρροής) όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν
ένα τεστ κωδικοποιημένων προτάσεων (scrambled sentence test). Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, σε δύο από τους τέσσερις χειρισμούς οι καταναλωτές υποβλήθηκαν σε κάποιου είδους
επιρροή. Συγκεκριμένα στο χειρισμό 3 οι καταναλωτές υπέστησαν ουδέτερη επιρροή ενώ στο
χειρισμό 4 υπέστησαν επιρροή που σχετιζόταν με τα χρήματα. Το έργο των ατόμων στο χειρισμό που σχετίζονταν με τα χρήματα ήταν να βάλουν στη σειρά 5 λέξεις και να σχηματίσουν
μια ολοκληρωμένη πρόταση 4 λέξεων αφήνοντας έξω τη λέξη που δεν ταιριάζει με το νόημα
της πρότασης. Κάθε πρόταση αποτελείται από πέντε λέξεις.
Η διαδικασία της επιρροής ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση 30 προτάσεων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιρροής τους δόθηκε ένα παράδειγμα για το πώς η διαδικασία αυτή δουλεύει και τι πρέπει να κάνουν. Στη
φάση επιρροής που σχετίζονταν με τα χρήματα οι συμμετέχοντες στις μισές από τις 30 προτάσεις συνάντησαν λέξεις που σχετίζονται με την έννοια του χρήματος (αύξηση ,επιταγή,
κεφάλαια, κέρδη, λογαριασμός, λαχείο, οικονομικά, χρηματικά, χρηματοδότηση, χρήματα,
μισθός). Οι συμμετέχοντες στην ουδέτερη φάση επιρροής ακολούθησαν την ίδια διαδικασία
συμπλήρωσης 30 προτάσεων με τη μόνη διαφορά ότι οι 15 προτάσεις που σχετίζονταν με τα
χρήματα αντικαταστάθηκαν με ουδέτερου περιεχομένου προτάσεις που δεν σχετίζονταν με τα
χρήματα. Οι διαδικασίες επιρροής που σχετίζονται με τα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί και
σε άλλες έρευνες (Vohs, Mead and Goode, 2006;Vohs, Mead and Goode, 2008;Liu,
Smeesters and Vohs, 2011).

Αποτελέσματα
1. Περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον μέσο και την διάμεσο για την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών ανά χειρισμό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχοντας υπόψη την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για το σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία των καταναλωτών
στη διαδικασία αποτίμησης σε κάθε χειρισμό η προθυμία πληρωμής αποτιμήθηκε ξεχωριστά
για τους καταναλωτές με εμπειρία (η μη) σε σχέση με το προϊόν. Mε βάση τα αποτελέσματα
όπως αυτά προυσιάζονται στον εν λόγω πίνακα καθώς και στα σχετικά διαγραμματα (Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2, Διάγραμμα 3 και Διάγραμμα 4) παρατηρούμε σημαντική διαφορά
στην προθυμία πληρωμής των καταναλωτών ανάμεσα στις αποτιμήσεις υπό πραγματικές
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συνθήκες αγοράς σε σχέση με τις υποθετικές αποτιμήσεις. Η διαφορά αυτή τείνει να αυξάνει
από γύρο σε γύρο της δημοπρασίας. Συγκεκριμένα η μέση τιμή στο σύνολο των γύρων και ο
διάμεσος για το προιόν βιολογικής γεωργίας στην υποθετική δημοπρασία για τους
καταναλωτές που δεν έχουν εμπειρία από το προιόν είναι 9.95 € και 8.14€ συγκρινόμενος με
4.25€ και 3.71€ στην πραγματική διαδικασία. Τα αποτελέσματα είναι προς την ίδια
κατεύθυνση και για τους καταναλωτές που έχουν εμπειρία από το προιόν δεδομένου ότι η
μέση τιμή της προθυμίας πληρωμής για το προιόν στο σύνολο των γύρων και ο διάμεσος
στην υποθετική δημοπρασία είναι 11.56 € και 7 € συγκρινόμενος με 4.95€ και 5.5 € στην
πραγματική διαδικασία.
Όσον αφορά την περίπτωση των καταναλωτών που έχουν εμπειρία από την αγορά
ελαιολάδου βιολογικής γεωργίας παρατηρούμε ότι πράγματι στην περίπτωση αυτή η επιρροή
των καταναλωτών με την έννοια του χρήματος μειώνει σημαντικά τις αποτιμήσεις.
Χαρακτηριστικά για τους έμπειρους καταναλωτές παρατηρούμε ότι στο σύνολο των γύρων η
μέση τιμή και ο διάμεσος της προθυμίας πληρωμής στην υποθετική δημοπρασία είναι 11.56 €
και 7€ και μειώνεται αισθητά σε 7.07€ και 6.16€ αντίστοιχα στην υποθετική διαδικασία με
επιρροή με την έννοια του χρήματος. Όσον αφορά τις αποτιμήσεις στο πλαίσιο των
υποθετικών χειρισμών με ουδέτερη επιρροή (Μέση τιμή: 10.54€ και Διάμεσος: 9.4€) αυτές
πλησιάζουν τις ανωτέρω τιμές των υποθετικών χειρισμών. Αντίθετα όσον αφορά τους μη
έμπειρους καταναλωτές παρατηρούμε ότι στο σύνολο των γύρων η μέση τιμή και ο διάμεσος
της προθυμίας πληρωμής στην υποθετική δημοπρασία είναι 9.95 € και 8.14€ και αυξάνεται
στην υποθετική διαδικασία με επιρροή με την έννοια του χρήματος (Μέση τιμή:12.38€ και
Διάμεσος: 9.69€ ). Όμως όσον αφορά τις αποτιμήσεις στο πλαίσιο των υποθετικών χειρισμών
με ουδέτερη επιρροή (Μέση τιμή: 7.20€ και Διάμεσος: 6.2€) αυτές μειώνονται αισθητά σε
σχέση με αυτές της υποθετικής διαδικασίας αλλά και της υποθετικής διαδικασίας με επιρροή
με την έννοια του χρήματος.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η επιρροή των καταναλωτών με την έννοια του χρήματος
δεν μετριάζει το φαινόμενο της υποθετικής μεροληψίας παρά μόνο στην περίπτωση των
καταναλωτών που έχουν εμπειρία σε σχέση με το προιόν και δη από την αγορά ελαιολάδου
βιολογικής γεωργίας.Τα ανωτέρω αποτελέσματα που προκείπτουν από την περιγραφική
ανάλυση ισχυροποιούνται με την οικονομετρική ανάλυση που ακολουθεί.

- 255 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

- 256 -

Ενότητα 4 - Μετρίαση υποθετικής μεροληψίας σε πειραματικές δημοπρασίες
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2. Οικονομετρική ανάλυση των αποτελεσμάτων
Για την εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές πάνελ δεδομένων με τυχαία επίδραση (random effects). Το δείγμα αποτελείται από 86 καταναλωτές οι
οποίοι δηλώνουν τις αποτιμήσεις τους για πέντε διαδοχικούς γύρους. Σκοπός της ανάλυσης
είναι η εξέταση της σχέσης της προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών (ΠΠ) για 750 ml ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας με την πραγματοποίηση υποθετικών ή πραγματικών αγορών
καθώς και της επίδρασης της επιρροής της έννοιας του χρήματος στη μετρίαση της υποθετικής μεροληψίας.
Το γραμμικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε έχει την εξής μορφή:

bidit = b0 + b1 expit + b2 Hypit + b3 expit * Hypit + b4 HypMPit
+ b5 expit * HypMPit + b6 HypNPit + b7 expit * HypNPit

(1)

+ b'Demog + ai + uit
όπου η μεταβλητή bid είναι η προθυμία πληρωμής των καταναλωτών, exp είναι μια δυαδική
μεταβλητή όπου δηλώνει την εμπειρία των καταναλωτών για το ελαιόλαδο βιολογικής γεωργίας μετρώντας κατά πόσο οι καταναλωτές είναι αγοραστές του εν λόγω προϊόντος, Hyp,
HypMP, HypNP είναι δυαδικές μεταβλητές όπου δηλώνουν τους χειρισμούς υποθετικής δημοπρασίας, υποθετικής δημοπρασίας με επιρροή της έννοιας του χρήματος και υποθετικής
δημοπρασίας με επιρροή ουδέτερων εννοιών αντίστοιχα.
Το διάνυσμα Demog είναι ένα διάνυσμα δημογραφικών μεταβλητών (ηλικία, φύλο, μέγεθος του νοικοκυριού, εισόδημα, εκπαιδευτικό επίπεδο) καθώς και ψευδομεταβλητών για
τους γύρους της δημοπρασίας. ai είναι μη παρατηρούμενοι παράγοντες που επηρεάζουν την
εξαρτημένη μεταβλητή και οι οποίοι δε μεταβάλλονται διαχρονικά και uit είναι ο όρος σφάλματος.
Με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης (Πίνακας 3) η αποτίμηση των
ατόμων υπό πραγματικές συνθήκες (Real) είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερη σε σχέση
αυτούς που αποτίμησαν το προϊόν υποθετικά (hyp, hypMP και hypNP).
Πίνακας 3. Αποτελέσματα παλινδρόμησης
Σταθερός Όρος
exp
hyp
exp¯hyp
hypMP
exp¯hypMP
hypNP
exp¯hypNP
Δημογραφικά
Γύροι

Συντελεστής
6.848***
3.360**
6.416***
-1.543
8.608***
-7.742**
3.248***
0.872

Τυπικό Σφάλμα
2.142
1.482
0.777
3.778
1.532
3.095
0.552
1.802
ΝΑΙ
ΝΑΙ

*** Επίπεδο σημαντικότητας 1%, ** Επίπεδο σημαντικότητας 5%, *Επίπεδο σημαντικότητας 10%
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Επίσης τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης όσον αφορά την επίδραση της έννοιας του χρήματος στην
προσπάθεια μείωσης της υποθετικής μεροληψίας. Ο συντελεστής της μεταβλητής αλληλεπίδρασης exp¯hypMP είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός που δείχνει ότι για τους έμπειρους καταναλωτές η επιρροή με την έννοια του χρήματος οδήγησε τις αποτιμήσεις σε
μικρότερα επίπεδα. Πράγματι μετά από έλεγχο για την ισότητα των συντελεστών και την υπόθεση Ηο: exp¯ hypMP = exp¯hypΝP έχουμε χ2=8.47 και p-value=0.0036. Επίσης μετά
από έλεγχο της υπόθεσης Ηο: exp¯hyp =exp¯ hypMP = exp¯hypΝP έχουμε χ2=8.63 και pvalue=0.0134. Τα ανωτέρω αποτέλεσμα καταδεικνύουν ότι η επίδραση της έννοιας του χρήματος στους καταναλωτές επιδρά στη μετρίαση του φαινομένου της υποθετικής μεροληψίας
για τους έμπειρους καταναλωτές.

Συμπέρασμα
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με την έννοια
του χρήματος και την μείωση της υποθετικής μεροληψίας διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά την
περίπτωση των καταναλωτών που έχουν εμπειρία από την αγορά ελαιολάδου βιολογικής
γεωργίας παρατηρούμε ότι η επιρροή των καταναλωτών με την έννοια του χρήματος μειώνει
σημαντικά τις αποτιμήσεις και μετριάζει το φαινόμενο της υποθετικής μεροληψίας. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη μετρίαση της υποθετικής μεροληψίας είναι η αποκαλούμενη μέθοδος «φτηνά λόγια» (cheap talk) η οποία σύμφωνα
με τους List (2001), Lusk(2003) και Champ et al (2009) είναι αποτελεσματική μόνο στην
περίπτωση των άπειρων καταναλωτών με μικρή γνώση για τα προϊόντα τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης μπορεί να αποτελέσουν την απαρχή για μια νέα μεθοδολογία μετρίασης
της υποθετικής μεροληψίας για έμπειρους καταναλωτές.
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Abstract
How retail prices respond to changes in farm-gate prices is an issue much debated.
This study examines how retail prices for milk, pork, beef, and cereals respond to
price changes at the farm and processing levels. Based on theories of asymmetric price
transmission the study aims to answer the question whether a price increase results in
a slower decline towards the price equilibrium than a price reduction. Based on the
bounds-testing procedure advanced by Pesaran et al. (2001) the price series are tested
for cointegration relationships between all three levels of the food chain and the result
show that cointegration exists between all series, except for farm-gate prices and retail
prices at the milk market, indicating that price transmission exists and a high degree
of integration in the vertical food market chain. Then an error correction model based
on asymmetric cointegration (NARDL), developed by Shin et al. (2009), that takes the
positive and negative price changes into account in both the short and the long run,
is applied. The analysis shows that asymmetries are present in all categories, but the
results are mixed and symmetric relationships are also present.
Keywords: price transmission, asymmetry, Swedish food market chain,
NARDL, competition

1

Introduction

The volatility of food prices, both horizontally and vertically1 is, and have been, of great
concern to economists, policy makers, and stakeholders in the agri-food industry. The large
price ﬂuctuations within the food sector that have occurred during the last years have risen
the question whether there is a tendency for retailers or other middlemen in the food supply
chain to slowly and/or incompletely transmit a price reduction at the farm level, and, in
contrast, transmit increases in agricultural commodity prices more quickly and/or completely
to the ﬁnal consumer. This behavior is known as asymmetric price transmission and is highly
linked to the concept of imperfect competition.
The objective of this study is to empirically investigate if asymmetric transmission of milk,
beef, pork, and cereal prices occur in the Swedish food market chain. Furthermore the study
examines the level of integration between the diﬀerent stages of the vertical market chain,
and apply a causality test in order to investigate in what way, downstream or upstream, the
causality of price changes run.
1 Where horizontal (or spatial) refers to price changes beeing transmitted between diﬀerent geographical
markets, whereas vertical, for instance, refers to how the retail price is aﬀected by a price change at the farm
level.

1
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The concept of asymmetric price transmission has a long history within economics, especially within agricultural economics. Meyer & von Cramon-Taubadel (2004) cite 40 diﬀerent
articles, whilst Frey & Manera (2007) cite 70 papers all concerning asymmetric price transmission to some extent. Asymmetric price transmission is thus a relatively well documented
subject. This paper, however, is the ﬁrst comprehensive study to investigate asymmetric
price transmission in the Swedish food market. The markets for examination diﬀer in degree
of regulation, type of ownership, degree of competition, etc. The extensive approch thus allows for a comparison between products and for an examination of whether the markets diﬀer
and/or behaves as expected according to type of market and economic theory. The majority
of empirical work on asymmetric price transmission are based on a linear cointegration framework (Delatte & López-Villavicencio, (2010)). This approach, however, has been shown to
be misleading if asymmetries really exists (e.g. Granger & Yoon, (2002), Schorderet, (2003),
Lardic & Mignon (2008)). Instead this study will use a method that takes asymmetric cointegration into account. This relatively new method, the nonlinear ARDL model (NARDL)
advanced by Shin et al. (2009), will be used to analyze vertical price transmission between
farmers, processors, and retailers in the Swedish food market chain. The main advatage with
this method is the combination of the short run dynamic error correction process with the
long run asymmetric cointegration regression. In contrast to the Engle-Granger two step
technique, often used in studies concerning short-run asymmetry, the NARDL estimates the
cointegration regression and the ECM in one step. This is a more eﬃcient procedure since the
inclusion of possible asymmetries in the cointegration test reduces the risk of biased results
(Schorderet, 2003). Moreover, studies considering both long- and short-run asymmetries
combined in a continuous way are scarce. (Shin et al., 2009).
The paper is organized as follows: Section 2 gives a brief description of the concept of
asymmetric price transmission, in section 3 a brief review of previous studies and methods
used on analyzing asymmetric price transmission is conducted, in section 4 the empirical
speciﬁkation is presented, while section 5 and 6 present the data and the results, and ﬁnally
in section 7 some concluding remarks are presented.

2

Asymmetric price transmission

Asymmetric price transmission implies that a speciﬁc group at the market cannot take advantage of a price reduction (consumers) or a price increase (producers) that under symmetry
had taken place earlier or in a larger scale. Asymmetric price transmission diﬀers with respect on magnitude or speed of adjustment, or both. Asymmetry with respect to magnitude
implies that the size of the impact from a price change at one level on the price, upstream or
downstream, will diﬀer depending whether the intitial price change is positive or negative.
Whereas speed of adjustment refers to a situation in which a price change is adjusted at a
diﬀerent rate depending on the nature of the initial price change. (Meyer & von CramonTaubadel, 2004). That is, increases or decreases at one level of the chain are not transferred
immediately, but distributed over time. Furthermore, with high transaction costs present,
even competitive companies might fail to adapt to small price changes and thus prevent
the transfer of certain disturbances through the market levels (Vavra & Goodwin, 2005).
Furthermore, it is often assumed that the asymmetry is positive, i.e. output prices respond
more fully to price increases compared to price decreases. However, it is also possible that the
asymmetry is of a negative character which means that output prices react more completely
to price reductions, an event that has been observed in the litterature (Peltzman, 2000).
Several reasons for why asymmetries might occur have been proposed. A common feature
is that they often derive from some sort of deﬁciency in the functioning of the market, e.g. lack
of competition. Especially within the agricultural sector, characterized by numerous agents
at the farm level and a few dominating retailers and processors, there is a belief that agents
at the retail or wholesale level can use their buyer and/or seller power to their advantage.
For instance the European Parliament discusses the competitive situation in the retail and
agricultural sectors as they problematize the fact that food prices in the EU have risen by
2
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3.3 percent per year since 1996 while the price farmers recieve has only risen by 2.1 percent.
It is also emphasized that retail prices have been stable or even increased, after the sharp
fall in prices on agricultural products in 2008. (European Parliament, 2010). Thus ﬁrms
with market power are often assumed to react more quickly to a shock that reduces their
margins than to a shock that increases their margins. However, the evidence concerning
the eﬀect of market power on asymmetric price transmission is unclear. In an empirical
study Peltzman (2000) ﬁnds conﬂicting results of the impact of market power on the price
transmission when using two diﬀerent concentration measures. A result that highlight the
diﬃculties of estimating exercise of market power. Weldegebriel (2004) argues that oligopoly
or oligopsony power per se does not necessarily mean imperfect price transmission; showing
that the functional form of retail demand and farm input supply are key factors in determining
the level of price transmission. Also, companies acting in an oligopolistic environment might
avoid increasing their prices to prevent loosing market shares to their competitors, leading
to negative asymmetry (Ward, 1982). Lastly, Azzam (1999) shows that asymmetry can also
occur in a competitive environment, due to intertemporal optimizing behavior.
In addition to market power asymmetric price transmission can also be a result of so
called menu costs that arise when when ﬁrms change quantities and/or prices because of a
price change at another level of the market chain. Levy et al. (1997) and Dutta et al. (1999)
provide quantiﬁcations of menu costs in the U.S. retail market and show that menu costs
are present at the retail level. As these costs generally are incorporated into the new price
it will have the aﬀect that price increases will be of greater magnitude than price decreases
(Azzam, 1999). In addition to menu costs adjustment costs can also be a possible source of
asymmetric price transmission. Companies may face diﬀerent costs depending on whether
the price increases or decreases which might lead to asymmetric price transmission. Baily &
Brorsen (1989) analyze price transmission within the US beef market and ﬁnd that packers,
unlike breeders, face high ﬁxed costs. In the short run packers might therefore be willing
to lower their margins to maintain production at full capacity. As a result the producer
price might rise faster than it declines. Reagan & Weitzman (1982) show that a price change
response can be asymmetric because of the unequal cost of upholding a relatively high or
low stock. The authors stress that the costs of experience a stock-out are higher compared
to the costs of having a excess supply in stock. To avoid a stock-out ﬁrms might therefore
decrease prices at a lower pace or retailers may be reluctant to raise the price of fresh food
in fear of being left with a useless stock, that is the outcome can be both both positive and
negative asymmetry.
Although this list of possible causes of asymmetric price transmission is not exhaustive,
two other frequently cited parameters should be mentioned. First, Ball & Mankiw (1994)
stress that inﬂation can cause asymmetric price transmission. The authors emphasize that
since inﬂation will cause the relative price to decline i periods between price adjustments
agents will not lower their prices because this has already occurred as a result of inﬂation,
in the same way prices will also be raised to a greater degree. Second, is the market failures
arising from asymmetric information. Information that is important for companies facing
a buy or sell decisions are price data, transportation costs and buyer or seller’s respective
market shares. Companies collect this information until the cost of information gathering
is equal to the expected utility of the information. If the gathering of information diﬀer in
eﬃciency across the stages of the market chain the cost of collecting will also diﬀer. This
can lead to asymmetric price transmission if price adjustments varies in costs at the diﬀerent
stages (Baily & Brorsen, 1989).
Lastly it should be noted that price transmission asymmetries may vary with time. One
reason for this is returns to scale which vary in the short and long run. Capital and technology
adjustments in the long run may exhibit increasing returns to scale, causing diﬀerential
impacts of price transmission in the long and the short run. Although increasing returns
to scale should not be overruled in the short run (McCorriston et al., 2001) it is reasonable
to expect diﬀerences in scale economies, causing diﬀerent impacts of the price transmission
depending on which time horizon being studied. The biological lags, in particular associated

3
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with animal farming, is also a possible explanation, if the farmers’ supply curve is completely
inelastic in the short run it will take some time before farmers can meet increased or decreased
demand. If a price change therefore is not passed through until the long run, this may explain
the diﬀerences in price transmission between the lengths of run.
In summary, the use of market power can lead to asymmetric price transmission, and in
several articles, the results indicate positive asymmetry2 , which further suggests that market
power is the underlying explanation. In a strict monopolistic scenario, this is reasonable,
but the analysis indicates that the relationship is complex and several outcomes are possible
depending on whether market power is present in one or several stages. It should also be
noted that although market power may be an important reason why the asymmetries arise
there can be several causes that lie behind it. That is, asymmetric price transmission may
well, if proven, occur because of market power and /or because of other reasons; therefore,
the presence of asymmetries does not automatically imply abuse of market power. However,
if asymmetries are found to persist in the long run, this could be a sign of agents using
price changes at other levels of the market chain to, unnoticed, expand their margins. As
asymmetries arising from adjustment costs should converge towards a symmetric equilibrium
over time. Therefore, it is expected that adjustment costs do not have a similar importance
in explaining asymmetries in the long term. Note however that other explanations, cited
here, may still be valid.

3

Previous research

Despite the extensive research conducted on asymmetric price transmission in food and agricultural markets, it is not possible to give a general picture of how price transmission in
these markets behave. Although many studies have found asymmetric price transmission the
opposite has also been veriﬁed on numerous occasions. Additionally, the results are often
mixed and vary between products, methods and countries. Because of the vast variety that
exist in the previous empirical research it is hard to draw any general conclusion from these
results. However, it highlights the complex relationships that exist concerning the relationship between prices along the food supply chain and that more research is needed to fully
understand how these actors interact.
The vast majority of studies concerning asymmetric price transmission cover price transmission in the agricultural or interest rate markets, also, most of these articles are from the
2000s. Vertical price transmission is thus a topic that has gained a lot of interest and research
in recent years and the presence of asymmetric price transmission has been tested in numerous
vertical farm markets. However there has not been much research on the Swedish markets,
rather studies on the U.S., and to some extent, the German markets are dominating. These
markets diﬀer from the Swedish market in a number of ways, so it is not always possible to
apply any general conclusions from previous studies on the Swedish market. In the preparation of this study only one refereed article dealing with asymmetric price transmission in the
Swedish market could be found found, Asplund et al. (2000), and it is investigating gasoline
prices. In a survey on price changes in the Swedish milk market, Jordbruksverket3 (2009)
found evidence of correlation between increasing producer prices and increasing consumer
prices, but no sign of correlation between falling producer prices and consumer prices, indicating a positive asymmetric price transmission in the Swedish milk market chain. Durevall
(2003) examines, among other things, the transmission of coﬀee prices in the Danish, Finnish,
and Swedish markets. This study ﬁnds short-run asymmetry in the Finnish market, while
the Danish and Swedish markets exhibit symmetrical relationships. Otherwise, no study that
investigates price transmission in the Swedish agricultural market has been found.
A large number of studies examine price transmission and asymmetric price transmission
in agricultural commodity markets, and, consequently, there exists a wide range of methods
2 E.g.

Frey & Manera (2007, pp. 409-410)
Board of Agriculture

3 Swedish

4
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doing this. Frey & Manera (2007) have made a comprehensive review of the empirical literature in the area of asymmetric price transmission. In particular, they study the various
econometric methods used in diﬀerent studies. One of the conclusions of the paper is that
asymmetry seems to be more the rule than the exception as only 11 out of 87 estimated models reveal symmetry in the market. Meyer & von Cramon-Taubadel’s (2004) meta-analysis
should also be mentioned. In contrast to Frey & Manera (2007), who only ﬁnd correlation
between method used and the results for the ECM method, Meyer & von Cramon-Taubadel
(2004) conclude that the choice of method may have some impact on the result. Table 1 summarizes these results. Table 1 clearly shows that diﬀerent methods give diﬀerent percentage
rejection of symmetry, where the last row shows that the rejection of symmetry ranges from 6
percent (Misc.) to 80 percent (Threshold). It is indeed diﬀerent products and markets tested
with the various methods, so the results should be interpreted with caution. But nevertheless
it should be considered that the detection of asymmetry can correlate with the method used
to some extent. In particular since the methods used have been improved over time.
Table 1: Results from diﬀerent asymmetry tests

Total cases,
of which:
Symmetry
accepted
Symmetry
rejected
Symmetry
rejected (%)

All
methods

Test method
First
Summed
diﬀerences diﬀerences

ECM

Threshold

Misc.

205

93

53

31

10

18

106

30

40

17

2

17

99

63

13

14

8

1

48

68

25

45

80

6

Source: Meyer & von Cramon-Taubadel (2004).

The majority of the literature analyzing the pass-through of price changes uphold the
assumption that the underlying cointegration relationship can be represented as a linear combination of the underlying non-stationary variables (Delatte & López-Villavicencio, 2010). A
convenient framework to do so is the ARDL framework. The linear ARDL approach is an
eﬃcient technique for determining cointegration relationships in small samples and it also
has the advantage that it can be applied irrespective of the regressors’ order of integration
(Pesaran & Shin, 1989); that is, it can be applied regardless of the stationary properties
of the variables in the sample, thus allowing for statistical inferences on long-run estimates,
something that is not possible under alternative cointegration techniques. However, assuming
a symmetric long-run relationship combination of non-stationary regressors might be overly
simplistic when dealing with asymmetries (Shin et al., 2009). Instead it is possible to examine asymmetric price transmission by an asymmetric cointegration approach that eases this
limitation by detecting both long- and short-run asymmetries between economic variables.
Granger & Yoon (2002) and Schorderet (2003) have introduced the idea that the cointegration relationship can be deﬁned by the positive and negative components of the underlying
variables, that is, the long-term relationship between two series are de facto asymmetric,
an eﬀect that Granger and Yoon term hidden cointegration. To use this approach is an
improvement as this methodology incorporates potential asymmetries in the cointegration
test, which minimizes the risk of biased results. This study will follow a model advanced by
Shin et al. (2009), which is an asymmetric expansion of the above mentioned linear ARDL
model, the asymmetric nonlinear ARDL model (NARDL). As suggested by Shin et al. (2009),
the previous symmetric linear combination of non-stationary stochastic regressors might be
overly restrictive. Instead of imposing this linearity they propose analyzing the long-term
5
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asymmetric relationship in levels combined with the short-run error correction speciﬁcation.

4

Identifying Asymmetric Price Transmission

To investigate the existence of price transmission and, by extension, asymmetric price transmission in the Swedish food market chain, it is necessary to ﬁrst examine whether there is a
long-run relationship between the diﬀerent price series; farm-gate prices, processing prices,
and retail prices. If the retail price is generated by the farm-gate price and no asymmetry is
present, it is possible to write the following equation:
yt = α + β1 xt + ut

(1)

where yt is the retail price and xt is the farm-gate price. If the regression shows a positive
result for a relationship between the two prices it can be concluded that price transmission
exists, i.e. the food chain is integrated.
To account for asymmetric price tranmission, it is necessary to revise equation (1) to
allow for diﬀerent price adjustment. This is preferable done by including dummy variables
in (1), leading to the following equation:
yt = α + β1+ Dt+ xt + β1− Dt− xt + εt
Dt+

where

and

Dt−

(2)

are dummy variables taking the following values:

1
if
xt ≥ xt−1
Dt+ =
0 otherwise
Dt−

=



1
if
0 otherwise

xt < xt−1

The inclusion of these dummy variables has the eﬀect that the input price is divided into
two diﬀerent variables, one that takes rising price changes into account and one that takes
declining price changes into account.
Clearly this is a simplistic way to examine asymmetric price transmission, and because of
non-stationarity and other time series characteristics one will need to include ﬁrst diﬀerences
and take the concept of cointegration into account. Here this is done by the NARDL model.
Following Shin et al. (2009) consider the following asymmetric cointegration regression:
− −
y t = β + x+
t + β x t + ut

(3)

−
where yt and xt are scalar I (1) variables, and x+
t and xt are partial sum processes of positive
and negative changes in xt :

x+
t =

t


∆x+
j =

j=1

t


max (∆xj , 0), x−
t =

j=1

t


∆x−
j =

j=1

t


min (∆xj , 0)

(4)

j=1

−
+
such that xt = x0 + x+
and β − are the associated long-run parameters, and
t + xt , and β
xt is a k × 1 vector of regressors.
By modifying (3) and associating it with the ARDL(p, q, q) case the following asymmetric
error correction model associated with the asymmetric cointegration is obtained4 :

∆yt = ρyt−1 +

θ + x+
t−1

+

θ − x−
t−1

+

p−1


ϕi ∆yt−i +

i=1

4 For

p


−
−
(πi+ ∆x+
t−i + πi ∆xt−i ) + εt

i=0

a more extensive derivation of the model see Shin et al. (2009)

6

- 268 -

(5)

Ενότητα 4 - Price transmission in the Swedish Food Market Chain

Equation (5) is thus both a cointegration and an ECM-extension of (3), where the ﬁrst part
in the equation represents the long-run relationship, whereas the second part is the ECM
where changes in xt are related to last period’s disequilibrium and any variations induced
by a change in the determinants of prices. The asymmetric ARDL cointegration approach
follows three steps; (i) estimation of the regressors in (5), by a standard OLS regression; (ii)
−
establishment of the long-run relationship between the levels of the variables yt , x+
t , xt , by
means of a modiﬁed F -test using the bounds-testing procedure advanced by Pesaran et al.
(2001) and Shin et al. (2009), which refers to the joint null, ρ = θ+ = θ− = 0; and (iii)
test, by means of aWald test for
asymmetry by θ = θ+ = θ− ; and (ii) short-run
p(i) long-run
p
+
−
asymmetry where i=0 πi = i=0 π is tested. If theses turn out to be unequal symmetric
price transmission can be rejected.
To determine the long-run relationship it is necessary to to calculate the long-run parameters. These can be interpreted as the long-run price transmission elasticity or as the
equilibrium relationship between the prices, i.e. how large eﬀect a price change will have in
the long-run. For long-run asymmetry, these are calculated as β̂ + = −θ̂+ /ρ̂ and β̂ − = −θ̂− /ρ̂
respectively, and for symmetry the long-run parameter is calculated as β̂ = −θ̂/ρ̂.
Finally, the asymmetric ARDL model can be used to obtain the asymmetric dynamic
multipliers, that allows for an outlining of the asymmetric (or symmetric) adjustment patterns
−
imbedded in the model, i.e. how a unit change in x+
t and xt eﬀects yt , deﬁned by:
m+
h =

h

δyt+j
j=0

5

δx+
t

, m−
h =

h

δyt+j
j=0

δx−
t

(6)

Data

For the empirical investigation, this study uses farm-gate prices (producers), processing
prices, and retail prices, captured by monthly price indices from the Swedish Board of Agriculture. For the retail level the Swedish consumer price index (KPI) is used and for the farm
and processing levels, Swedish output price index (A-index) and producer price index (PPI)
are used respectively. All prices cover the period January 1995 through May 2010 and are
expressed in logs, which allows for a percentage change interpretation. An important issue
is data frequency. If the price transmission is asymmetric in the short run, but symmetric in
the long run, estimation with low-frequency data might fail to capture the asymmetry in the
price series. Monthly data may, according to von Cramon-Taubadel (1998), be on the low
side, and he proposes weekly data for this type of study. However high-frequent data, such
as weekly or daily data, are often scarce and thus one must balance data availablity against
modelling considerations. Furthermore, according to Frey and Manera (2007), there are no
signiﬁcant diﬀerences in the results between studies using weekly or monthly data. Thus it
may be assumed that the use of monthly data will not aﬀect the results too much.
Figure 1 shows the price development of the diﬀerent products for the three price indices
examined. As can be seen in the ﬁgure, there has been high price volatility for all products,
but it is also clear that the price development diﬀer by commodity and by level of the food
chain. The variability of pork prices is much higher than milk prices and cereal prices, who
show a fairly smooth price growth. The producer price for milk and cereals show signs of
a structural break around 2007, explained by the rising grain prices at this time. Therefore
test for structural breaks is conducted for all price indices and products to see if a dummy
variable is needed to increase the power of the cointegration test. Furthermore, a casual
glance at the price diagram shows that the prices follow eachother quite well, indicating a
cointegration relationship and that some kind of price transmission is present.

7
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Figure 1: Swedish food prices 1995m01 — 2010m05

Note: Natural logs of Swedish farm, processing, and retail prices for seleted goods.
Source: Swedich Board of Agriculture

5.1

Unit root & standard cointegration tests

In order to apply our cointegration tests it is crucial to ﬁrst scrutinize the stationarity of
the time series examined. Test for unit root is done using an ADF-test and a PhillipsPerron test with optimal lag length chosen from the Akaike or Schwarz Bayesian information
criteria. In table 2 it can be seen that all prices are non-stationary in levels whilst they are
all stationary after diﬀerentiation, hence all prices are I (1), and the data series my be linked
by a cointegration relation.
With all the series being I (1) the analysis proceeds with a cointegration test. This is
done with the Engle-Granger’s two-step procedure and the Johansen test. These cointegration tests are linear in their design and running OLS on the cointegration relation under
these circumstances is expected to provide poor estimates of the parameters (Schorderet,
2003). In that sence these tests aim to highlight the potential errors which can be made
when adopting a linear relationship when the actual long-term relationship is nonlinear.
Table 3 presents the results, where the relationships have been normalized on downstream
causality, such that retail prices were regressed on the processing and producer prices and
the processing prices were regressed on producer prices. As seen from table 3, the results are
somewhat ambigous showing that performing these tests provide no clear evidence of linear
cointegration, illustrating these tests’ weaknesses just discussed. Milk and cereals show the
most uniform results where only the transmission between producers and retailers show conﬂicting results. However, where the cointegration test reject the null of no cointegration for
milk price, cereals show no such relationship between producers and processors, and between
the processors and retailers. For pork a clear result of cointegration is only present between
producer and processing prices, while beef shows conﬂicting results on all levels. But, as
mentioned above, because the data probably is characterized by non-linear and asymmetric
attributes the results should be considered with care, since theses tests may have a low coeﬃcient of determination under these circumstances. Furthermore, since the diagrams indicate
a clear correlation between the diﬀerent price series the results adduce weighty arguments
for an NARDL-based approach. This method is applied between all levels and price series,
where all the price series are adjusted for seasonal variations and structural breaks, where
applicable.

8
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Table 2: Unit root test, ADF & Phillips-Perron
Case

Stage

Test
ADF

Producer
PP

In logs

ADF
Processors
PP
ADF
Retailers
PP
ADF
Producer
PP

First diﬀ.

ADF
Processors
PP
ADF
Retailers
PP

Milk
-2.502
(-3.272)
-2.694
(-3.351)

Pork
-2.814
(-3.505)
-2.779
(-3.380)

Beef
-2.397
(-3.457)
-1.822
(-3.377)

Cereals
2.127
(-3.435)
-1.600
(-3.379)

-2.198
(-3.319)
-2.340
(-3.375)

-3.356
(-3.449)
-2.694
(-3.373)

-5.181
(-3.461)
-2.484
(-3.368)

-1.909
(-3.489)
-2.497
(-3.378)

-1.695
(-3.3488)
-2.743
(-3.422)
-8.390
(-3.431)
-8.393
(-3.293)

-2.201
(-3.344)
-2.786
(-3.346)
-8.188
(-3.464)
-10.847
(-3.356)

-1.801
(-3.456)
-2.484
(-3.368)
-4.713
(-3.333)
-9.105
(-3.367)

-2.194
(-3.391)
-1.645
(-3.389)
9.901
(-3.380)
-10.521
(-3.283)

-12.310
(-3.392)
-12.724
(-3.320)

-8.241
(-3.441)
-10.506
(-3.341)

-6.524
(-3.457)
-10.936
(-3.368)

-7.205
(-3.450)
-11.895
(-3.304)

-8.353
(-3.471)
-11.308
(-3.362)

-12.958
(-3.390)
-13.400
(-3.341)

-7.123
(-3.419)
-13.278
(-3.387)

-4.242
(-3.339)
-10.960
(-3.324)

Note: Critical values within parenthesis. Source: Own calculations from
the data.

Table 3: Cointegration test, E-G: PP, E-G: ADF, & Johansen
Regression

Test
EG:PP
EG:ADF
Johansen

Milk
-3.169*
-3.220*
22.272**

Pork
-3.226*
-2.517
13.264

Beef
-3.005
-2.554
38.658**

Cereals
-2.589
-2.654
6.199

Retail=Prod.

EG:PP
EG:ADF
Johansen

-2.961
-3.080
27.544**

-3.562**
-2.987
22.843**

-3.445**
-2.879
16.581

-1.976
-2.258
22.083**

Proc.=Prod.

EG:PP
EG:ADF
Johansen

-3.118*
-3.175*
33.176**

-4.118**
-3.536**
35.404**

-3.630**
-3.932**
16.837

-2.841
-3.002
14.842

Retail=Proc.

Note: Critical values according to MacKinnon (2010), Johansen critical
value = 20.18, *, **, ***, signiﬁcant at the 10, 5, 1-percent level respectivaly. Source: Own calculations from the data.

6

Results

The empirical test for the presence of price transmission and possible short- and long-run
asymmetries follow the descrption of the NARDL model presented in section 4. Tables with
9
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test statistics and the impulse response diagrams from the dynamic multipliers can be found
in table 4, Annex A, and B.
For all commodities except milk the PSS F -test (or W -test) rejects the null of no cointegration at all levels. Hence, the results indicate a well integrated food chain where price
changes will be transmitted through the diﬀerent levels. In most cases the causality runs
downstream, some exceptions with upstream, or two-way causality do occur however. The
asymmetry tests reveal that asymmetries are present at all markets investigated. However,
symmetric price transmission is also present at all levels, exhibiting that asymmetry is not
the dominant outcome.

Milk
Milk show a general high degree of price transmission where the long-run parameter is calculated to a value around one, i.e. the whole price change is transmitted to the next level
of the food chain. Milk exhibits a low degree of processing from the farm level to the retail
level so the exhibited price on the various stages are essentially the same commodity price. A
low degree of processing, from farmer to retailer, can be expected to generate a high degree
of price transmission. Which thus is conﬁrmed in these results. However, no cointegration,
and consequently no price transmission, can be found between farm and retail prices. Furthermore, the analysis reveals an upstream causality between processors and farmers, i.e.
price changes at the processing level aﬀect the farm-gate price and not vice versa, where the
adjustment of changes in processing prices are asymmetric in the long and the short run.
The short- and long-run symmetric relationship between processors and retailers is highlighted in ﬁgure 2, that only shows small diﬀerences between positive and negative price
changes in the ﬁrst few periods, and also a very low overshooting for both positive and negative price changes. In the other case a price change will create a great deal of variability in
the short run with both positive and negative price changes overshooting. This panel also
shows the magnitude of the long-run asymmetry.

Pork
For pork the results indicate downstream causality between all levels within the pork sector.
Thus, price changes at the farm level will aﬀect the processing and the retail price, as well
as changes at the processing level will aﬀect the retail price.
The processing price show a positive asymmetric response to changes in the farm-gate
price, both in the short- and in the long run. Whereas the transmission of price changes
from the farm level to the retail level is symmetric in the long run. In the short-run however
the negative price changes were insigniﬁcant, thus only price increases will have an eﬀect
in the short-run indicating a short-run positive asymmetric price transmission. The price
linkage between processors and retailers show a symmetric relationship in the short-run, but
an asymmetric transmission in the long-run. Furthermore, this asymmetry is negative, i.e.
retailers will adjust more extensive and faster to price decreases on the processing level. The
long-run parameters, calculated to 0.215 and 0.892 for positive and negative price changes
respectively clearly highlights this, indicating that when the processing price increases (decreases) with 1 percent the retail price will increase (decrease) will 0.215 (0.892) percent.
Figure 3 show the impulse responses for the pork market. In the case of retail and
processor price responses to shocks at the farm level, signiﬁcant asymmetries are present,
both in terms of speed of adjustment and magnitude. However, the retail price does converge
towards a symmetric equilibrium after about 24 months. Retail prices also show interesting
dynamics in resonse to shocks at the processing level with extensive variablity in the ﬁrst
few periods, with both positive and negative diﬀerences, which might explain the short run
symmetry. As noted above the long run asymmetry is negative which appears clearly in
ﬁgure 3.

10

- 272 -

Ενότητα 4 - Price transmission in the Swedish Food Market Chain

Beef
As seen in table 4 the results from the causality tests of beef show that a price change at the
farm level aﬀects both processing and retail prices, while there is two-way causality between
retailers and processors. This means that the processing and retail prices are determined
simultaneously. However, the asymmetry results give conﬂicting results where retailers will
adjust to price changes, at the processing level, asymmetrically in the long run, will processors only react with asymmetry in the short run. Furthermore retailers react with positive
asymmetry whereas processors react with negative asymmetry.
The analysis also shows that both processors and retailers react with positive asymmetry
to price changes at the farm level in long run. Note also the insigniﬁcant negative long run
parameter, suggesting that price cuts at the farm level are not transmissted to the processors.
This pattern of asymmetry is highlighted in the dynamic multipliers presented in ﬁgure 4.
Focusing ﬁrst on the processing and retail prices response to changes in the farm-gate price,
we observe a strong reaction to both positive and negative changes in the ﬁrst periods. In the
longer term however it clariﬁes that the positive changes increase more than the negative,
highlighting the positive long-run asymmetry. In the Retail – Processor case the short-run
reaction is about the same as in the previous case. In the long-run however the ﬁgure clariﬁes
the negative long-run asymmetry.

Cereals
In this commodity group the products diﬀer to a greater degree, compared to the previous
products, between the various instances of market chain. Thus, it is not surprising that the
relationships are weaker here compared to previous results.
The asymmetry analysis show that price changes at the farm-level will be transmitted
asymmetrically in the short run to processors and retailers. Note however, that it is price
reductions that are being transmitted to a larger extent, i.e. negative asymmetry.
In the long run the Wald-test cannot reject a symmetric price transmission between AIndex and PPI, so in the long run both upturns and downturns tend to converge towards
the long-run equilibrium of 0.40. Between farmers and retailers however the transmission is
asymmetric both in the short and in the long term. Here it may be worth noting that in the
long run the relationship is reversed compared to the short term, namely, positive asymmetry
in the long run and negative asymmetry in the short run. This pattern of asymmetry is
present in the shape of the dynamic multipliers presented in ﬁgure 2 where we observe a
stronger reaction to price decreases in the short run but also a stronger retrogression towards
the long-run equilibrium leading to positive asymmetry in the long run. In general the
results in 2 also show that the short-run reaction to a price change is fairly slow for both
price decreases and price increases at all levels.
Table 4 summarizes the presented results for the causality, type of price transmission, the
long-term price transmission, and if the asymmetry is positive or negative.
The overall conclusion from table 4 is that the results to a large extent are consistent with
the market characteristics. The milk market, characterized by a low added value and a fairly
good competitive structure, also display a higher degree of price transmission and symmetric
relationships. Furthermore the one asymmetric relationship that could be shown is negative
which is consistent with the fact that the dairies, to some extent, are working to maximize
the farmers’ proﬁts. For the other products with a higher added value the transmission is
lower, and these products have, in general, a higher share of asymmetric relationships. The
larger share of asymmetry within these markets match well with both a higher degree of
market power and higher adjustment and/or menu costs.
In summary the application of the NARDL model on retail, processing, and farm level
prices in the Swedish milk, pork, beef, and cereal markets indicates the presence of asymmetries in the price transmission between these levels of the market chain. The impulse
response diagrams, optained from the dynamic multipliers, illutrate these asymmetries in a
11
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Table 4: Summary results
Milk
Causality
Prod.–>Proc.
Prod.–>Retail
Prod.<–Proc.
Proc.–>Retail

Asym. or Sym.
Short/long run
—
—
A/A
A/S

Prod.–>Proc.
Prod.–>Retail
Proc.–>Retail

A/A
A/S
S/A

Prod.–>Proc.
Prod.–>Retail
Proc.–>Retail
Proc.<–Retail

A/A
S/A
A/S
S/A

Prod.–>Proc.
Prod.–>Retail
Proc.–>Retail
Proc.<–Retail

S/S
S/A
—
S/A

Pos & neg
long-run estimate
—
—
1.452/0.165
0.982
Pork
0.535/0.442
0.390
0.174/0.803
Beef
0.189/0.031
0.665/0.365
1.982
0.895/0.154
Cereals
0.388
0.347/0.215
—
0.871/1.258

Pos/neg asym.
Short/long run
—
—
-/+/S
+/+
+/S
S/+/+
S/+
+/S
S/S/S
S/+
—
S/+

Note: –> denotes downstream causality, whilst <– denotes upstream causality.
Pos & neg long-run estimate describes the long-run impact (see section XX)
of a price increase (pos) and price decrease (neg), whilst Pos/neg asymmetry
refers to type of asymmetry. Source: Own calculations from the data.

well-deﬁned way with some price changes causing transitory adjustments, and others causing
permanent shifts.

7

Concluding Remarks

This paper has studied the prevalence of asymmetry in the price transmission mechanism
in the Swedish food supply chain. Previous studies on this subject on agricultural products, have mainly used the Vector Error Correction Model (VECM) or autoregression vector
(VAR) models (Koutroumanidis et al., 2009). This study has adopted the NARDL model
with the main advantage that it combines the short run dynamic error correction process
with a long run asymmetric cointegration regression. Such a method is relevant since asymmetric cointegration can be present, even if the standard cointegration tests fail to ﬁnd any
clear relationships between the diﬀerent prices. Furthermore, to be able to study whether
asymmetries prevail in the long run is of great interest since this fact, in broad outline, can
rule out adjustment costs as an explanation for possible asymmetry.
The objective of this study is to examine the degree of integration in the vertical supply
chain for selected food products in Sweden, estimate the direction of price transmission
causality, and to investigate if the price transmission is asymmetric. The results show that
the Swedish food market chain is highly integrated, meaning that price changes will be
transmitted along the food chain. The only exception occurrs in the milk market where no
transmission could be found between farmers and retailers. The farm and processing levels
12
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of this market chain are highly integrated, as basically all major dairies in Sweden are owned
by the farmers who in their turn supply the milk to dairies. This is possibly why price
changes at the processing level, i.e. diaries, are transmitted upstream. Because of this, the
linkage between farmers and retailers becomes weaker which might explain why there is no
transmission between farmers and retailers.
The results show that asymmetries, both positive and negative, occur within the Swedish
food supply chain. The underlying causes of the existing asymmetries however, cannot be
established without any further analysis on the fundamental functioning of these markets.
The Swedish food processing markets are fairly concentrated with CR4 values ranging from
51 to 100 depending on products and stages in the market chain (Konkurrensverket, 2008).
With high concentration levels it can be easy at hand to suggest that the asymmetry is a
result of actors using their market power to take advantage of price increases at the farm
level to raise prices more than adequate. However, many of the Swedish processing ﬁrms,
especially in the dairy industry, are cooperatives owned by the farmers. So in that way
processors have limited market power against farmers. In the meat sector however, this
has changed in recent years and none of the three largest slaughter or cutting companies in
Sweden are run as cooperatives (Konkurrensverket, 2011). This means that it is now in the
owners’ interest to pay only the price for obtaining the quantities in demand. According to
the Swedish Board of Agriculture, however problems with buyer power between farmers and
processors within this sector is limited (Jordbruksverket, 2011), implying a limited market
power between processors and farmers. In the lower stages of the market chain, however, the
relationship is more complex. With both buyer and seller power characterizing the market,
there are possibilities for asymmetric responses to price changes on both levels. According to
Dobson & Waterson (1999) retailers should be analyzed as they have, or may hold, market
power against both consumers and producers. This is also true for the Swedish market where
the food retailing sector is characterized by high concentration levels and dominated by a
few leading ﬁrms (Konkurrensverket, 2008). Retailers’ buying power is thus an important
aspect in the analysis of how actors in the food market interact. Based on these reﬂections,
there are opportunities for retailers in the Swedish food market to use asymmetric pricing
practices. This is consistent with the results, where the largest share of asymmetry was found
between retailers and farmers. However, even though some agents act on markets with high
concentration ratios they may not be able to use market power, so the asymmetry detected
might also be a result of adjustment costs, or some other, not observed, cause. In the longer
run, however, adjustment costs should play a diminishing part in explaining the asymmetry.
Thus, the long-run asymmetry can, to a greater extent, be addressed to misuse of market
power. The analysis also shows some cases of negative asymmetry. With a few dominating
ﬁrms and high concentration levels it is possible that the negative asymmetry is a result of
oligopoly competition where retailers avoid increasing prices to maintain, or enlarge, their
market share (Ward, 1982). The negative asymmetry between processors and farmers at the
milk market is also consistent with the type of ownership here, where the processors, to a
large extent, work to maximize farmers’ proﬁts.
Some results point towards a symmetric transmission in the short run but an asymmetric
price transmission in the long run. This is an unexpected result that has not been encountered
that much in the previous literature5 . One possible explanation is the biological lags that
characterize the meat sector. Since the farmers’ supply function is completely inelastic in
the short-run there are a substantial sluggishness in the adaptation to changes in demand
within the meat sectors. If the prices, because of this, remain unchanged until after a few
periods this could explain the results. This explanation is particularly viable for upstream
relationships since demand factors play a larger part for this causality.
The products investigated in this study do not only diﬀer in level of competition but
also in degree of processing. A number of studies consider the structure of costs and their
interaction between market power as causes for asymmetric price transmission. Bettendorf
5 Delatte

& López-Villavicencio (2010) show how the reaction of prices on changes in exchange rates can
be symmetric in the short-run and asymmetric in the long-run
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& Verboven (2000) show that the weak transmission of coﬀee bean prices to consumer prices
in Netherlands is due to a relatively large share of costs other than the cost of beans while
the market was relatively competitive. This is not unexpected; for more processed goods,
there are more factors aﬀecting the retail price compared to goods with low added value.
The diﬀerence between the milk that the farmers deliver and the milk consumed is not large
compared to, for example, the slaughter animal on the farming level and the beef that retailers
sell. Because of this a larger degree of price transmission for dairy products compared to
meat, or even cereals, can be expected. This study has conﬁrmed this to some extent, where
the relationship between changes in farm prices and price changes at the retail level generally
is weaker for products with higher added value such as cereals or meat.
Overall, the analysis shows that the conditions diﬀer between goods and level of the chain.
For milk, the analysis suggests that the market in general works well. For meat and cereals,
the situation is more complex. There are signs of the competitive conditions aﬀecting the
pricing behaviour, but in order to exclude other explanatory factors this needs to be studied
more deeply. Finally, the notion that processors and retailers preferably raise their prices,
but reduces them less often, has to some extent been conﬁrmed in this study. However, the
results are somewhat ambiguous with both symmetric and asymmetric relationships and it
is not a general phenomenon in the Swedish food chain. Instead, it argues in favor of a
complex market structure and against the common belief of unfair pricing practices in the
food sector. The equivocal results also point towards further investigation and analysis about
the fundamental functioning of the Swedish food market chain.
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A

Estimation results

Below all estimation results are presented, all estimations are based on equation 5. FP SS
and WP SS are the results from the cointegration tests based on values from Pesaran et
al. (2001). Critical values are taken from Pesaran & Pesaran (2009, pp. 544-545). When
heteroscedasticity was present, the Wald-statistic was used (WP SS ), otherwise the F -statistic
−
(FP SS ) was used. L+
y and Ly are the positive and negative long-run relationships. Only one
relationship is displayed when there is symmetry in the long run. *,**, and *** means
signiﬁcant at the 10, 5 and 1-percent level respectively.
Table 5: ARDL estimation results: Milk
Regr:
Variable

Retail=Proc.
Coeﬀ.
P-value

Prod.=Proc.
Coeﬀ.
Std.

constant

0.367

0.708

0.000

0.000

trend

—

—

-0.0005

0.004

Lyt−1

-0.081

0.000

-0.156

0.000

Lx+
t−1
Lx−
t−1

0.085

0.000

0.227

0.006

0.095

0.000

0.026

0.741

∆yt−1

—

—

0.196

0.039

∆yt−2

—

—

0.288

0.001

∆yt−3

—

—

-0.123

0.132

∆yt−5

-0.119

∆yt−9
∆x+
t
∆x+
t−1
∆x+
t−12
∆x−
t
∆x−
t−1
∆x−
t−2
∆x−
t−3
∆x−
t−11
∆x−
t−12
2

R

0.551

0.622

adj. R2

0.529

0.575

L+
y
L−
y

0.982***

FP SS

—

—

WP SS

18.508***

18.519**

WLR

1.179

[0.278]

12.798

[0.000]

WSR

5.958

[0.015]

3.661

[0.056]

0.021

—

—

—

—

—

—

—

—

0.827

0.395

0.001

—

0.155

0.047

—

—
0.144

0.002
—
—

—

-0.828

0.084

0.092

1.291

0.002

—

—

—

—

—

—

2.281

—

—

—

—

—

—

—

—

0.009

1.452***
0.165
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Table 6: ARDL estimation results: Beef
Regr:
Variable

Retail=Proc.
Coeﬀ.
P-value

Proc.=Retail
Coeﬀ.
P-value

Proc.=Prod.
Coeﬀ.
P-value

Retail=Prod.
Coeﬀ. P-value

constant

0.183

0.011

1.698

0.000

0.670

0.332

trend

—

—

-0.002

0.000

—

Lyt−1

-0.046

0.005

-0.367

0.000

-0.143

0.001

-0.078

0.002

Lx+
t−1
Lx−
t−1

0.061

0.089

0.372

0.000

0.027

0.087

0.046

0.015

0.052

0.207

0.021

0.445

0.004

0.763

0.023

0.097

∆yt−1

-0.213

0.004

0.171

0.019

0.068

0.390

-0.213

0.003

∆yt−2

—

—

0.122

0.083

0.107

0.148

—

∆x+
t
∆x+
t−1
∆x+
t−11
∆x−
t
∆x−
t−3
∆x−
t−4
∆x−
t−7
∆x−
t−11
∆x−
t−12
2

0.332

0.001

0.618

0.000

0.180

0.015

0.173

0.003

0.192

0.066

—

—

0.147

0.047

0.159

0.011

—

-0.087

0.148

0.440

0.465

0.369

0.429

2

0.382

0.406

0.304

0.369

0.928***

0.189**

0.665

0.070

0.031

0.365

11.561*

4.262*

4.469*

R

adj. R
L+
y
L−
y

—
0.174

—

-0.266

0.031

—

0.001
—

—

0.083

—

—

0.187

—

—

—

—

—

0.104

0.179

—

—

—

—

—

—

0.185

0.021

—

—

0.301

0.027

—

—

—

—

—

—

—

0.057

—

—

—

—

-0.276

—

—

—

1.982***

0.053

-0.186
—

—

—

—

—

0.067

—

0.003

—

FP SS

5.842**

WLR

1.318

[0.251]

15.534

[0.000]

8.788

[0.003]

12.565

[0.000]

WSR

4.435

[0.035]

1.693

[0.193]

3.740

[0.053]

2.159

[0.142]
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Table 7: ARDL estimation results: Cereals
Regr:
Variable

Proc.=Retail
Coeﬀ.
P-value

Retail=Prod.
Coeﬀ.
P-value

Proc.=Prod.
Coeﬀ.
P-value

constant

0.514

0.000

0.499

0.000

0.324

0.006

trend

0.0002

0.000

—

—

0.0002

0.001

Lyt−1

-0.113

0.000

-0.108

0.000

-0.072

0.006

Lx+
t−1
Lx−
t−1

0.099

0.000

0.037

0.000

0.027

0.000

0.138

0.000

0.024

0.000

0.031

0.000

∆yt−1

-0.108

0.031

—

∆yt−3

—

—

∆yt−5

—

∆yt−6

—

∆yt−12

—

∆x+
t

0.854

0.000

—

∆x+
t−1
∆x+
t−2
∆x+
t−6
∆x+
t−7
∆x−
t
∆x−
t−1
∆x−
t−3
∆x−
t−6
2

0.210

0.009

—

2

—

—

0.106

0.092

—

—

—

0.177

0.108

—

—

—

—

—

-0.122

0.051

0.009

0.075

0.187

—

-0.048

0.041

-0.086

0.001

-0.061

0.022

—

0.087

0.008

0.122

0.000

—

—

0.072

0.022

0.073

0.004

—

—

—

—

0.057

0.022

0.046

0.070

0.054

0.056

0.062

—

—

—

—

—

0.068

—

—

1.106

R

—

—

0.000

0.185

—

—

0.050

—

—

—

—

—

-0.063

0.798

0.524

0.528

0.788

0.478

0.483

L+
y
L−
y

0.871**
1.258***

0.347***
0.215***

0.389***

FP SS
WP SS

10.675***
—

—
31.967***

9.489***
—

WLR
WSR

25.554
0.062

adj. R

[0.000]
[0.804]

14.857
0.247

17

- 279 -

[0.000]
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2.253

[0.476]
[0.133]
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Table 8: ARDL estimation results: Pork
Regr:
Variable

Retail=Proc.
Coeﬀ.
P-value

Proc.=Prod.
Coeﬀ.
P-value

Retail=Prod.
Coeﬀ.
Std.

constant

0.965

0.000

0.438

0.001

0.902

0.000

trend

0.001

0.000

—

—

0.0003

0.005

Lyt−1

-0.216

0.000

-0.094

0.001

-0.204

0.000

Lx+
t−1
Lx−
t−1

0.048

0.018

0.050

0.012

0.067

0.000

0.164

0.000

0.041

0.023

0.088

0.000

∆yt−1

—

—

—

—

-0.110

0.089

∆yt−6

—

—

-0.108

0.073

-0.120

0.044

∆yt−11

0.131

0.032

—

∆x+
t
∆x+
t−1
∆x+
t−2
∆x+
t−5
∆x+
t−8
∆x−
t−1
∆x−
t−2
∆x−
t−3
∆x−
t−4
∆x−
t−8
∆x−
t−9
∆x−
t−10
2

0.370

0.000

0.314

0.000

0.158

0.000

—

—

0.222

0.000

0.088

0.046

—

—

-0.105

0.049

—

—

—

—

0.163

0.001

—

—

—

—

-0.101

0.012

—

—

—

—

—

—

—

0.194

0.000

—

—

—

—

0.110

0.009

—

—

—

—

-0.093

0.018

—

—

0.044

0.100

0.026

—

—

0.128

0.002

0.081

0.047

—

0.091

0.025

0.491

0.669

0.523

2

R

0.117
—
0.176

0.000

—

—

—

—

-0.108

0.453

0.631

0.474

L+
y
L−
y

0.174**
0.803***

0.535***
0.442**

0.390***

FP SS
WP SS

—
29.212***

—
15.200**

11.420***
—

WLR
WSR

12.820
0.511

adj. R

[0.000]
[0.475]

8.976
20.774
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2.087
3.255

—

0.030

—

[0.149]
[0.071]
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B

Dynamic multipliers
Figure 2: Dynamic multipliers: Milk
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Figure 4: Dynamic multipliers: Beef
Producer → Processor
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Figure 5: Dynamic multipliers: Cereals
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Ελαστικότητες Ζήτησης Εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα:
Εφαρμογή ενός υποδείγματος Διαφοροποιημένων Προελεύσεων
Στάθης Κλωνάρης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Περίληψη
Στην συγκεκριμένη μελέτη ένα υπόδειγμα ζήτησης εισαγόμενου κρέατος όπου οι χώρες
προέλευσης παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε είδους κρέατος έχει χρησιμοποιηθεί για την
ανάλυση ζήτησης εισαγόμενων κρεάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 1989-2010. Πέραν
των εισαγωγών αγοπρόβειου κρέατος από την Ν. Ζηλανδία, το 99% περίπου των εισαγωγών
κρέατος γίνεται από χώρες της ΕΕ και κυρίως από την Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Τα
εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι σε μία μείωση των δαπανών για εισαγωγές κρέατος λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα θα οδηγήσει ποσοστιαία σε μία μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών φρέσκου βόειου κρέατος από την Γερμανία, κατεψυγμένου
βόϊου από την Ιταλία και αιγοπρπόβειου κράτος από την Βουλγαρία. Σχεδόν οι εισαγωγές
όλων των κρεάτων εμφανίζονται ως ανελαστικές ως προς την τιμή εισαγωγής πλην τις εισαγωγές φρέσκου και κατεψυγμένου βόειου κρέατος από την Γερμανία και κρέατος πουλερικών
από την Γαλλία και την Ολλανδία. Τέλος, έντονος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ ης Ολλανδίας και της Γερμανίας όσον αφορά τις εισαγωγές φρέσκου βόειου κρέατος ενώ για τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας καθώς και μεταξύ Ολλανδίας και Γαλλίας.
Λέξεις-κλειδιά: Εισαγωγές Κρέατος Υπόδειγμα Εμπορίου, Ελαστικότητες Ζήτησης εισαγόμενων προϊόντων, Υπόδειγμα AIDS, Ομαδική Υποκατάσταση,

Abstract
In this paper a source differentiated AIDS model has been specified to estimate Greek import
meat demand for the period 1989-2010. Apart the imports of sheep and goat meat from N.
Zeeland, the meat imports in Greece are covered by EU countries and mainly from France,
Germany and Netherlands. The empirical results indicate that a reduction of expenses for
meat imports due to economic crisis will result a reduction mainly of bovine imports from
Germany, frozen beef imports from Italy and sheep and goat imports from Bulgaria. The
Marshallian own-price elasticities for almost all the meat imports indicate that meat imports
are inelastic but the imports of fresh and frozen bovine meat from Germany and poultry meat
from France and Netherlands. Finally, Netherlands competes with Germany in the fresh bovine market while there is strong competition between Netherlands and Italy as well as between Netherlands and France for in the poultry market.
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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι από την δεκαετία του ‘60 και μέχρι πρόσφατα τεράστιες αλλαγές έχουν σημειωθεί στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση του
κατά κεφαλήν εισοδήματος και βιοτικού επιπέδου οδήγησε στην δεκαετία του ‘70 και του ’80
στην αύξηση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 100- 130%.
Σήμερα και μετά την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΕ και την μείωση των εμπορικών περιορισμών, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ελλάδα πλησιάζει τα 90 κιλά ετησίως. Την
πρώτη θέση διατηρεί το χοίρειο κρέας ενώ το βόειο βρίσκεται στη δεύτερη, κερδίζοντας όμως
συνεχώς έδαφος, μετά την τρομακτική κάμψη που παρουσίασε το διάστημα των διατροφικών
κρίσεων. Στην τρίτη θέση, με ανοδικές τάσεις, ακολουθεί το κρέας των πουλερικών και αμέσως μετά βρίσκεται το αιγοπρόβειο, το οποίο παρουσιάζει ελαφρά κάμψη. Σύμφωνα με σχετική, κλαδική μελέτη της ICAP (Μάιος 2011), το διάστημα (1986-2010)η εγχώρια κατανάλωση κρέατος παρουσίασε ανοδική τάση με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,62%. Εκτιμάται
επίσης ότι η κατανάλωση κρέατος τη διετία 2011-2012 δε θα παρουσιάσει σημαντική διαφοροποίηση και θα κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης.
Ανάμεσα στο 1998 και το 2008 το έλλειμμα του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 10,9%. Συνολικά τη δεκαπενταετία 1994-2008 το έλλειμμα στα αγροτικά προϊόντα αυξήθηκε κατά 529%. Σε βασικά διατροφικά είδη η χώρα έγινε ελλειμματική
και το έλλειμμα σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα έφτασε τα τελευταία 10 χρόνια (20012010) αθροιστικά στο τρομακτικό ποσό των 23 δισ. €. Το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
το έλλειμμα των οποίων, για το 2008, έφτασε τα 2,1 δισ. ευρώ. Το 99% των εισαγωγών αυτών των προϊόντων γίνεται από την Ε.Ε., αποκαλύπτοντας ποιος είναι ο κυρίως ωφελημένος
από την αποδιάρθρωση της εγχώριας παραγωγής. Η πορεία αυτή είχε ως συνέπεια τον περιορισμό της αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και την αύξηση της διατροφικής εξάρτησης της
χώρας. Στον πίνακα 1 φαίνεται η μεταβολή του βαθμού αυτάρκειας ανά κατηγορία κρέατος.
Πίνακας 1. Βαθμός αυτάρκειας ανά κατηγορία κρέατος
1981
βαθμός αυτάρκειας
66,00

1997
βαθμός αυτάρκειας
35,15

2007
βαθμός αυτάρκειας
33,60

Χοιρινό

84,00

55,64

40,62

Αιγοπρόβειο

92,00

90,16

90,70

Πουλερικά

100,40

83,66

81,03

65,07

57,78

Βόειο

Μέσος Όρος

Η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο είναι ιδιαίτερα διευρυμένη και αφορά κυρίως το
βόειο και χοιρινό κρέας, ενώ στον τομέα του κρέατος πουλερικών υπερτερεί η εγχώρια παραγωγή. Η καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος ήταν ελαφρά πτωτική την τελευταία 25- ετία,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό -0,43%. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας πα-
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ραγωγής κρέατος καλύπτεται διαχρονικά από το κρέας πουλερικών, με μερίδιο 35,4% το
2010 και ακολουθεί το χοιρινό κρέας με ποσοστό συμμετοχής 22,6%. Έπεται, το αιγοπρόβειο
κρέας με μερίδιο 21,3%, ενώ η κατηγορία του βόειου/ μοσχαρίσιου ήταν η πιο ελλειμματική.
Γενικότερα, το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής στην κατανάλωση βαίνει μειούμενο με την
πάροδο των χρόνων (1986: 68,8%, 2010: 55,6%), ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση
αυξάνεται (1986: 30,8%, 2010: 47,7%). Αντίθετα, οι εξαγωγές του εξεταζόμενου κλάδου παραμένουν πολύ χαμηλές (2010: 6,0%). (ICAP, 2011). Τόσο για την ανάλυση της πολιτικής,
όσο και την ανάλυση ευημερίας απαιτούνται ακριβείς εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς την τιμή και το εισόδημα. Παρόλο αυτά, στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν επιστημονικά άρθρα που να αναφέρονται σε εκτιμώμενες ελαστικότητες ζήτησης εισαγόμενου
κρέατος για την Ελλάδα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μία εργασία των Pantzios and
Fousekis (1999) όπου οι βασικές κατηγορίες εισαγόμενου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων εξετάζονται χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση των εν λόγω προϊόντων ανά χώρα
προέλευσης.
Οικονομολόγοι που ασχολούνται με το Διεθνές εμπόριο συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για ελαστικότητες ζήτησης εισαγόμενων προϊόντων παρά ελαστικότητες ζήτησης που
προκύπτουν από την εγχώρια ζήτησης. Επίσης, για τις βιομηχανίες κρέατος των χωρών προέλευσης, οι ελαστικότητες ζήτησης εισαγόμενου κρέατος θα τους παρείχε περισσότερες και
πιο πολύτιμές πληροφορίες. Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παροχή αξιόπιστων εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων ζήτησης εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα.
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί μία εκδοχή του Σχεδόν Ιδανικού Συστήματος Ζήτησης (AIDS) όπου οι χώρες προέλευσης για κάθε είδος κρέατος παρουσιάζονται διαφοροποιημένες. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου υποδείγματος μιας και οι εκτιμήσεις που θα προκύψουν θα είναι αμερόληπτες όσον αφορά την αθροιστηκότητα των χωρών
προέλευσης. Η μελέτη διορθώνεται ως εξής: Στην επόμενη ενότητα γίνεται μία αναφορά στο
υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης εισαγόμενων
κρεάτων από διαφορετικές χώρες ως προς την τιμή και το εισόδημα. Στη τρίτη ενότητα θα
γίνει μια περιγραφή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ενώ στην τέταρτη ενότητα θα
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα εμπειρικά αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν θα παρουσιαστούν στην τελευταία ενότητα.

Το θεωρητικό υπόδειγμα
Προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν την εκτίμηση ελαστικοτήτων ζήτησης εισαγόμενων
προϊόντων, εξέταζαν κυρίως εισαγωγές από μία χώρα προέλευσης καθώς και γενικές ομάδες
προϊόντων όπως φρούτα και λαχανικά, κρέατα κτλ. Ο αντικειμενικό σκοπός αυτών των εργασιών ήταν να προβλέψουν τις ακαθάριστες εμπορικές συναλλαγές ( gross trade flows) καθώς
επίσης και να εκτιμήσουν την επίπτωση που θα έχουν οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο εμπορικό ισοζύγιο. (Sarris, 1981). Παρόλο αυτά, όταν το ερευνητικό ενδιαφέρον
στράφηκε στην ανάλυση των πολιτικών παρέμβασης και αξιολόγησης του βαθμού ανταγωνιστικότητας των διαφορετικών εξαγωγέων, η μεθοδολογική προσέγγιση στράφηκε στις αρχές
της μικροοικονομίας. Ένα από τα δημοφιλέστερα θεωρητικά υποδείγματα που έδινε έμφαση
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στην ανάγκη του επιμερισμού των προϊόντων ανά χώρα προέλευσης, ήταν το υπόδειγμα εμπορίου Armington το οποίο επιτρέπει την τον επιμερισμό των προϊόντων (π.χ. κρέας) όχι
μόνο κατά είδος (Βόειο, Χοίρειο κτλ), αλλά και κατά χώρα προέλευσης (Βόειο Γερμανίας,
Βόειο Γαλλίας κτλ). Το σημαντικό πλεονέκτημα του υποδείγματος Armington είναι το γεγονός ότι επιτρέπει την ατελή υποκατάσταση μεταξύ προϊόντων που προέρχονται από διαφορετική χώρα. Παρόλο αυτά, το μειονέκτημα του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι ότι δέχεται
εξ αρχής τους περιορισμούς της ομοθετικότητας (homotheticity) και της σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης (constant elasticity of substitution) (Alston et al,1990; Winters, 1984;
Yang and Koo, 1993).
Εναλλακτικά ο Winters προτείνει αντί την
χρησιμοποίηση του υποδείγματος
Armington, μία παραλλαγή του υποδείγματος AIDS των Deaton και Muellbauer (1980) για
την ανάλυση ζήτησης εισαγωγών, ενσωματώνοντας την διαφοροποίηση των προϊόντων ανά
χώρα προέλευσης. Παρόλο αυτά, εμπειρικές εφαρμογές του υποδείγματος AIDS στην ανάλυση ζήτησης εισαγόμενων προϊόντων υποθέτουν είτε αθροιστικότητα στα προϊόντα
(aggregation over products) που έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα να μην διαφοροποιούνται σε
σχέση με την χώρα προέλευσης (π.χ. Pantzios και Fousekis, 1999; Hayes και άλλοι, 1990),
είτε διαχωριστικότητα ομάδος (block separability) μεταξύ των προϊόντων όπου επιτρέπει στο
υπόδειγμα να αποτελείται μόνο από εξισώσεις προϊόντων από διαφορετική χώρα προέλευσης
(π.χ. Alston και άλλοι 1990). Η αθροισικότητα στα προϊόντα μπορεί να ισχύει μόνον όταν όλες οι τιμές των προϊόντων που θα ομαδοποιηθούν σε μία ενιαία κατηγορία έχουν την ίδια
εξέλιξη (Ηicks, 1956). Αυτή η υπόθεση είναι ιδιαίτερα αδύνατη στην περίπτωση του διεθνούς
εμπορίου. Για παράδειγμα, εισαγωγείς μπορούν να αντιλαμβάνονται το βόϊο κρέας από την
Ιρλανδία διαφορετικό από το Γερμανικό βόϊο κρέας λόγω διαφοράς στην ποιότητα. Επιπλέον
διαφορετικά κόστη συναλλαγής προκαλούν διαφοροποίηση των τιμών του ίδιου προϊόντος
από διαφορετικές χώρες.
Το υπόδειγμα AIDS αποτελεί ένα ευέλικτο υπόδειγμα συστήματος εξισώσεων ζήτησης
το οποίο ικανοποιεί τα αξιώματα επιλογής του νοικοκυριού, αθροίζει τέλεια με αναφορά τους
καταναλωτές , οι θεωρητικές υποθέσεις σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά μπορούν
εύκολα να ελεγχθούν και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονέκτημά του είναι η ευκολία στην
χρήση. Η εξίσωση του μεριδίου δαπάνης του συγκεκριμένου υποδείγματος μπορεί να γραφτεί
ως:

(1)

όπου

(2)

και α,β,γ αποτελούν παράμετροι που θα εκτιμηθούν. Οι δείκτες i και j ορίζουν προϊόντα (βόειο, χοιρινό κτλ) (i,j=1,……, N), ενώ οι δείκτες h και k ορίζουν χώρες προέλευσης (Γερμανία,
Ολλανδία, κτλ). Ο αριθμός των χωρών προέλευσης μπορεί να μην είναι ο ίδιος για όλα τα
προϊόντα. Το προϊόν i μπορεί να εισάγεται από m διαφορετικές χώρες ενώ το προϊόν j από f
χώρες προέλευσης. (όταν i≠j, h=1,….,m και k=1,….,f).
Επειδή ο δείκτης τιμών (P*) στην εξίσωση μεριδίου αγοράς (1) αποτελεί μία μηγραμμική εξίσωση δημιουργώντας εκτιμητικές δυσκολίες, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμο-

- 288 -

Ενότητα 4 - Ελαστικότητες Ζήτησης Εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα

ποιηθεί ο δείκτη τιμών κατά Stone ln ( P* ) = ∑
i

∑

wih ln ( pih ) ως μία γραμμική προσέγγιση.

h

Επειδή όμως ο συγκεκριμένος δείκτης προκαλεί εκτιμητικά προβλήματα μιας αφού η μεταβλητή του μεριδίου δαπάνης wih εμφανίζεται και στα δύο μέρη της εξίσωσης (simultaneity),
έχει προταθεί από τους Eales και Unnevehr (1988) να χρησιμοποιηθεί αντί του μεριδίου αγοράς το μέσο μερίδιο αγοράς ή το μερίδιο αγοράς με μία χρονική υστέρηση.
Αν και το υπόδειγμα AIDS διαφοροποιημένων προελεύσεων στην ανάλυση ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων είναι πιο ευέλικτο από το αρχικό AIDS και το υπόδειγμα Armington,
παρόλο αυτά απαιτεί έναν μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων για να εκτιμηθεί. Εάν υποθέσουμε
ότι θέλουμε να εκτιμήσουμε τις ελαστικότητες ζήτησης για τέσσερα (4) προϊόντα που κάθε
προϊόν εισάγετε από έξι (6) διαφορετικές χώρες, με την χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος πρέπει να εκτιμηθούν σε κάθε μία εξίσωση είκοσι έξι (26) παράμετροι (4 Χ6 τιμές
+σταθερός όρος +εκτιμητής δαπάνης). Οι Yang και Koo (1994) σε μία προσπάθεια μείωσης
του αριθμού των παραμέτρων που πρέπει να εκτιμηθούν, πρότειναν μία φειδωλή εκδοχή του
υποδείγματος διαφοροποιημένων προτιμήσεων γνωστό ως “Περιορισμένο AIDS διαφοροποιημένων προτιμήσεων”. (Restricted Source Differentiated AIDS, RSAIDS). Πιο συγκεκριμένα,
στο σύστημα ζήτησης διαφοροποιημένων προελεύσεων επέβαλαν την έννοια της «υποκατάσταση ομάδος» (block substitutability). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην εξίσωση κάποιου
προϊόντος j, οι επιδράσεις που θα έχουν οι μεταβολές των τιμών του προϊόντος i από την οποιαδήποτε χώρα προέλευσης h, είναι οι ίδιες για όλα τα προϊόντα j. Συνεπώς, οι τιμές όλων
των προϊόντων (είδος κρέατος I διαφορετικών προελεύσεων), στην εξίσωση ενός διαφορετικού είδους κρέατος (j) αντιπροσωπεύονται από μία σταθμισμένη μέση τιμή για το συγκεκριμένο είδος κρέατος. Για παράδειγμα, στην εξίσωση που αναφέρεται στο βόειο κρέας (i) που
εισάγεται από κάποια χώρα προέλευσης (h), οι τιμές του χοίρειου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος που προέρχεται από διαφορετικές χώρες αντιπροσωπεύονται από δύο διαφορετικές τιμές που αποτελούν μέση σταθμισμένη τιμή χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος παρά
από τόσες διαφορετικές τιμές όσες και οι χώρες προέλευσης. Αυτή η υπόθεση μειώνει τον
αριθμό των παραμέτρων1 που πρέπει να εκτιμηθούν ενώ παράλληλα αυξάνονται οι βαθμοί
ελευθερίας. Η περιορισμένη εκδοχή του AIDS διαφοροποιημένων προελεύσεων (RSAIDS)
δίνεται με την παρακάτω εξίσωση:
(3)
όπου γihk είναι ο συντελεστή των τιμών των διαφοροποιημένων προϊόντων ανά χώρα προέλευσης, pik αποτελεί την τιμή του προϊόντος i που εισάγεται από την χώρα k (όπου k περιλαμβάνεται στις h χώρες), γihj αποτελεί τον σταυροειδή συντελεστή μεταξύ του προϊόντος i
από την χώρα προέλευσης h και του μη διαφοροποιημένου προϊόντος ή αθροιστικού προϊό1

Το υπόδειγμα RSAIDS περιλαμβάνει για κάθε εξίσωση (Ν) Μ+(Ν-1)+2 παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν ενώ το υπόδειγμα AIDS διαφοροποιημένων προτιμήσεων (SAIDS) περιλαμβάνει ΜΝ+2 παράμετροι για
κάθε μία εξίσωση εάν όλα τα προϊόντα έχουν το ίδιο αριθμό χωρών προέλευσης, Μ.
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ντος j και pj η τιμή του αθροιστικού προϊόντος j όπου υπολογίζεται ως μέση σταθμισμένη τιμή των τιμών του προϊόντος j από διαφορετικές χώρες ως:
ln( p j ) = ∑ wik ln( p jk )

(4)

Σύμφωνα με τους Yang και Koo, οι θεωρητικοί περιορισμοί της ομογένειας και της
συμμετρίας μπορούν να επιβληθούν στο υπόδειγμα του συστήματος εξισώσεων ως έξης:

Ομογένεια:

∑∑ a = 1; ∑ γ
∑ γ +∑ γ = 0;

Συμμετρία:

γihk=γikh

Αθροιστικότητα :

ih

ihk

ihk

= 0; ∑∑ γ ihj = 0; ∑∑ β ih = 0;

ihj

Λόγω της ομαδικής υποκατάστασης, η ιδιότητα της συμμετρίας μεταξύ των προϊόντων
δεν είναι εφαρμόσιμη.
Οι ελαστικότητες ζήτησης τιμής κατά Marshall με την χρησιμοποίηση του δείκτη τιμών
κατά Stone δίνονται από την εξίσωση:

(5.1)

(5.2)

(5.3)

Η εξίσωση 5.1 αναφέρεται στην ελαστικότητα τιμής ενός προϊόντος (i) από μία χώρα
προορισμού (h) όταν μεταβάλλεται η τιμή του ενώ η εξίσωση 5.2 αναφέρεται στην σταυροειδή ελαστικότητα τιμής ενός προϊόντος (i) από μία χώρα προέλευσης (h) όταν μεταβάλλεται η
τιμή του ίδιου προϊόντος από την χώρα προέλευσης (k). Τέλος η εξίσωση 5.3 αποτελεί την
σταυροειδή ελαστικότητα τιμής μεταξύ του προϊόντος (i) και (j) από την χώρα προέλευσης
(h) . Οι αντισταθμισμένες ελαστικότητες τιμής (κατά Hicks) δίνονται από τηνεξισώσεις (6.1),
(6.2)και (6.3) ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα δίνεται από την εξίσωση (7):

(6.1)

(6.2)
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(6.3)

(7)

Λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι εξαμηνιαία, μία ψευδομεταβλητή του πρώτου εξαμήνου έχει συμπεριληφθεί στο υπόδειγμα ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα εκτίμησης της επίδρασης της εποχικότητας. Οπότε το υπόδειγμα που θα εκτιμηθεί θα έχει την μορφή:

(8)

Δεδομένα
Για την συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιηθήκαν εξαμηνιαία δεδομένα από την EUROSTAT
Εξωτερικού Εμπορίου (External Trade) για την περίοδο 1989-2010. Οι εισαγωγές κρέατος
στην Ελλάδα διαχωρίστηκαν σε πέντε κύριες κατηγορίες: Βόειο φρέσκο, Βόειο κατεψυγμένο,
Αιγοπρόβειο, Χοίρειο κρέας, κρέας Πουλερικών και άλλο είδος κρέατος. Για την καλύτερη
κατανόηση των δεδομένων, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται μερικά περιγραφικά στατιστικά
μέτρα. Μεταξύ των πέντε κατηγοριών εισαγόμενων κρεάτων στην Ελλάδα την περίοδο 19892010, το φρέσκο βόειο κρέας καταλαμβάνει κατά μέσο όρο το 41% περίπου της αξίας των
εισαγόμενων κρεάτων ενώ στην δεύτερη θέση έρχεται το χοιρινό κρέας με ποσοστό περίπου
32% κατά μέσο όρο. Επίσης, το 9,5% περίπου της αξίας των εισαγωγών κρέατος οφείλεται
στις εισαγωγές κατεψυγμένου βόειου κρέατος ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πουλερικών
(κυρίως αφορά κατεψυγμένο κοτόπουλο) ανέρχεται κατά μέσο όρο στο8,5% και του αιγοπρόβειου κρέατος σε 5%. Οι διατροφικές κρίσεις και κυρίως η σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια
των βοιδών, είχαν σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση των εισαγωγών βόειου κρέατος και
την ταυτόχρονη αύξηση χοίρειου κρέατος μεταξύ του 2000 και 2003 καθώς και για ένα χρόνο
μεταξύ του 2ου εξαμήνου 2005 και 2ου εξαμήνου του 2006. Μετά το 2007 οι τάσεις αυτές εξομαλύνθηκαν με αποτέλεσμα οι αξία των εισαγωγών χοίρειου και φρέσκου βόειου κρέατος
να σταθεροποιηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα μέχρι το τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
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Πίνακας 2. Μέτρα Διασποράς και κεντρικής θέσης των μεριδίων δαπάνης εισαγόμενου κρέατος στην
Ελλάδα την περίοδο 1989-1990
Μεταβλητή

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Ελάχιστη
Τιμή

Μέγιστη
Τιμή

Βόειο Φρέσκο

0,4127

0,0792

0,1765

0,5318

Γερμανία

0,0690

0,0583

0,0254

0,2217

Γαλλία

0,1924

0,0830

0,0243

0,3067

Ολλανδία

0,1115

0,0823

0,0208

0,2917

Άλλη χώρα

0,0399

0,0109

0,0198

0,0664

Βόειο Κατεψυγμένο

0,0959

0,0464

0,0449

0,2186

Γερμανία

0,0129

0,0121

0,0021

0,0424

Γαλλία

0,0154

0,0086

0,0020

0,0377

Ιταλία

0,0311

0,0215

0,0131

0,0907

Ολλανδία

0,0094

0,0041

0,0030

0,0199

Άλλη χώρα

0,0272

0,0096

0,0146

0,0478

Αιγοπρόβειο

0,0509

0,0123

0,0272

0,0806

Νέα Ζηλανδία

0,0258

0,0072

0,0102

0,0421

Βουλγαρία

0,0118

0,0090

0,0000

0,0334

Άλλη Χώρα

0,0133

0,0064

0,0041

0,0340

Χοίρειο

0,3234

0,0827

0,1886

0,5257

Γαλλία

0,0555

0,0383

0,0040

0,2023

Ολλανδία

0,1637

0,0329

0,1017

0,2390

Άλλη Χώρα

0,1042

0,0291

0,0612

0,2099

Κρέας Πουλερικών

0,0859

0,0368

0,0205

0,1455

Γαλλία

0,0170

0,0079

0,0050

0,0309

Ιταλία

0,0295

0,0222

0,0000

0,0693

Ολλανδία

0,0182

0,0087

0,0029

0,0403

Άλλη Χώρα

0,0211

0,0091

0,0053

0,0433

Άλλο Είδους Κρέας

0,0312

0,0063

0,0106

0,0439

Για κάθε μία κατηγορία εισαγόμενου κρέατος, οι χώρες όπου οι εξαγωγές τους στην
Ελλάδα ξεπερνούσε το 10%της συνολικής αξίας κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο, χαρακτηρίστηκαν ως χώρες προέλευσης. Αντίθετα, χώρες όπου η αξία των εξαγωγών κρέατος προς την Ελλάδα δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το 10% συμπεριλήφθηκαν στην
γενική κατηγορία «Άλλες χώρες». Εκτός της Ν.Ζηλανδίας που εμφανίζεται ως χώρα προέλευσης για το αιγοπρόβειο κρέας, οι εισαγωγές κρέατος στην Ελλάδα γίνεται από χώρες της
ΕΕ και κυρίως από την Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία.
Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές στην Ελλάδα φρέσκου βόειου κρέατος από την Γαλλία
ακολούθησαν μια σταθερή ανοδική πορεία μέχρι το τέλος του 2001 υποκαθιστώντας τις εισαγωγές από Γερμανία και Ολλανδία. Αντίθετα τόσο οι εισαγωγές φρέσκου βόειου από την
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Γερμανία όσο και από την και Ολλανδία ακολούθησαν μια συνεχή πτωτική πορεία. Σε όλη
την περίοδο εξέτασης, ο ανταγωνισμός μεταξύ της Ολλανδίας και της Γαλλίας στο φρέσκο
βόειο κρέας εμφανίζεται έντονος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ του 2001 και 2002, η μεγάλη πτώση των εισαγωγών από την Γαλλία συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή άνοδο των
εισαγωγών από την Ολλανδία. Από το 2003 μέχρι και το τέλος της περιόδου, οι δύο χώρες
μαζί καλύπτουν περίπου το 90% της συνολικής αξίας εισαγωγών φρέσκου βόειου κρέατος.
Τέλος οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες ακολούθησαν μία σταθερή πορεία σε ολόκληρη
την υπό εξέταση περίοδο καλύπτοντας περίπου το 10%-15% της αγοράς φρέσκου βόειου
κρέατος.
Όσον αφορά τις εισαγωγές χοίρειου κρέατος στην Ελλάδα, η Ολλανδία και η Γαλλία
εμφανίζονται ως κύριες χώρες προέλευσης. Σε ολόκληρη την περίοδο οι εισαγωγές από την
Ολλανδία καλύπτουν παραπάνω από το 50% της συγκεκριμένης αγοράς. Οι εισαγωγές από
την Γαλλία παρουσίασαν μία συνεχόμενη ανοδική τάση και στο τέλος της περιόδου καλύπτουν περίπου το 15% της αγοράς. Ένα σημαντικό ποσοστό της αγοράς εισαγόμενου χοίρειου
κρέατος καλύπτεται από άλλες χώρες χωρίς κάποια να μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια χώρα προέλευσης. Αναφορικά με τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών στην Ελλάδα, ο ανταγωνισμός μεταξύ της Γαλλίας Ολλανδίας και Ιταλίας ήταν έντονος. Μέχρι και το 1997 ως κύρια
χώρα προέλευσης κρέατος πουλερικών αποτελούσε η Γαλλία ακολουθώντας μία συνεχή
πτωτική τάση. Μετά το 1997 μέχρι και σήμερα ως κύρια χώρα προέλευσης κρέατος πουλερικών στην Ελλάδα εμφανίζεται η Ιταλία όπου καλύπτει περίπου μαζί με την Ολλανδία το 60%
της αγοράς ενώ το μερίδιο της Γαλλίας έχει φτάσει περίπου στο 5% (β’ εξάμηνο 2010).Τέλος
οι κυριότερες χώρες προέλευσης αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα είναι οι Νέα Ζηλανδία
και προσφάτως η Βουλγαρία. Αν και η Νέα Ζηλανδία στην αρχή της περιόδου κάλυπτε το
70% περίπου της αγοράς, ο έντονος ανταγωνισμός από την Βουλγαρία κυρίως μετά το 1998
οδήγησε της δύο χώρες να καλύπτουν περίπου το 35% της αγοράς η καθεμία ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό καλύπτεται από διάφορες άλλες χώρες.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι θεωρητικά θα μπορούσαμε την εγχώρια
παραγωγή κρέατος να την εκλάβουμε ως μία χώρα προέλευσης ώστε να μελετήσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των εγχώριων προϊόντων και των προϊόντων από το εξωτερικό. Παρόλο
αυτά, η μοναδιαία τιμή που υπολογίζεται για τα προϊόντα από το εξωτερικό (το πηλίκο μεταξύ της αξίας και της ποσότητας εισαγωγής) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λιανική τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές της Ελλάδος κατά την αγορά κρέατος. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον
να υπολογιστούν μερίδια δαπάνης που χρησιμοποιούν στοιχεία εισαγωγών συγχρόνως με εγχώριες τιμές όπου διαμορφώνεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες στην εσωτερική αγορά.
Γι΄ αυτό τον λόγο η συγκεκριμένη μελέτη υποθέτει ότι υπάρχει διαχωριστικότητα μεταξύ της
εγχώριας αγοράς κρεάτων με αυτή του εξωτερικού.

Αποτελέσματα εκτιμήσεων
Το συγκεκριμένο υπόδειγμα εμπορίου αποτελείται από 6 κατηγορίες κρέατος (φρέσκο
βόειο, κατεψυγμένο βόειο, αιγοοπρόβειο, χοίριο, κρέας πουλερικών και άλλα κρέατα) και
τέσσερεις διαφορετικές χώρες προέλευσης για το φρέσκο βόειο κρέας, πέντε για το κατεψυγ-

- 293 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

μένο βόειο, τρείς για το αιγοπρόβειο και χοίρειο κρέας και τέσσερεις για το κρέας πουλερικών. Ένα σύστημα δεκαεννέα εξισώσεων εκτιμήθηκε με την χρήση της μεθόδου της Φαινομενικά Ασυσχέτιστης Παλινδρόμησης (SUR). Η εξίσωση των «Άλλων κρεάτων» παραλείφθηκε για να μην δημιουργήσει προβλήματα ιδιάζοντος πίνακα λόγω της αθροιστικότητας. Οι
συνθήκες της ομογένειας και της συμμετρίας και της ομαδικής υποκατάστασης επιβλήθηκαν
εκ των προτέρων μέσα στο υπόδειγμα.
Οι εκτιμητές του υποδείγματος AIDS διαφοροποιημένων προελεύσεων παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3. Οι περισσότεροι από τους εκτιμητές είναι στατιστικά σημαντικοί. Η ψευδομεταβλητή εποχικότητας που εισήχθη στο συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική για τα περισσότερα είδη κρεατών και χώρες προέλευσης. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε ότι η εποχικότητα δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στις εισαγωγές διαφόρων κρεάτων από διαφορετικές χώρες προέλευσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Βόειου κρέατος και το χοίρειο κρέας από την Ολλανδία και το αιγοπρόβειο κρέας από τις λοιπές
χώρες. Έτσι το πρώτο εξάμηνο έχει θετική επίδραση στις εισαγωγές βόειου από την Ολλανδία
αλλά αρνητική επίδραση στις εισαγωγές αιγοπρόβειου από τις λοιπές χώρες και το χοίρειο
από την Ολλανδία. Οι ελαστικότητες κατά Marshall και Hicks παρουσιάζονται στου Πίνακες
4 και 5 αντίστοιχα. Όσον αφορά τις εισοδηματικές ελαστικότητες ζήτησης, για όλα τα είδη
κρεάτων από όλες τις χώρες προέλευσης έχουν το σωστό πρόσημο και στατιστικά σημαντικές. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την αγορά του εισαγόμενου φρέσκου βόειου κρέατος, το
Γερμανικού βόειο κρέας εμφανίζεται με την μεγαλύτερη ελαστικότητα 1,33 ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα του Γαλλικού και Ολλανδικού βόειου κρέατος παρουσιάζουν σχεδόν την
ίδια τιμή (0,93 και 0,95 αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει, ότι σε μία μείωση των δαπανών για εισαγόμενο φρέσκο βόειο κρέας όπως αναμένεται λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την
χώρα, οι εισαγωγές από την Γερμανία θα πληγούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις αντίστοιχες από την Γαλλία και την Ολλανδία. Κατ’ αντιστοιχία, σε μία ενδεχόμενη μείωση
των συνολικών δαπανών εισαγόμενου κρέατος λόγω κρίσης, το κατεψυγμένο βόειο από την
Ιταλία θα υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις (εισοδηματική ελαστικότητα ίση με 1,30) σε σχέση με τις εισαγόμενες ποσότητες κατεψυγμένου βόειου κρέατος από την Γαλλία και Ολλανδία που παρουσιάζουν παρόμοιες εισοδηματικές ελαστικότητες ίση με 1,16. Στην αγορά του
αιγοπρόβειου κρέατος, οι εισαγωγές από την Βουλγαρία παρουσιάζουν μία μεγαλύτερη εισοδηματική ελαστικότητα σε σχέση με το αιγοπρόβειο κρέας από την Ν. Ζηλανδία (1,24 για την
Βουλγαρία και 0,82 για Ν. Ζηλανδία) κάτι που ήταν αναμενόμενο μίας και οι εισαγωγές από
την Βουλγαρία γίνονται εποχικά για να καλύψουν εποχικές ανάγκες αυξημένης ζήτησης όπως
στην περίοδο του Πάσχα και δεν καλύπτουν πάγιες καταναλωτικές ανάγκες σε αιγοπρόβειο
κρέας. Αντίθετα όσον αφορά την αγορά του εισαγόμενου χοίρειου κρέατος, μία συνολική
μείωση των δαπανών για εισαγωγές θα πλήξει στον ίδιο βαθμό τόσο την Γαλλία όσο και την
Ολλανδία που είναι και οι κυριότερες χώρες προέλευσης αφού οι εισοδηματικές ελαστικότητες εμφανίζονται σχεδόν ίδιες 0,95 και 0,96 αντίστοιχα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το
ίδιο στην αγορά των πουλερικών αφού μία μείωση των συνολικών δαπανών για αγορά εισαγόμενου κρέατος πουλερικών θα επηρεάσει περισσότερο τις εισαγωγές από την Ιταλία (εισοδηματική ελαστικότητα ίση με 1,02) σε σχέση με τις εισαγωγές από την Ολλανδία (0,97) και
την Γαλλία (0,82).
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Οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή για κάθε είδους κρέατος και χώρα προέλευσης εκτός από το βόειο κατεψυγμένο κρέας από την Ιταλία, εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές και με αρνητικό πρόσημο όπως απαιτεί η θεωρία της ζήτησης. Όσον αφορά τις εισαγωγές φρέσκου βόειου κρέατος, εμφανίζονται ελαστικές ως προς την τιμή εισαγωγής από την
Γερμανία (-1,16) αλλά ανελαστικές σε σχέση με τις τιμές από την Γαλλία και Ολλανδία (0,75 και -0,79 αντίστοιχα). Επίσης, οι εισαγωγές κατεψυγμένου βόειου κρέατος εμφανίζονται
γενικά ανελαστικές ως προς την τιμή εισαγωγής εκτός από τις εισαγωγές από την Γερμανία
όπου παρουσιάζουν μία ελαστικότητα ως προς την τιμή ίση με 1,1 περίπου. Κάτι αντίστοιχο
συμβαίνει και με τις εισαγωγές χοίρειου κρέατος όπου η ζήτησης εμφανίζεται να λιγότερο
ευαίσθητη ως προς τις αλλαγές των τιμών τόσο από την Γαλλία (-0,43) όσο και από την Ολλανδία (-0,83). Όσον αφορά τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών, οι εισαγωγές από την Γαλλία
και την Ολλανδία εμφανίζονται ως πιο ευαίσθητες στις αλλαγές των τιμών εισαγωγής (-1,32
και -1,34 αντίστοιχα) ενώ οι εισαγωγές από την Ιταλία εμφανίζονται ως ανελαστικές ως προς
την τιμή εισαγωγής. Τέλος, οι εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα από την Ν. Ζηλανδία παρουσιάζονται ως ανελαστικές (-0,75) σε αντίθεση με τις εισαγωγές του ίδιου κρέατος από την Βουλγαρία όπου η ελαστικότητα τιμής έχει εκτιμηθεί ίση με την μονάδα.
Οι σταυροειδής ελαστικότητες κατά Marshall αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός
μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας όσον αφορά τις εισαγωγές φρέσκου βόειου κρέατος. Επίσης
η αγορά του κράτος των πουλερικών χαρακτηρίζεται από σχέσης υποκατάστασης μεταξύ Ολλανδίας-Γαλλίας και Ολλανδίας Ιταλίας. Επίσης, οι σταυροειδής ελαστικότητες μεταξύ Ολλανδίας και Γαλλίας στις αγορές φρέσκου βόειου και χοίρειου κρέατος παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές με αρνητικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ των εισαγωγών από τις συγκεκριμένες χώρες και είδος κρέατος το οποίο
είναι αντίθετο από τις προσδοκίες μας. Αντίστοιχα, όσον αφορά την αγορά του κατεψυγμένου
βόειου κρέατος, σχέσεις συμπληρωματικότητας παρουσιάζονται μεταξύ των εισαγωγών από
Γαλλία και Γερμανία καθώς και μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Αιτία τέτοιων αναπάντεχων εκτιμήσεων μπορεί να είναι το υπόδειγμα καθώς και οι θεωρητικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στα δεδομένα (Yang and Koo, 1994).
Ισχυρές σχέσεις υποκατάστασης υπάρχουν μεταξύ φρέσκου βόειου κρέατος του κρέατος πουλερικών όσον αφορά την αγορά του φρέσκου βόειου κρέατος καθώς και μεταξύ βόειου φρέσκου και βόειου κατεψυγμένου στην αγορά κατεψυγμένου βόειου καθώς και μεταξύ
αιγοπροβείου και φρέσκου βόειου κρέατος όσον αφορά την αγορά του αιγοπροβείου κρέατος.
Αντίθετα, σχέσεις συμπληρωματικότητας εμφανίζονται επίσης μεταξύ του κατεψυγμένου
κρέατος και της αγορά του φρέσκου βόειου καθώς και του αιγοπρόβειου κρέατος και κατεψυγμένου βοίου στο υπόδειγμα του κατεψυγμένου βόειου το οποίο είναι πολύ δύσκολο να
εξηγηθεί. Παρόλο αυτά, ανάλογα αποτελέσματα έχουν εμφανιστεί και σε ανάλογες μελέτες
στο εξωτερικό (Hayes et al , 1990 και Yang and Koo, 1994). Είναι γνωστό ότι οι σταυροειδής
ελαστικότητες κατά Marshall περιλαμβάνουν και την επίδραση του εισοδήματος για συγκεκριμένο επίπεδο δαπάνης εισαγωγών κρέατος. Καθαρές σχέσεις υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μπορούν να ανιχνεύουν μέσα από τις αντισταθμισμένες σταυροειδής ελαστικότητες (κατά Hicks). Οι αντισταθμισμένες ελαστικότητες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5
όπου τα συμπεράσματα είναι ανάλογα με εκείνα που αναφέραμε παραπάνω.
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Συμπεράσματα
Μετά την δεκαετία του ’60 μεγάλες αλλαγές έγιναν στο καταναλωτικό πρότυπο των Ελλήνων. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος αυξήθηκε σημαντικά με την
άνοδο του βιοτικό επίπεδου των Ελλήνων. Η Ελλάδα είναι μία καθαρά εισαγωγική χώρα όσον αφορά το κρέας όπου σε μεγάλο μέρος είναι υπαίτιο για το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της χώρας. Σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών κρέατος γίνεται από
χώρες της ΕΕ με κυριότερες χώρες προέλευσης την Γερμανία Γαλλία και Ολλανδία. Για την
ανάλυση ζήτησης εισαγόμενου κρέατος στην Ελλάδα ένα υπόδειγμα AIDS διαφοροποιημένων προελεύσεων προσδιορίστηκε και εκτιμήθηκε. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν
προήλθαν από την Eurostat και αφορούσαν την περίοδο 1989-2010. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα, λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα, μία μείωση των δαπανών για εισαγόμενο κρέας, ποσοστιαία θα έπληττε κυρίως της εισαγωγές φρέσκου βόειου
κρέατος από την Γερμανία, την συνολική αγορά εισαγόμενου κατεψυγμένου κρέατος και κυρίως τις εισαγωγές από την Ιταλία και τις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος από την Βουλγαρία. Οι εισαγωγές κρέατος γενικά εμφανίζονται ως ανελαστικές ως προς την τιμή εκτός τις
εισαγωγές φρέσκου και κατεψυγμένου βόειου από την Γερμανία, τις εισαγωγές πρόβειου
κρέατος από την Βουλγαρία και τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών από την Γαλλία και Ολλανδία. Τέλος, έντονος εμφανίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ της Ολλανδίας και της Γερμανίας
όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές φρέσκου βόειου και μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας και
Ολλανδίας και Γαλλίας στην περίπτωση των ελληνικών εισαγωγών κρέατος πουλερικών. Οι
συμπληρωματικές σχέσεις που εμφανίζονται στην αγορά του χοίρειου κρέατος μεταξύ των
κυρίων χωρών προέλευσης αποτελεί μια αναπάντεχη διαπίστωση δύσκολα να ερμηνευτεί και
ως μοναδική εξήγηση αποτελεί το γεγονός της ενσωμάτωσης των θεωρητικών περιορισμών
στο υπόδειγμα όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες μελέτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1
Ελαστικότητα
Τιμής κατά
Marshall

Εισοδηματική
Ελαστικότητα

Ελαστικότητα
Τιμής κατά
Hicks

Γερμανία

-1.158*

1.331*

-1.199*

Γαλλία

-0.755*

0.931*

-1.243*

Ολλανδία

-0.787*

0.958*

-0.900*

Άλλη χώρα

-0.374*

0.985*

-0.414*

Γερμανία

-1.093*

1.099*

-1.104*

Γαλλία

-0.534*

1.164*

-0.546*

Ιταλία

0.181

1.304*

0.160

Ολλανδία

-0.889

1.164*

-0.897*

Άλλη χώρα

-0.636**

1.076*

-0.661

Νέα Ζηλανδία

-0.747**

0.822*

-0.776*

Βουλγαρία

-1.003*

1.246*

-1.012*

Άλλη Χώρα

-1.194*

1.214*

-1.205*

Γαλλία

-0.428*

0.958*

-0.488*

Ολλανδία

-0.828*

0.962*

-1.000*

Άλλη Χώρα

-0.678*

0.982

-0.784*

Γαλλία

-1.323*

0.822*

-1.344*

Ιταλία

-0.643*

1.027*

-0.673*

Ολλανδία

-1.343*

0.977*

-1.362*

Άλλη Χώρα

-0.933*

0.998*

-0.955*

Είδος Κρέατος/Χώρα
Βόειο Φρέσκο

Βόειο Κατεψυγμένο

Αιγοπρόβειο

Χοίρειο

Κρέας Πουλερικών

- 300 -

ΕΝΟΤΗΤΑ

5

ΠΟΙΌΤΗΤΑ - ΕΜΠΟΡΊΑ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ/ΤΡΟΦΊΜΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
◊

Ανάλυση των αποφάσεων εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις.  

◊

HACCP effectiveness in ISO 22000 certified and noncertified dairy companies.

◊

Οι προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα
του χοιρινού κρέατος.

Ανάλυση των αποφάσεων εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις
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Περίληψη
Θεωρώντας την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ως επένδυση στη στρατηγική διαφοροποίησης, αναλύονται οι αποφάσεις των γεωργών με έμφαση στη συμπεριφορά
υιοθέτησης και στην επιλογή προτύπου του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας (ΣΠΠ). Παρόλο που οι αποφάσεις των γεωργών επηρεάζονται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, η
παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε παράγοντες του εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν οι αποφάσεις για την εφαρμογή ΣΠΠ αποτελούν ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις εξελίξεις του εμπορικού περιβάλλοντος ή καθορίζονται από
τις αποφάσεις της δημόσιας πολιτικής. Με δειγματοληπτική έρευνα από το χώρο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων οπωροκηπευτικών, στην Κεντρική Μακεδονία, επιβεβαιώνεται ότι
μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις κυριαρχούν οι παράγοντες της αγοράς, ενώ οι παράγοντες της πολιτικής είναι συνυφασμένοι μόνο με την παροχή επιδοτήσεων
ακόμη και με επιλογές που δεν ευθυγραμμίζονται με τη ζήτηση. Από τα συμπεράσματα προκύπτουν επισημάνσεις για τους γεωργούς, προκειμένου να αποφασίζουν με τρόπο που μεγιστοποιούνται οι ωφέλειες από την εφαρμογή και για το δημόσιο, προκειμένου να μεριμνά
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες από τα μέτρα πολιτικής που προωθούν
την πιστοποίηση.
Λέξεις-κλειδιά: πολιτική, αγορά, πιστοποίηση, ποιότητα, απόφαση γεωργού

Abstract
This study considers the implementation of a quality assurance system as an investment in the
differentiation strategy and analyses the farmers' decisions with emphasis on the adoption
behavior and the choice of a standard of the quality assurance systems. Although farmers'
decisions are influenced by a large number of factors, this paper focuses on those factors are
included in external business environment. In particular, it examines whether the decisions to
implement a quality assurance system are responsive to changes in the business marketing
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environment or these are determined by the public policy measures. A survey from the space
of certified agribusinesses producing fruits and vegetables, in Central Macedonia, confirmed
that among the factors that influence farmers’ decisions dominate the market
factors/conditions, while political factors are connected with the provision of subsidies even
with options that are not aligned with the demand. The results give useful insights for farmers
to decide how to maximize the benefits from the quality system implementation and the
public authorities to minimize the negative consequences of the policy measures they decide.
Key-words: policy, market, certification, quality, farmers’ decision

Εισαγωγή
Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που συνδέεται με πιστοποίηση εκ μέρους
τρίτων (χάριν συντομίας σύστημα πιστοποιημένης ποιότητας ΣΠΠ)* στις επιχειρήσεις,
περιορίζει το πρόβλημα των ασυμμετριών πληροφόρησης στις αγορές, επειδή διαμορφώνεται
η ποιότητα που προσφέρεται, με ένα συγκεκριμένο τρόπο και κοινοποιείται, σε πελάτες και
ενδιαφερόμενους, με την κατάλληλη επισήμανση προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτή τη
λογική βασίζονται οι συναφείς παρεμβάσεις του δημοσίου, οι οποίες μπορεί να έχουν τη
μορφή συμβουλευτικής/εκπαιδευτικής βοήθειας στις επιχειρήσεις και προσφοράς
οικονομικών κινήτρων, είτε υποχρεωτικών διατάξεων εφαρμογής ΣΠΠ, είτε ακόμη τη μορφή
ενημέρωσης/εκπαίδευσης των καταναλωτών και οικοδόμησης κατάλληλων προτύπων
συστημάτων ποιότητας (Καρυπίδης, 2008, σ. 135 -138 ).
Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν (προαιρετικά) ΣΠΠ βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα τους, πετυχαίνοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, εσωτερικά και
εξωτερικά που έχουν εξετασθεί εκτενώς σε πολλές έρευνες (Karipidis, κ.ά., 2009, Kim, κ.ά.,
2011). Ανταποκρινόμενες λοιπόν στις προκλήσεις και απειλές του εξωτερικού
περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις πολιτικές αποφάσεις και από την αγορά,
επενδύουν στην ποιότητα με τα κατάλληλα ΣΠΠ. Αφού η εφαρμογή των συστημάτων
συνεισφέρει σε βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους
καταναλωτές και η εξάλειψη των ασυμμετριών πληροφόρησης βοηθά τους καταναλωτές να
κάνουν τις καλύτερες γι αυτούς αγοραστικές επιλογές, η έκταση στην οποία εφαρμόζονται τα
κατάλληλα συστήματα διασφάλισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις, καθορίζει, εκτός από την
ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την κοινωνική ευημερία.
Επειδή η δημόσια πολιτική ενδιαφέρεται για την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ευημερία, η γνώση περί του αν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ευνούν τη διάδοση και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, είναι χρήσιμη προκειμένου να καθορισθεί το είδος και η μορφή των δημόσιων παρεμβάσεων. Έτσι, προκύπτει εύλογα το ερώτημα: Είναι οι συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά ευνοϊκές για να επεκταθεί η εφαρμογή ΣΠΠ στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων; Η κατάσταση εκείνη που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ΣΠΠ ως στρατηγική επιλογή,
*

Ο όρος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας που πιστοποιούνται από τρίτο
φορέα, κατά τα πρότυπα AGRO 2.2 και Βιολογικών προϊόντων που θεωρούνται επίσημα (κρατικά) και των
GLOBALGAP, Quality and Safety, Tesco Nature Choice που θερούνται ιδιωτικά.
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δηλαδή ως ανταπόκριση στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή για την εφαρμογή, αφού η αύξηση του ενδιαφέροντος στην αγορά μπορεί να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για πιστοποίηση. Όταν όμως η εφαρμογή ΣΠΠ
είναι αποτέλεσμα της δημόσιας παρέμβασης, οι συνθήκες δε μπορούν να θεωρηθούν ευνοϊκές, αφού οι αποφάσεις των γεωργών καθορίζονται από τις αποφάσεις του κράτους και έτσι
δεν είναι εύκολο να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις στις αγορές, αφού αυτό
γίνεται έμμεσα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η επέκταση της εφαρμογής εξαρτάται περισσότερο
από τη συνέχιση ή την ισχυροποίηση των δημόσιων παρεμβάσεων.
Επειδή στις γεωργικές αγορές η οικοδόμηση της ποιότητας ξεκινά από τις γεωργικές επιχειρήσεις, προκύπτει το ερώτημα: Οι αποφάσεις των γεωργών για την εφαρμογή ΣΠΠ αποτελούν ανταπόκρισή τους στις εξελίξεις που παρατηρούνται στην αγορά ή καθορίζονται από
τις αποφάσεις της δημόσιας πολιτικής; Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των γεωργών αναφορικά με την εφαρμογή ΣΠΠ, ομαδοποιημένοι στις δύο κατηγορίες: Παράγοντες πολιτικής και παράγοντες της αγοράς. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρατίθεται πρώτα η μεθοδολογία της έρευνας και διατυπώνονται οι
υποθέσεις της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η εξειδίκευση του υποδείγματος και τα
αποτελέσματα της οικονομετρικής διερεύνησης και στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Μεθοδολογία και υποθέσεις της έρευνας
Προκειμένου να μελετήσουμε την απόφαση του γεωργού, υιοθετούμε τη θεώρηση των Johnson και Scholes (1999) που ορίζουν τη στρατηγική ως «…κατεύθυνση και εύρος δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις των αγορών και να εκπληρώνονται οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών». Σε κάθε στρατηγική απόφαση, διακρίνονται τρία στάδια: α) στρατηγική ανάλυση, β)
στρατηγική επιλογή, γ) στρατηγική εφαρμογή. Στο πρώτο στάδιο, της ανάλυσης, η επιχείρηση διερευνά την ανταγωνιστική της θέση με κριτήρια τις προσδοκίες, τους σκοπούς και τις
επιρροές των ομάδων συμφερόντων, τις ευκαιρίες και απειλές που δέχεται και τις δυνάμεις
και αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τους πόρους και τις ικανότητές της. Στο δεύτερο στάδιο,
της στρατηγικής επιλογής, η επιχείρηση προσδιορίζει τα κύρια στρατηγικά ζητήματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί και επιζητεί τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει. Στο τρίτο στάδιο εφαρμόζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα (Graham & Saunders, 1993).
Στην περίπτωση του γεωργού, ως (διοικούντος) μάνατζερ της γεωργικής επιχείρησης
(που παράγει και εμπορεύεται την παραγωγή του), μπορούμε να δεχθούμε ότι στο πρώτο
στάδιο εκτιμά το βαθμό επιρροής συγκεκριμένων παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως οι συνθήκες στην αγορά και η δημόσια πολιτική. Στο δεύτερο στάδιο, βασιζόμενος στις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο, αποφασίζει να εφαρμόσει ένα
συγκεκριμένο ΣΠΠ, σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα παίρνει την απόφαση να εφαρμόσει
ΣΠΠ και στο δεύτερο επιλέγει το συγκεκριμένο ΣΠΠ που θα εφαρμόσει (και συγκεκριμένα
το πρότυπο συστήματος που υιοθετεί). Η απόφαση αυτή επομένως, αναμένεται να επηρεάζε-
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ται από παράγοντες της αγοράς ή/και της πολιτικής. Έτσι, εξετάζονται οι παρακάτω υποθέσεις:
• Υ1: Η απόφαση του γεωργού για εφαρμογή ΣΠΠ επηρεάζεται από παράγοντες της αγοράς, όπως η ζήτηση προϊόντων πιστοποιημένων επιχειρήσεων, οι τιμές, οι απαιτήσεις
των πελατών/εμπόρων.
• Υ2: Η απόφαση του γεωργού για εφαρμογή ΣΠΠ επηρεάζεται από παράγοντες της πολιτικής, όπως η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, οι επιδοτήσεις για
την εφαρμογή ΣΠΠ, η παροχή πληροφόρησης και τεχνικής βοήθειας από φορείς του
Δημοσίου.

Υπόδειγμα διακριτών επιλογών
Τα πρότυπα κατά τα οποία μπορεί να οικοδομήσει την ποιότητα ένας γεωργός είναι πολλά,
π.χ. τα πρότυπα AGRO 2.2 και Βιολογικών προϊόντων που θεωρούνται επίσημα (κρατικά)
και το GLOBALGAP/EUREPGAP, Quality and Safety, Tesco Nature Choice που θωρούνται
ιδιωτικά, αφού έχουν δημιουργηθεί από συλλογικούς φορείς εμπορικών επιχειρήσεων. Υποθέτουμε ότι ένας τυπικός γεωργός αποφασίζει να επενδύσει στη στρατηγική ποιότητας και με
αυτό τον τρόπο πετυχαίνει διαφοροποίηση των προϊόντων του στην αγορά. Εφαρμόζει λοιπόν
ένα προαιρετικό ΣΠΠ δημιουργώντας στη γεωργική επιχείρηση συνθήκες τέτοιες ώστε να
συγκεκριμενοποιείται η ποιότητα των εκροών και να κοινοποιείται η νέα ποιοτική κατάσταση
στους πελάτες. Θεωρώντας ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και
προσφέρει προϊόν σε ποσότητα y και ποιότητα Q επιτυγχάνοντας τιμή p, η συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους, σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει, μπορεί να
αποδοθεί ως εξής:
max π = py − c( y, Q)

έτσι ώστε p = P(Q)

(1)

Η συνάρτηση κέρδους της γεωργικής επιχείρησης μας βοηθά να συνδέσουμε την τιμή
και το κόστος με την ποιότητα και να ομαδοποιήσουμε τους παράγοντες σε αυτούς που επηρεάζουν τα έσοδα και εκείνους που επηρεάζουν το κόστος. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι εξής:
αξιοποίηση οικονομικών κινήτρων που προσφέρονται από την πολιτεία, συμμόρφωση στις
υποχρεωτικές απαιτήσεις των αγοραστών των προϊόντων, συμμόρφωση στις υποχρεωτικές
απαιτήσεις που επιβάλλει η στρατηγική συμμαχία (συνεταιρισμός), ανταπόκριση στην παρότρυνση των αγοραστών των προϊόντων, επιδίωξη υψηλότερης τιμής, επιδίωξη μείωσης της
αβεβαιότητας διάθεσης, εξοικείωση με την εφαρμογή επιμέρους στοιχείων του ΣΠΠ, όπως
συμβαίνει με την πρότερη εφαρμογή και τήρηση απαιτήσεων (υιοθέτηση ορθών γεωργικών
πρακτικών) και την πρότερη συμμετοχή σε πρόγραμμα ανάπτυξης, η αντίληψη για το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Πέραν αυτών, υπάρχουν παράγοντες που κάνουν ένα γεωργό να
μην επιλέγει (να αποφεύγει) την εφαρμογή ΣΠΠ επειδή δημιουργούν αβεβαιότητα αναφορικά
με το κόστος και τα έσοδα ή επειδή τα επηρεάζουν αρνητικά.
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Επειδή η εφαρμογή ΣΠΠ είναι συνυφασμένη με πλήθος από οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές/καινοτομίες, γίνεται προσφυγή σε μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις υιοθέτησης καινοτομιών. Για να εντοπισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των γεωργών αναφορικά με την υιοθέτηση καινοτομιών, την υιοθέτηση
νέων μεθόδων ή νέων τεχνολογιών, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τα υποδείγματα διακριτών
επιλογών που προτάθηκαν από τον McFadden, 1974 (D’Souza, κ.ά., 1993, Burton, κ.ά. 1999,
Wynn, κ.ά., 2001). Το υπόδειγμα διακριτών επιλογών παρέχει τη δυνατότητα να εξετάζονται
οι επιλογές ενός λήπτη αποφάσεων σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνονται.
Χρησιμοποιείται όταν η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ασυνεχής και έχει διάφορες παραλλαγές
αντίστοιχες προς τους τρόπους που μετριούνται/αναλύονται οι επιλογές του λήπτη αποφάσεων.
Στην παρούσα εργασία, θεωρούμε ότι ο γεωργός επιλέγει με βάση την επιδίωξη να ισχυροποιηθεί η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης του και με αυτό τον τρόπο να αυξήσει
το κέρδος του. Έτσι, επιλέγει να εφαρμόσει το ΣΠΠ με το οποίο επιτυγχάνεται καλύτερα η
επιδίωξη αυτή. Η απόφαση επιλογής του μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους. Εδώ,
μετριέται ακολουθώντας τα δύο βήματα που προαναφέρθηκαν. Η απόφαση για εφαρμογή
λοιπόν μετριέται με το εάν ο γεωργός είναι σε μια από τις πέντε κατηγορίες ανάμεσα στους
πρώτους που εφάρμοσαν ΣΠΠ (καινοτόμος/innovator) και στους τελευταίους (βραδυπορούντες/laggards) (Rogers, 2003). Πρόκειται για ποιοτική μεταβλητή που μετριέται με τακτική
(ordinal) πεντάβαθμη (5-1) κλίμακα (Σιάρδος, 2004). Στο δεύτερο βήμα που επιλέγει το συγκεκριμένο πρότυπο ΣΠΠ στο οποίο βασίζεται η οικοδόμηση του συστήματος, υιοθετείται η
μορφή του υποδείγματος με δίτιμες επιλογές, όπου εάν υιοθετείται ΣΠΠ που βασίζεται σε
κρατικό πρότυπο παίρνει τιμή 1, ενώ εάν υιοθετείται ΣΠΠ που βασίζεται σε ιδιωτικό πρότυπο
παίρνει τιμή 0. Το υπόδειγμα λοιπόν έχει την παρακάτω μορφή.
y i = α i χ i + u ij (2)
Σε αυτό το υπόδειγμα, ο γεωργός επιλέγει την εναλλακτική i (να εφαρμόσει έγκαιρα το
ΣΠΠ ή να επιλέξει το πρότυπο ΣΠΠ) εάν αναμένει ότι η επιλογή αυτή οδηγεί σε βελτίωση
της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρισής του. Η απόφασή του αυτή μπορεί να επηρεάζεται
από παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Εξειδίκευση υποδείγματος διακριτών επιλογών
Με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός παραγόντων που αναμένεται να επηρεάζουν την απόφαση του γεωργού για την εφαρμογή ΣΠΠ (Τσελεμπής, κ.ά.,
2010). Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται ορισμένοι παράγοντες που επιλέχθηκαν ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των υποθέσεων της έρευνας.
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Πίνακας 1. Επιλεγμένοι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος
Μέτρα πολιτικής
Μέτρα πολιτικής που
που εμποδίζουν την επροωθούν
φαρμογή
την εφαρμογή

Παράγοντας/Μεταβλητή
Χρηματοδότηση άλλων
προγραμμάτων

Συμμετοχή σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
Συμμετοχή σε πρόγραμμα εφαρμογής ορθών πρακτικών

Χορήγηση οικονομικών
κινήτρων

Προσδοκία επιδότησης για την εφαρμογή ΣΠΠ

+

Παροχή πληροφόρησης/τεχνικής υποστήριξης

Μη παροχή κατάλληλης πληροφόρησης/ τεχνικής
υποστήριξης

-

Υπάρχει ενδιαφέρον πελατών για πιστοποιημένα
Απαίτηση αγοραστών για την συμμετοχή σε ΣΠΠ

+
+

Απαιτήσεις αγοραστών για ελάχιστες προδιαγραφές

+

Προσδοκία για ευκολότερη διάθεση
Στρατηγική επιλογή συνεταιρισμού / υποχρέωση
μελών
Προσδοκία για υψηλότερη μέση τιμή

+

+

Συμβουλές - παρότρυνση αγοραστών

+

Συμβουλές - παρότρυνση προμηθευτών

+

Φήμη περιοχής

Προβλήματα περιοχής με την ποιότητα

+

Συνθήκες στην αγορά

Αβεβαιότητα τιμών

±

Συνθήκες
στην αγορά
που ευνοούν

Ζήτηση/πελάτες/διάθεση

Σχεδιασμός διάθεσης
Τιμές
Πληροφόρηση αγοράς

Συνθήκες
στην αγορά που
εμποδίζουν

1†

2

±
±

+

Οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις
εφαρμογής ΣΠΠ, θετικά ή αρνητικά. Με τη βοήθεια της συνάρτησης κέρδους, μπορούμε να
προσδιορίσουμε πολλά από τα αναμενόμενα πρόσημα της επίδρασης που ασκεί κάθε παράγοντας στην απόφαση του γεωργού. Για παράδειγμα, η προσδοκία του γεωργού ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πετυχαίνουν υψηλότερες τιμές και οδηγούν σε αύξηση του κέρδους επηρεάζει θετικά την απόφαση εφαρμογής, ενώ η αβεβαιότητα ως προς τις τιμές των πιστοποιημένων προϊόντων μπορεί να την επηρεάζει αρνητικά γιατί υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την
αύξηση του κέρδους, είτε θετικά όταν ο γεωργός εφαρμόζει το ΣΠΠ προκειμένου να γίνει πιο
ανταγωνιστικό το προϊόν του και να μειώσει την αβεβαιότητα. Στη συνέχεια, γίνεται αποσαφήνιση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην απόφαση εφαρμογής, ο κάθε παράγοντας.
†

(1) Πρόσημα του υποδείγματος υιοθέτησης και (2) πρόσημα υποδείγματος επιλογής προτύπου.
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Η δημόσια πολιτική περιλαμβάνει τις εξής δέσμες μέτρων: α) Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, π.χ. επαγγελματικής κατάρτισης, βελτίωσης ή χρήσης νέων τεχνικών και μεθόδων παραγωγής, υλοποίησης δράσεων για βελτίωση της ποιότητας, εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών, β) επιδοτήσεις για την εφαρμογή ΣΠΠ, γ) η παροχή πληροφόρησης και
τεχνικής υποστήριξης.
Η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης αναμένεται να επηρεάζει θετικά
την απόφαση του γεωργού όταν με αυτό ωθείται στην εφαρμογή καινοτομιών και στην πραγματοποίηση αλλαγών που καθιστούν πιο εύκολη την εφαρμογή ΣΠΠ ή γίνεται πιο επιδεκτικός σε αλλαγές. Είναι όμως δυνατόν να τον επηρεάζει και αρνητικά, λόγω εξασφάλισης ικανοποιητικών εσόδων από τις επιδοτήσεις των προγραμμάτων, λόγω πιθανών αρνητικών εμπειριών από τη γραφειοκρατία, επειδή αδυνατεί να διαχειρισθεί ένα μεγάλο εύρος και μέγεθος αλλαγών ή επειδή δεν θεωρεί επωφελή την εφαρμογή ΣΠΠ. Η επιδίωξη (ή προσδοκία)
είσπραξης των επιδοτήσεων που παρέχονται μπορεί να επηρεάσει θετικά, αφού οδηγεί σε
μείωση των δαπανών εφαρμογής και πιστοποίησης και τελικά, επειδή δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές στην ποσότητα των προϊόντων που παράγονται, μειώνεται το κόστος. Η μη
επαρκής πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη, καθιστά τους επιχειρηματίες γεωργούς λιγότερο πρόθυμους να εφαρμόσουν σύστημα ποιότητας αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν εάν οι δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης θα αντισταθμισθούν από τις αντίστοιχες ωφέλειες αλλά και επειδή έχουν ελλείψεις γνώσεων και πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση του συστήματος ποιότητας και την πιστοποίηση
Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά περιλαμβάνουν παράγοντες όπως: α) η πληροφόρηση αγοράς που βοηθά να μειώνεται το κόστος συναλλαγών, β) η ζήτηση για πιστοποιημένα προϊόντα, γ) οι τιμές των πιστοποιημένων προϊόντων και δ) οι απαιτήσεις των πελατών. Η πληροφόρηση μπορεί να παρέχεται από τους εμπόρους/αγοραστές των προϊόντων ή
από τους προμηθευτές των γεωργικών επιχειρήσεων που ενδέχεται να επηρεάσει θετικά την
απόφαση, όταν η πληροφόρηση είναι κατάλληλη, αξιόπιστη και επαρκής, υπό την έννοια ότι
βοηθά να σταθμίζουν τις δαπάνες και τις ωφέλειες αλλά και να εφαρμόσουν πιο εύκολα το
σύστημα. Η ζήτηση και ειδικά η αντίληψη ότι υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για τα πιστοποιημένα προϊόντα, κάνει το γεωργό πιο πρόθυμο να εφαρμόσει ΣΠΠ αφού είναι δυνατόν η
διάθεσή τους να είναι πιο εύκολη και πιο βέβαιη η διάθεση, με αποτέλεσμα να μειώνεται το
κόστος και να αυξάνονται τα έσοδα διαχρονικά. Το ίδιο ισχύει και με την προσδοκία ότι πετυχαίνονται υψηλότερες τιμές για τα πιστοποιημένα. Αντίθετα, η αντίληψη για χαμηλή ζήτηση για τα πιστοποιημένα προϊόντα και η αβεβαιότητα τιμών, είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την απόφαση εφαρμογής αλλά και θετικά, όταν επιδιώκεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι απαιτήσεις των πελατών για πιστοποίηση ή για συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές στα προϊόντα, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την απόφαση των γεωργών, αφού
έτσι γίνονται τα προϊόντα πιο ελκυστικά.
Τα ΣΠΠ που εφαρμόζουν οι γεωργοί βασίζονται σε σειρά προτύπων που άλλα είναι
κρατικά και άλλα ιδιωτικά. Στα πρώτα ανήκουν τα πρότυπα AGRO 2 και Βιολογικών Προϊόντων, ενώ στα δεύτερα ανήκουν τα Eurepgap/Globalgap, Quality and Safety, Tescue Nature
Choice. Τα κρατικά πρότυπα αναπτύχθηκαν από φορείς του δημοσίου (το πρώτο από την Ελλάδα και το δεύτερο από την Ε.Ε.) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο απαιτή-

- 309 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

σεων ποιότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Τα ιδιωτικά πρότυπα αναπτύχθηκαν και
προωθούνται από συλλογικούς φορείς των ιδιωτών και κυρίως των καταστημάτων λιανικής
πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Αναφορικά με την επιλογή λοιπόν του ΣΠΠ εκ μέρους του γεωργού, αναμένεται η επιλογή κρατικού προτύπου να επηρεάζεται περισσότερο από την πολιτική αφού είναι συνδεδεμένη με την κεντρικά κατευθυνόμενη συμμόρφωση και την επιδότηση, ενώ η επιλογή ΣΠΠ που βασίζεται σε ιδιωτικό πρότυπο αναμένεται να επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες της αγοράς, αφού δημιουργήθηκε κυρίως για να διευκολύνει τις συναλλαγές. Έτσι, μπορούν να αντληθούν πληροφορίες που βοηθούν σε καλύτερη ερμηνεία της
συμπεριφοράς των γεωργικών επιχειρήσεων, ως προς την υιοθέτηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
Το υπόδειγμα διακριτών επιλογών, στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην απόφαση εφαρμογής, παίρνει τη μορφή ordered probit προκειμένου να αναλυθεί η απόφαση του γεωργού να εφαρμόσει ΣΠΠ, συγκριτικά με των άλλων γεωργών. Ο γεωργός κατατάσσεται σε μια
από τις πέντε κατηγορίες, ανάλογα με το εάν εφάρμοσε το σύστημα πρώτος ή τελευταίος
(καινοτόμοι / πρώιμοι καινοτόμοι / πρώιμη πλειοψηφία / ύστερη πλειοψηφία / βραδυπορούντες). Η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει τιμή 5 όταν ο γεωργός υπάγεται στην κατηγορία αυτών που το εφάρμοσαν πρώτοι (καινοτόμοι), ενώ παίρνει την τιμή 1 όταν ο γεωργός υπάγεται
στην κατηγορία αυτών που το εφάρμοσαν τελευταίοι (βραδυπορούντες).
Για να μελετηθεί η απόφαση επιλογής/υιοθέτησης ενός προτύπου ΣΠΠ χρησιμοποιείται
η binary probit μορφή. Η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 όταν ο γεωργός εφαρμόζει ΣΠΠ που βασίζεται σε κρατικό πρότυπο και την τιμή 0 όταν εφαρμόζει ΣΠΠ που βασίζεται σε ιδιωτικό πρότυπο. Έτσι, το υπόδειγμα (2) γίνεται
y i = α ip X ip + a kp X km + u ik

(3)

όπου X ip είναι οι παράγοντες της πολιτικής που μπορεί να επηρεάζουν την απόφαση του γεωργού, και όπου X km οι παράγοντες της αγοράς. Στον πίνακα παρουσιάζονται τέσσερις παράγοντες της πολιτικής και δέκα της αγοράς, με τα αναμενόμενα πρόσημα.
Εμπειρική διερεύνηση υποδείγματος, αποτελέσματα και συζήτηση
Η εμπειρική διερεύνηση του υποδείγματος βασίζεται σε δεδομένα που αντλήθηκαν από 158
ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με ατομικές συνεντεύξεις γεωργών
που παράγουν φρούτα και εφαρμόζουν ΣΠΠ, στα πλαίσια ευρύτερης δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την παραγωγική/εμπορική περίοδο 2011-12 στην Κεντρική
Μακεδονία. Η εκτίμηση του υποδείγματος των αποφάσεων εφαρμογής ΣΠΠ (ordered probit)
και η εκτίμηση του υποδείγματος των αποφάσεων επιλογής ΣΠΠ (binary probit) έγινε με τη
βοήθεια του προγράμματος Eviews και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 2
και 3, αντίστοιχα. Διαπιστώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και ότι όλες μαζί οι ανεξάρτητες μεταβλητές, επηρεάζουν τη μεταβλητικότητα της εξαρτημένης. Παρόλο που η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος δεν είναι υψηλή
(Pseudo-R2: 0.161539), μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για τη διερεύνηση των υποθέσεων της
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εργασίας, αφού δεν επιδιώκεται ο εντοπισμός του συνόλου των παραγόντων που επηρεάζουν
την απόφαση εφαρμογής ΣΠΠ αλλά της επίδρασης που ασκούν ορισμένοι από αυτούς.
Υπόδειγμα απόφασης εφαρμογής ΣΠΠ
Z –στατ.

Πιθανότ.

Πολιτική που προωθεί
την εφαρμογή

Παράγοντας/Μεταβλητή
Συμμετοχή σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης

-1,078652

-2,308851

0,02101

Συμμετοχή σε πρόγραμμα εφαρμογής ορθών
πρακτικών

-0,481413

-1,125166

0,2605

Προσδοκία επιδότησης για την εφαρμογή ΣΠΠ

-0,127129

-0,619741

0,5354

Μη παροχή κατάλληλης πληροφόρησης/ τεχνικής
υποστήριξης

-0,033890

-0,171376

0,8639

Υπάρχει ενδιαφέρον πελατών για πιστοποιημένα

0,189052

1,218,352

0,2231

Απαίτηση αγοραστών για την συμμετοχή σε ΣΠΠ

0,025299

0266673

0,7897

Απαιτήσεις αγοραστών για ελάχιστες προδιαγραφές

0,047084

0,440401

0,6596

Προσδοκία για ευκολότερη διάθεση

0,257057

2,748304

0,00601

Στρατηγική επιλογή συνεταιρισμού / υποχρέωση
μελών

0,035069

0,417342

0,6764

Προσδοκία για υψηλότερη μέση τιμή

-0,066198

-0,461844

0,6442

Συμβουλές - παρότρυνση αγοραστών

0,034991

0,388332

0,6978

Συμβουλές - παρότρυνση προμηθευτών

-0,172590

-1,327999

0,1842

Προβλήματα περιοχής με την ποιότητα

0,628583

5,315714

0,00001

Αβεβαιότητα τιμών

0,127473

0,752363

0,4518

Συνθήκες
που εμποδίζουν

Αγορά /συνθήκες που ευνοούν

A

Πολιτική που εμποδίζει την εφαρμογή

Πίνακας 2. Υπόδειγμα αποφάσεων εφαρμογής ΣΠΠ (ordered probit)

LR statistic (17 df):
6.576.869

Probability (LR stat): 1.12E-08
1

Σημαντικό σε επίπεδο 0.10
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι για τρεις από τις δεκατέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές, επιβεβαιώνεται ότι συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της μεταβλητικότητας της
εξαρτημένης μεταβλητής, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Έτσι, συνάγεται ότι τρείς παράγοντες από αυτούς που εξετάσθηκαν, επηρεάζουν την απόφαση του γεωργού (προθυμία) για
την εφαρμογή ΣΠΠ, δηλαδή την ένταξή του σε μια από τις πέντε κατηγορίες υιοθετούντων,
μεταξύ καινοτόμου και βραδυπορούντος. Από αυτούς τους παράγοντες, ο ένας ανήκει στην
πολιτική και επηρεάζει αρνητικά την απόφασή του. Συγκεκριμένα, η ένταξη του γεωργού σε
κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή ΣΠΠ, αφού μειώνει την
πιθανότητα να ανήκει ο γεωργός στην κατηγορία των καινοτόμων και αυξάνει την πιθανότητα να ανήκει στους βραδυπορούντες. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί, όπως προαναφέρθηκε,
σε αρνητικές εμπειρίες από τη γραφειοκρατία είτε στην αδυναμία ή απροθυμία του να διαχειρισθεί ένα μεγάλο πλήθος αλλαγών στην επιχείρησή του ή ακόμη στο ότι εκτιμά ότι δεν αποφέρει ικανοποιητικές ωφέλειες έναντι των επιδοτήσεων από άλλα προγράμματα. Το εν λόγω
αποτέλεσμα δείχνει ότι η συμμετοχή του γεωργού σε προγράμματα ανάπτυξης, καθιστά λιγότερο πιθανό το να εφαρμόσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Όσο μάλιστα περισσότερα
είναι τα προγράμματα που συμμετέχει, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να εφαρμόσει σύστημα ποιότητας.
Από τους παράγοντες της αγοράς για τους οποίους βρέθηκε να επηρεάζουν την απόφαση, διαπιστώνεται ότι και οι δύο την επηρεάζουν θετικά. Συγκεκριμένα, η προσδοκία του γεωργού ότι θα είναι ευκολότερη η διάθεση των προϊόντων όταν εφαρμόζει ΣΠΠ και έτσι θα
αυξηθούν τα έσοδα διαχρονικά, αυξάνει την πιθανότητα να ανήκει στην κατηγορία αυτών
που εφαρμόζουν ΣΠΠ πρώιμα (καινοτόμοι). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή προβλήματα ποιότητας και ο γεωργός προσπαθεί να διαφοροποιήσει ποιοτικά τα προϊόντα του, ώστε να αυξήσει την ελκυστικότητά τους για τους εν δυνάμει πελάτες
και να καταστήσει λιγότερο αβέβαιη τη διάθεση και υψηλότερα τα έσοδά του διαχρονικά.
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Υπόδειγμα επιλογής προτύπου ΣΠΠ
Πίνακας 3. Υπόδειγμα επιλογής του ΣΠΠ (binary probit)

Συνθήκες που εμποδίζουν

Αγορά /συνθήκες που ευνοούν

Πολιτική που εμποδίζει την εφαρμογή

Πολιτική που προωθεί
την εφαρμογή

Παράγοντας/Μεταβλητή

A

Z –στατ.

Πιθανότ.

Σταθερά C

5,482252

2,921909

0,00351

Συμμετοχή σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης

-1,069811

-1,969205

0,04891

Συμμετοχή σε πρόγραμμα εφαρμογής ορθών
πρακτικών

0,926472

1,522291

0,1279

Προσδοκία επιδότησης για την εφαρμογή ΣΠΠ

1,348029

2,432383

0,01501

Μη παροχή κατάλληλης πληροφόρησης/τεχνικής υποστήριξης

-0,341324

-1,169974

0,2420

-0,871315

-3,033157

0,00241

-0,639776

-4,643520

0,00001

-0,336432

-1,884911

0,05941

0,542568

2,921,520

0,00351

Στρατηγική επιλογή συνεταιρισμού / υποχρέωση μελών

0,342647

3,166,801

0,00151

Προσδοκία για υψηλότερη μέση τιμή

-0,377746

-1,561797

0,1183

Συμβουλές - παρότρυνση αγοραστών

-0,224515

-1,690126

0,09101

Συμβουλές - παρότρυνση προμηθευτών

-0,285837

-1,219875

0,2225

Προβλήματα περιοχής με την ποιότητα

0,173760

0,966717

0,3337

Αβεβαιότητα τιμών

-0,279766

-0,947229

0,3435

Υπάρχει ενδιαφέρον πελατών για πιστοποιημένα
Απαίτηση αγοραστών για την συμμετοχή σε
ΣΠΠ
Απαιτήσεις αγοραστών για ελάχιστες προδιαγραφές
Προσδοκία για ευκολότερη διάθεση

LR statistic (14 df): 1.098358

Probability (LR stat): 1.11E-16
1

McFadden R-squar: 0.523692

Σημαντικό σε επίπεδο 0.10

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι για οκτώ από τις δεκατέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές, επιβεβαιώνεται ότι συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της μεταβλητικότητας της
εξαρτημένης μεταβλητής, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Έτσι, συνάγεται ότι οκτώ παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση του γεωργού να επιλέξει πρότυπο ΣΠΠ, μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού. Συγκεκριμένα, από τους παράγοντες της πολιτικής η συμμετοχή σε
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αυξάνει την πιθανότητα να υιοθετηθεί ιδιωτικό πρότυπο
ΣΠΠ. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην εκτίμηση του γεωργού ότι με αυτό τον τρόπο θα
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έχει περισσότερες ωφέλειες αφού μια τέτοια πιστοποίηση αναγνωρίζεται η ζητιέται από τους
αγοραστές των προϊόντων του. Αντίθετα, η προσδοκία επιδότησης για την εφαρμογή ΣΠΠ,
αυξάνει την πιθανότητα να υιοθετηθεί κρατικό πρότυπο. Αυτό, σε συνδυασμό με την αρνητική επίδραση που ασκεί ο ίδιος παράγοντας στην απόφαση πρώιμης ή ύστερης υιοθέτησης
ΣΠΠ, ισχυροποιεί την παρατήρηση ότι στην Ελλάδα, κυριαρχεί η αντίληψη της «επιδοτοκρατούμενης πιστοποίησης» η οποία δεν ευθυγραμμίζεται ικανοποιητικά προς τη ζήτηση.
Από τους παράγοντες της αγοράς, προκύπτει ότι έξι παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση επιλογής προτύπου ΣΠΠ. Από αυτούς, οι τέσσερις αυξάνουν την πιθανότητα υιοθέτησης ιδιωτικού προτύπου και είναι η αντίληψη περί ύπαρξης ενδιαφέροντος ή απαιτήσεων εκ
μέρους των πελατών για πιστοποιημένα προϊόντα ή η ύπαρξη απαιτήσεων για την τήρηση
ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας, καθώς και η παρότρυνση των αγοραστών. Οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα υιοθέτησης ενός κρατικού προτύπου είναι η υποχρέωση
που επιβάλλει ο συνεταιρισμός και που ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη με επιδότηση, καθώς
και η πιθανή ευκολία διάθεσης που αποκτά. Η ευκολία διάθεσης ως παράγων που οδηγεί
μάλλον στην επιλογή κρατικού προτύπου, φαίνεται να συγκρούεται με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Όμως, μια περαιτέρω μελέτη του θέματος οδηγεί στη διαπίστωση ότι πρόκειται
για διάθεση που γίνεται δια μέσου των συνεταιρισμών οι οποίοι συχνά προτιμούν την υιοθέτηση των κρατικών προτύπων, κυρίως του AGRO 2.2. Αναφορικά με την επίδραση που ασκεί
η ύπαρξη τοπικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα, επειδή η εφαρμογή ΣΠΠ
εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης με την οποία επιδιώκεται βελτίωση της εικόνας
των προϊόντων, αυτή θα μπορούσε μάλλον να ενισχύσει την άποψη περί συμπεριφοράς που
τροφοδοτείται από την αγορά παρά από ην πολιτική.
Από συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο εκτιμήσεων διαπιστώνεται ότι επιβεβαιώνεται η πρώτη υπόθεση (Υ1), δηλαδή ότι οι αποφάσεις του γεωργού για την εφαρμογή
ΣΠΠ επηρεάζονται από παράγοντες της αγοράς, κυρίως στην περίπτωση που οι γεωργοί υιοθετούν ιδιωτικό πρότυπο. Η δεύτερη υπόθεση (Υ2) ότι οι αποφάσεις του γεωργού για πιστοποίηση επηρεάζονται από παράγοντες της πολιτικής επιβεβαιώνεται για την περίπτωση που
υπάρχουν επιδοτήσεις για τα κρατικά πρότυπα. Αντίθετα, ένας εκ των παραγόντων αυτών
που είναι η συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης φαίνεται να επηρεάζει θετικά την απόφαση επιλογής ιδιωτικού μόνο προτύπου. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι η υιοθέτηση ενός ιδιωτικού προτύπου εκ μέρους του γεωργού που συμμετέχει σε αναπτυξιακά
προγράμματα, εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα ή και συνέργεια, π.χ. οι νέες μέθοδοι παραγωγής, οι δράσεις βελτίωσης της ποιότητας, η εκπαίδευση, συνδυαζόμενες με την εφαρμογή
ιδιωτικών προτύπων που ζητούν οι αγοραστές, είναι δυνατόν να οδηγεί σε υψηλότερες παραγωγικές και εμπορικές επιδόσεις.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται η επίδραση που ασκούν η αγορά και η πολιτική στις αποφάσεις των γεωργών, αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Με εμπειρική διερεύνηση ενός υποδείγματος ανάλυσης των αποφάσεων για εφαρμογή ΣΠΠ σε συνδυασμό με
ένα υπόδειγμα επιλογής προτύπου ΣΠΠ, εξετάσθηκαν οι υποθέσεις: (1) εάν οι γεωργοί, στις
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αποφάσεις τους, επηρεάζονται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κάτι που υπαινίσσεται ότι οι επιλογές τους αποτελούν ανταπόκριση στη ζήτηση και (2) εάν επηρεάζονται
από την πολιτική, κάτι που δείχνει ότι οι επιλογές τους κατευθύνονται από το κράτος εμπεριέχοντας τον κίνδυνο απώλειας ευκαιριών στην αγορά. Από τους παράγοντες που επηρεάζουν
τις αποφάσεις των γεωργών για εφαρμογή ΣΠΠ και επιλογή προτύπου ΣΠΠ, διαπιστώνεται
ότι κυριαρχούν οι παράγοντες της αγοράς, ενώ οι παράγοντες της πολιτικής είναι συνυφασμένοι μόνο με την παροχή επιδοτήσεων ακόμη και χωρίς να συμπλέουν με τις ανάγκες της
αγοράς. Παρόλο που τα αποτελέσματα αποτελούν τα πρώτα ευρήματα μιας έρευνας, προκύπτουν ορισμένες χρήσιμες διαπιστώσεις και προτάσεις. Για παράδειγμα, προκειμένου οι παραγωγοί να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους από την εφαρμογή ΣΠΠ, χρειάζεται να είναι επιφυλακτικοί με επιδοτήσεις που μπορεί να αποβαίνουν, μακροχρόνια, ζημιογόνες. Η δημόσια πολιτική, αφ’ ετέρου, για να επιτύχει τους στόχους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας
και της ποιότητας ζωής, χρειάζεται να συνεκτιμά το ενδεχόμενο να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν οι παραγωγοί οδηγούνται σε προσανατολισμούς που δε συμπλέουν με τις ανάγκες της αγοράς. Η ανάλυση που έγινε, δε μπορεί να θεωρηθεί επαρκής αφού οι επιλογές των
γεωργών είναι δυνατόν να επηρεάζονται και από παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος
των γεωργικών επιχειρήσεων. Η ένταξη των παραγόντων αυτών, σε μια μελλοντική μελέτη,
θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των γεωργών ανάλογα με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει εάν η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων HACCP (ο βαθμός επίτευξης των στόχων του συστήματος:
προσδιορισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των κινδύνων ασφάλειας των τροφίμων), είναι μεγαλύτερη στις πιστοποιημένες με ISO 22000 τυροκομικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις μη
πιστοποιημένες. Διενεργήθηκε μια έρευνα σε 74 Ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις με τη
μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης με ερωτηματολόγιο με τους υπεύθυνους ποιότητας και
ασφάλειας. Οι διαφορές μεταξύ των πιστοποιημένων και μη, τυροκομικών επιχειρήσεων
προσδιορίστηκαν με μη-παραμετρικά τεστ όπως το Chi-square Test και το Mann-Whitney U
Test. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πιστοποιημένες με ISO 22000 τυροκομικές επιχειρήσεις υπερτερούν έναντι των μη πιστοποιημένων ως προς την αποτελεσματικότητα του
HACCP. Συνεπώς, οι μάνατζερ των τυροκομικών επιχειρήσεων μπορούν, μέσω του ISO
22000 να θέσουν τις βάσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των τροφίμων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του HACCP.
Λέξεις-κλειδιά: HACCP, αποτελεσματικότητα, στόχοι, ISO 22000, τυροκομικές επιχειρήσεις.

Abstract
The purpose of the study is to determine whether the ISO 22000 certified dairy companies
achieve higher levels of HACCP effectiveness (defined as the degree of achievement of the
system objectives namely the identification, assessment and the control of food borne safety
hazards) than the non-certified companies. A research study was carried out in 74 Greek dairy
companies through a structured questionnaire. The differences between the ISO 22000 certified and non-certified dairy companies are determined through non parametric tests such as
the Chi-square Test and the Mann-Whitney U Test. According to the findings, the ISO 22000
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certified dairy companies significantly outperform the non-certified with regard to HACCP
effectiveness. Thus, the non-ISO 22000 certified dairy companies should take advantage of
the structured organization and the documented procedures provided by ISO 22000 and increase HACCP effectiveness. By achieving the objectives of HACCP, the certified dairy
companies can improve the conditions under which safe food is provided and minimize the
possibility of food non-conformities.
Key-words: HACCP, effectiveness, objectives, ISO 22000, dairy companies.

Introduction
Nowadays, changes in consumer eating habits and in the global food market are often recorded (Griffith, 2006; Zakowska-Biemans, 2011). Furthermore, consumers, due to the frequency of many food scandals, are highly concerned about food safety (Smith and Riethmuller, 2000; Kennedy et al., 2008; Rampl et al., 2012). These circumstances have been taken
into consideration by the food sector and as a result food safety has become a joint responsibility not only of all agents in the food supply chain (Ramnauth et al., 2008; Vladimirov,
2011), but also of governments and consumers themselves (Griffith, 2006; Ramnauth et al.,
2008). The emerging need for higher food safety has led to stricter specifications and requirements regarding food safety and the management of food safety hazards. These specifications and requirements are set either by customers or legislation or the food company itself.
Thus, in order that a food company is able to conform to food safety specifications and requirements, food safety systems (FSS) have been created and launched worldwide (Botonaki
et al., 2006). More specifically, in the food industry, FSS such as the HACCP system (Hazard
Analysis of Critical Control Points) or the more recently launched ISO 22000 standard
(Nguyen et al., 2004; Motarjemi and Mortimore, 2005); are applied to ensure food safety, to
prevent liability claims and to build and maintain the trust of consumers (van der Spiegel et
al., 2004). HACCP principles can be applied throughout the food chain from the primary producer to the final consumer (Manning et al., 2006). The HACCP approach is the basic element of the ISO 22000 standard (ISO 22000, 2005). Aruoma (2006) also states that HACCP
requirements are an intrinsic part of ISO 22000. It is worth noting that a food company can
either simply implement the principles of HACCP, without holding any certification, or implement HACCP and simultaneously be ISO 22000 certified.
Arvanitoyannis and Mavropoulos (2000) point out that the implementation of systems
aiming to ensure safety (e.g. HACCP) in the food industry and, in particular, in dairy companies has resulted in a remarkable improvement in terms of dairy product safety and quality.
Eves and Dervisi (2005) state that HACCP per se does not make safe food, but its correct and
effective application can make the difference. However, in practice, the effectiveness of the
HACCP FSS is often unsatisfactory due to unexpected outcomes in the food production conditions and the behaviour of the people that implement it (van der Spiegel et al., 2004; Azanza
and Zamora-Luna, 2005). Moreover, certifying the HACCP FSS (for example through ISO
22000) does not guarantee the optimum level of managing food safety hazards and conse-
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quently the absolute food safety and quality of the end product (Fotopoulos et al., 2009).
Taylor and Taylor (2004) state that there has been little work on fully understanding the
conditions under which HACCP effectiveness is fully achieved, which will help companies
identify intervention strategies with regard to their performance improvement. Bas et al.
(2007) suggest the effective implementation of HACCP be further explored. Fotopoulos et al.
(2009) also recommend that the impact of the critical factor namely the “system attributes”
(e.g. ISO 22000) on HACCP effectiveness should be further explored, not only in the whole
food industry but in different food sub-sectors. Mamalis et al. (2009) suggest the comparison
and correlation of the ISO 22000 FSS with HACCP.
Based on the above, it is apparent that there is a gap in the literature with regard to the
HACCP FSS effectiveness. The present study contributes to the existing body of literature by
examining the differences between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies
with regard to the degree to which HACCP effectiveness is achieved. Non parametric tests
such as the Chi-square Test and the Mann-Whitney Test are applied for this purpose.
The rest of the paper is structured as follows: in the first part, the effectiveness of the
HACCP FSS is defined and the objectives of the system and their respective indicators are
identified. Having revised the literature, the research hypothesis of the present study is formulated. In the next part of the paper, the methodology of a research study carried out in Greek
dairy companies is described. This is followed by the analysis and the respective results. In
the next part, the results are discussed and the final conclusions and the practical implications
are presented. Finally, the limitations of the study and future research recommendations are
also presented.

Theoretical Background
Dairy products traditionally constitute a prime source of human nutrition. Today, many dairy
varieties are consistently consumed throughout the world either directly or indirectly as ingredients of other food (e.g. pastries, pies etc.) (Chountalas et al., 2009). Dairy products are biological and biochemical dynamic food products and consequently, inherently unstable. Therefore, the adherence to a strict quality system is of paramount importance to ensuring the safe
production of dairy products (Arvanitoyannis and Mavropoulos, 2000). Consequently, the
implementation of the HACCP FSS (or the ISO 22000 standard) by food companies is of
great importance in order to produce microbiologically safe food (Khandke and Mayes, 1998;
Nguyen et al., 2004).
Defining the effectiveness of the HACCP FSS
Dumond (1994) defines “effectiveness” as the extent to which a function meets its goals,
while O’Donnell and Duffy (2002) describe “effectiveness” as the degree to which results
meet prescribed goals. Similarly, Al Nakeeb et al. (1998) state that if a company meets prescribed quality objectives, then it is deemed effective. In other words, effectiveness focuses
on the extent to which the targets or goals of an organization or a system (e.g. HACCP) are
achieved (Dumond, 1994; Neely et al., 1995; Redshaw, 2000). So, from the above it is appar-
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ent that in order to assess the effectiveness of the HACCP FSS, the objectives of the system as
well as their indicators should be identified.
Identifying the HACCP FSS objectives and their indicators
Authors such as van der Spiegel et al. (2004), Eves and Dervisi (2005), Burlingame and
Pineiro (2007), Trienekens and Zuurbier (2008) and Domenech et al. (2008) claim that the
identification, assessment and the control of food borne safety hazards are the objectives of
the HACCP FSS that affect its effectiveness. The indicators of HACCP objectives used in the
present study are drawn from the guidance of the Food and Agriculture Organization (FAO,
2007) as well as the studies of the following authors: Sperber (1997), Mortimore (2000),
Ababouch (2000), Wallace and Powell (2005) and Luning et al. (2008), (Table I).
Table 1. HACCP objectives and their indicators
Objectives

Indicators*
Flow charts of procedures are frequently revised by experts.
All stages of the procedures in which safety problems may occur are determined and
documented.

Identification of
food borne safety
hazards

The HACCP team identifies all hazards pertaining to food ingredients.
The HACCP team uses brainstorming in order to identify food safety problems and
their causes.
The HACCP team uses literature data bases to identify food borne safety hazards.
Experts note the product characteristics that create safety problems.
Evidence is provided regarding the determination of safety problems.
Employees fully recognize the significance and criticality of any food safety problem.

Assessment of food
borne safety hazards

Documented procedures are implemented so that food safety problems can be assessed.
The HACCP team assesses and classifies each food safety problem according to occurrence probability and its criticality.
The HACCP team collects data for assessing hazard criticality.
The HACCP team uses literature data bases to assess the food borne safety hazards.

Control of food
borne safety hazards

The HACCP team has the knowledge and the know-how in order to assess the food
borne safety hazards.
A food company demonstrates the suitability of the methods and devices used for
controlling food safety problems.
Instructions are provided for monitoring process parameters at the control measures.
The food company uses statistical methods for controlling food safety problems.
Reliable and valid procedures are used for monitoring and controlling food safety
problems.
External audit results confirm the suitability of the methods used for monitoring and
controlling food safety problems.
The programs for monitoring and controlling food safety problems detect any excess
of the limits in the Critical Control Points (CCPs).

* Drawn from (FAO, 2007), Sperber (1997), Mortimore (2000), Ababouch (2000), Wallace and Powell (2005), and Luning et al. (2008).
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Research hypothesis formulation
HACCP FSS effectiveness and ISO 22000 certification
Taylor and Kane (2005), note that the establishment, development and maintenance of an effective HACCP FSS depend on a complicated mixture of technical and managerial constraints
(e.g. those that are being set by the ISO 22000 standard). Motarjemi and Kaferstein (1999)
mention that predicting and managing food borne hazards depends on different factors such as
company infrastructures and a company’s ability to assure food hygiene conditions. Fotopoulos et al. (2009) state that the effective implementation of the HACCP FSS, in other words
meeting HACCP objectives (identification, assessment and the control of food borne safety
hazards), is strongly influenced by factors such as human resources attributes and company
attributes.
The ISO 22000 standard and HACCP FSS are regarded worldwide as effective means
of assuring food safety in the course of food handling and processing and retail sales to consumers, while both are applied throughout the whole food chain (Domenech et al., 2008). The
effectiveness of the HACCP FSS influences the implementation of ISO 22000 (ISO 22000,
2005). The ISO 22000 standard helps food companies establish a FSS that is well designed,
effective and continuously revised as a part of the company management system (Chountalas
et al., 2009). According to Griffith et al. (2010), the basis of good food safety performance is
a good food safety management system (such as ISO 22000). However, they also mention that
in isolation this is insufficient and a high level of compliance is necessary for the production
of safe food (Griffith et al., 2010).
Implementing HACCP through the ISO 22000 standard also means that a more integrated and effective management system is adopted than by simply implementing HACCP
principles (Chountalas et al., 2009). The most effective FSS is established, operated and updated within the framework of a structured management system and incorporated into the
overall management activities of the organization (Khatri and Collins, 2007). The ISO 22000
standard offers an alternative to food enterprises that do not implement ISO 9001 and want to
have an effective food safety management system (Aggelogiannopoulos et al., 2007).
Based on the above, the following research hypothesis is formulated:
RH: The ISO 22000 certified dairy companies achieve significantly higher levels of the
HACCP FSS effectiveness than the non-ISO 22000 certified.

Research methodology
Questionnaire development
The above formulated research hypothesis stimulated the design of a research study, where
preliminary data would be collected from Greek dairy companies. The data collection method
was that of the questionnaire. Based on the literature, the HACCP FSS effectiveness is described through the system objectives and the respective indicators. The initial version of the
questionnaire was reviewed by academics and pilot-tested by professionals. In order to improve the clarity and understanding of the questions, a few of them were re-phrased.
The final version of the questionnaire consists of three parts. The first part includes
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questions on the demographic profile of a company. The second part contains statements with
regard to the HACCP FSS effectiveness and more specifically statements assessing the degree
to which a dairy company identifies, assesses and controls food borne safety hazards (the
three HACCP objectives). Respondents were asked to indicate the degree of agreement or
disagreement with these statements, using a seven-point Likert scale, where 1 represented
“strongly disagree” and 7 represented “strongly agree”.
Sample
The present study focuses on food companies that produce dairy products. According to the
Greek Organization for Certification and Inspection of Agricultural Products called Agrocert,
519 dairy companies were recorded in its database during the period that the present study
was carried out (http://www.agrocert.gr). All these dairy companies implement a FSS based
on HACCP principles, given that the food companies of all EU members are required to do so
by the 92/46 directive and the regulations 852/2004 and 853/2004 on the hygiene of foodstuffs (the regulations have had to be applied by all EU food businesses since 1st of January
2006) (Jevsnik et al., 2008). However, some of the sample companies have been certified according to the ISO 22000 standard. Thus, the 519 dairy companies constitute the companies
of interest to the present research study. Using a simple random sampling, a sample of 300
dairy companies was selected for participation in the research study. It was requested that the
questionnaire be answered by the company representative responsible for the FSS. Both mail
and face to face interviews were used in order to collect the preliminary data. Finally, 74
completed questionnaires were received – a response rate of 24.6%.
Based on whether the responding dairy companies have been certified according to ISO
22000, two clusters of companies are created: those which implement the HACCP FSS without holding any certification (non-ISO 22000 certified, 31.1% - 23 companies); and those
which implement the HACCP FSS and have been certified according to ISO 22000 (68.9% 51 companies).
Given that the responses were returned within an 8-week period, the early and late responding companies were compared in terms of the number of their employees and the questionnaire items and no statistically significant differences were found. Furthermore, several
non-responding dairy companies stated, when contacted, that the major reason for not participating in the research study was lack of time. So, it is apparent that non-response bias is not
likely to be an issue in the final sample.
Data Analysis
The non parametric Mann-Whitney U Test is used in order to make comparisons between the
ISO 22000 certified and non-ISO 22000 certified dairy companies with respect to the
achievement of HACCP objectives. It is worth noting that the test variable is each indicator of
a HACCP objective (the measured variable). The Chi-square test is also used in order to compare the clusters of the dairy companies with regard to their size. The criteria by which the
non-parametric tests are chosen are the following (Nachar, 2008): firstly, the small size of the
above clusters (51 and 23 respectively); secondly, the fact that the test variable is ordinal, and
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finally, the fact that the assumption of the multivariate normality in each cluster seems to be
violated. The statistical package SPSS 17 is used for data processing.

Results
The company profiles
Almost all the responding dairy companies are small-medium sized (94.6%). Based on the
Commission Recommendation 2003/361/EC concerning the definition of small and mediumsized enterprises (SMEs), the responding dairy companies can be further categorized as follows: micro enterprises (< 10 employees, 40.5%), small enterprises (11-50 employees,
31.1%), and medium enterprises (51-250 employees, 23.0%). However, only 5.4% of the responding companies are not SMEs, meaning that they have more than 250 employees.
Comparing the ISO 22000 certified and non-ISO 22000 certified dairy companies
In this part of the paper comparisons are made between the ISO 22000 certified dairy companies (51) and the non-ISO 22000 certified (23). No statistically significant differences are observed with regard to company size (based on the number of employees). More specifically,
in both clusters of the dairy companies there are micro, small, medium and large-sized enterprises (Table II).
Table 2. Company profiles
Dairy company clusters
ISO 22000
non-ISO 22000 certified
certified
n1 = 23
n2 = 51

Variables

Company size (number of employees)*
<10
11-50
51-250
>250

43.5
30.4
21.7
4.40

39.2
31.4
23.5
5.90

*: No statistically significant differences (Chi-square test).

Comparing the two clusters of the dairy companies (based on the indicators of the
HACCP FSS objectives), we observe statistically significant differences with respect to all
indicators of the “hazard identification”, “hazard assessment” and the “hazard control” objective of HACCP. The level of the achievement of HACCP objectives is significantly higher in
the ISO 22000 certified dairy companies. The same is also obvious from the mean values of
HACCP objectives of the two clusters (Table III). In other words, the degree to which the ISO
22000 certified dairy companies identify, assess and control food safety hazards within the
framework of HACCP, compared to non-ISO 22000 certified, increases significantly.
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Table 3: HACCP objectives of the ISO 22000 certified and non-certified dairy companies

Variables
Sig.
HACCP objectives
Hazard Identification
Hazard Assessment
Hazard Control

*
*
*

Dairy company clusters
non-ISO 22000 certiISO 22000
fied
certified
n1 = 23
n2 = 51
Mean values
1
4.25
5.61
4.50
5.82
4.45
5.70

*: Statistically significant differences in all respective indicators in p < 0.00 (Mann Whitney U Test
for each indicator of HACCP objectives), 1: 1 represents “strongly disagree” and 7 represents
“strongly agree”.

Discussion
The company profiles
The vast majority of the dairy companies participating in the present study are SMEs. However, this is not unexpected, having in mind the research findings of Fotopoulos et al. (2009)
and Fotopoulos et al. (2010) regarding the small-medium character of the Greek food companies they studied. Vlachos (2009) also mentions that in the Greek food manufacturing sector
the majority of companies are SMEs, while, similarly, Panigyrakis et al. (2009) state that the
size of the Greek manufacturing companies in general is quite small. It is worth noting that in
Greece, many companies, irrespective of the sector to which they belong, are family-owned
companies. So, their small size, based on the number of employees, is partly justified (Psomas
et al., 2011). Psychogios and Szamosi (2007) also mention that the majority of Greek businesses are not only small-sized but family oriented.
HACCP FSS effectiveness and ISO 22000 certification
The level to which the responding dairy SMEs, whether ISO 22000 certified or not, implement the proposed practices that reflect the HACCP FSS objectives is deemed medium to
high. The six years’ experience of the implementation of HACCP (since 2006) justifies this
level of managing food safety hazards. However, the implementation and certification of ISO
22000 may be the reason why the ISO 22000 certified dairy SMEs significantly outperform
the non-ISO 22000 certified in identifying, assessing and controlling food borne safety hazards. It seems that the ISO 22000 standard with its structure and requirements significantly
helps dairy SMEs manage the food safety hazards. In other words, the guidance provided by
the ISO 22000 requirements to the dairy SMEs seems to be more effective in managing food
safety hazards than simply implementing HACCP principles. Furthermore, the system and
process approach that the ISO 22000 standard adopts (Chountalas et al., 2009) may have
helped the dairy SMEs more in their effort to achieve HACCP objectives and implement an
effective FSS. Thus, bearing in mind the above, we accept the research hypothesis formulated
in the present study. In other words, the ISO 22000 certified dairy companies do achieve sig-
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nificantly higher levels of the HACCP FSS effectiveness than the non-ISO 22000 certified.
The findings of the study of Fotopoulos et al. (2009) are similar, in part, to the present
study’s findings, both revealing a high level of identifying, assessing and controlling food
safety hazards in ISO 22000 certified food companies. However, in that study, the FSS attributes (e.g. the cost and time of implementation and the paperwork required) do not have any
significant impact on HACCP effectiveness, while in the present study there is a variation in
terms of HACCP effectiveness based on the ISO 22000 certification. In other words, based on
the present research findings, it seems that ISO 22000 implementation and certification does
influence HACCP effectiveness.
The purpose of the studies of Varzakas and Arvanitoyannis (2008) and Arvanitoyannis
and Varzakas (2009), is in line with the general purpose of the present study. More specifically, control measures for food safety, based on HACCP and ISO 22000, are reviewed, in
order to provide a preventative, advantageous strategy for minimising food safety hazards.
These studies, similar to the present study, are focused on a particular food sub-sector, namely
the processing of ready to eat vegetables and the industrial processing of the common octopus
respectively. Critical control points, critical limits, process control, corrective actions and
verification have been identified and implemented in the HACCP plan, as in the present
study. However, in the studies of Varzakas and Arvanitoyannis (2008) and Arvanitoyannis
and Varzakas (2009), the adoption of prerequisite programmes (PrPs) is the main difference
detected between the two systems (HACCP and ISO 22000), making ISO 22000 more flexible. So, these studies refer to the flexibility of a certified FSS (such as ISO 22000) achieved
through the PrPs, while the present study refers to the increased HACCP effectiveness in the
ISO 22000 certified companies.
Similar to the present study, Bilalis et al. (2009) evaluate the differences between two
FSS: HACCP and ISO 22000. They focus on the Greek organic food sector, while the present
study focuses on the dairy sector; however, the results are similar. More specifically, the results of Bilalis et al. (2009) show that the ISO 22000 standard can respond better throughout
the food chain with respect to risk management, a message that is also supported by the present study.

Conclusions and practical implications
The superiority of the ISO 22000 certified dairy SMEs over the non-ISO 22000 certified
with regard to HACCP effectiveness, in other words to the degree of achievement of HACCP
objectives (identification, assessment and control of food safety hazards), is a significant finding of the present study. Furthermore, the present study confirms the small-medium character
of the Greek dairy companies.
The findings of the present study send managers a meaningful message. Managers of
dairy SMEs taking advantage of the structured organization, the documented procedures and
the principles of the ISO 22000 standard, will experience an improvement in the management
(identification, assessment and control) of food safety hazards. They should realize that by
implementing the HACCP FSS and by being ISO 22000 certified, the level of achievement of
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the system objectives is improved significantly. Consequently, dairy SMEs can minimize unidentified and uncontrolled food safety hazards, which in turn result in food contamination,
non-conformance to legal and customer requirements and customer dissatisfaction. Unquestionably, this could lead to maintaining and increasing market share. The current financial crisis which is reflected not only in the Greek business environment but unfortunately all over
Europe, or at least in many other countries, gives this point of view and managerial message a
more practical significance and value for a dairy SME.

Limitations and future research recommendations
The study presented in this paper suffers from some limitations that give rise to suggestions
for future research. The study is limited to the dairy sector, which is a particular food sector.
The overall sample of the participating dairy companies is small and consequently the size of
the clusters created based on the ISO 22000 certification is also small. Although differences
are observed between the small-sized clusters of the dairy companies, using non parametric
tests, further validating these differences, using large-sized clusters of ISO 22000 certified
and non-certified dairy companies and food companies in general, is strongly recommended.
This would give the opportunity, through testing the assumptions of multivariate data normality in large samples, to base the statistical analyses on parametric tests. Furthermore, given
that the sample companies are limited to SMEs, it is strongly recommended that the above
mentioned comparisons be made incorporating large dairy companies as well. In doing so, the
degree can be determined to which the differences observed above (between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies), change due to the company size. Furthermore, the
determination of the structural relationships between the HACCP FSS effectiveness, certification status and company size is also suggested for future research studies.
The data used in this study does not constitute objective but subjective business evidence obtained from representatives of the companies, which involves the risk of receiving
biased responses. So, future research is recommended using objective data that can be drawn
from the documents of the FSS.
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Περίληψη
Η έννοια της ποιότητας των τροφίμων αποτελεί ένα καίριο ζήτημα τις τελευταίες δεκαετίες.
Ταυτόχρονα, η αναζήτησή της είναι αρκετά πολύπλοκη, εφόσον η έννοια αυτή εμπεριέχει
διάφορες πτυχές. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ποιότητα του χοιρινού κρέατος από τη
σκοπιά του καταναλωτή. Επιχειρείται η ανάλυση των προσδοκιών τους σε σχέση με την
ποιότητα του χοιρινού κρέατος, με βάση την εμφάνισή του αλλά και τις πληροφορίες που το
συνοδεύουν στον τόπο προμήθειάς του. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τέσσερις παράγοντες:
το χρώμα, το ενδομυϊκό λίπος, η τιμή και η χώρα προέλευσής του, προκειμένου να εντοπιστεί
ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις προσδοκίες των καταναλωτών. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ ο σχεδιασμός της και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση της Conjoint Analysis.
Λέξεις-κλειδιά: προσδοκώμενη ποιότητα, χοιρινό κρέας, Conjoint Analysis.

Abstract
Food quality has been in the forefront for many decades. Furthermore, the definition of its
meaning is quite complicated, for it encompasses many aspects. The present study analyses
quality from the consumers’ perspective. It is, actually, attempted to analyse consumer expectations with regard to pork meat quality, on the basis of its appearance and the information
provided at the place of purchase. Four factors are investigated, colour, intramuscular fat,
price and country of origin, in order for the way that these factors affect quality perception to
be revealed. A field research has been performed in the urban area of Thessaloniki, while its
design and data analysis was based on Conjoint Analysis.
Key-words: expected quality, pork meat, Conjoint Analysis.

Εισαγωγή
Οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών και η διαρκής τους ενημέρωση σε συνδυασμό με
τα διατροφικά σκάνδαλα των προηγούμενων δεκαετιών έχουν καταστήσει την ποιότητα απαραίτητο χαρακτηριστικό των τροφίμων. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες διερεύνησης της έννοιας της ποιότητας έχουν αυξηθεί αρκετά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα
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είναι μία πολυδιάστατη έννοια, ο ορισμός της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
πτυχή της που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση.
Σύμφωνα με τον Cardello (1995), ο ορισμός της ποιότητας των τροφίμων που δίνεται
από τους καταναλωτές είναι και αυτός που κινεί την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων. Ως
αποτέλεσμα, έχει διαμορφωθεί μία θεωρητική προσέγγιση, γνωστή ως προσέγγιση της ‘αντιληπτής ποιότητας’, επίκεντρο της οποίας είναι ο καταναλωτής και ο τρόπος με τον οποίο αυτός αντιλαμβάνεται την έννοια της ποιότητας των τροφίμων. Η σημασία, μάλιστα, της προσέγγισης αυτής έχει αυξηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε έχει προταθεί η αναγωγή της σε ξεχωριστή επιστήμη (Peri, 2006).
Παρόλο όμως που η υιοθέτηση της προαναφερθείσας προσέγγισης αποτελεί μία αρκετά
διαδεδομένη τάση των τελευταίων τριών τουλάχιστον δεκαετιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην
Ελλάδα έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες διερεύνησης της έννοιας της ποιότητας των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα του κρέατος (Krystallis and Arvanitoyannis, 2006; Krystallis et
al., 2007; Παπαναγιώτου και Τζίμητρα-Καλογιάννη, 2010), το οποίο αποτελεί και το υπό μελέτη προϊόν της παρούσας εργασίας.
Στόχο, λοιπόν, της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των προσδοκιών των καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα του χοιρινού κρέατος, υιοθετώντας την προσέγγιση της
‘αντιληπτής ποιότητας’. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω στόχος επιδιώχτηκε με την πραγματοποίηση μίας σχετικής έρευνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της
Conjoint Analysis, ενώ περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες δίνονται στη συνέχεια.

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η προσέγγιση της ‘αντιληπτής ποιότητας’ επιχειρεί να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ποιότητα των τροφίμων από τους καταναλωτές και πώς οι αντιλήψεις τους
επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (Grunert, 2005). Κατά συνέπεια, η προσέγγιση αυτή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της στον καταναλωτή, θεωρώντας την ποιότητα ως
μία υποκειμενική αξιολόγηση, η οποία εξαρτάται από τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τους
στόχους των καταναλωτών (Northen, 2000).
Η διαδικασία της αντίληψης της ποιότητας λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, με το πρώτο
να είναι πριν και κατά τη διάρκεια της αγοράς και το δεύτερο να πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια της κατανάλωσης των τροφίμων. Μετά από την κατανάλωση, η αξιολόγηση της
ποιότητας βασίζεται στις ‘ποιοτικές ιδιότητες’, οι οποίες ορίζονται ως τα λειτουργικά και ψυχοκοινωνικά οφέλη που παρέχονται από το προϊόν, αντιπροσωπεύουν δηλαδή οτιδήποτε θεωρείται ότι κάνει ή παρέχει το προϊόν στον καταναλωτή (Steenkamp, 1989).
Ωστόσο, οι ποιοτικές ιδιότητες των προϊόντων δεν είναι γνωστές πριν από την κατανάλωση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να στηρίζουν την αξιολόγηση της ποιότητας πριν από
την κατανάλωση σε έμμεσους ποιοτικούς δείκτες, τις ‘ποιοτικές ενδείξεις’, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των ποιοτικών ιδιοτήτων στον τόπο προμήθειας. Οι ‘ποιοτικές
ενδείξεις’ ορίζονται ως οποιοδήποτε πληροφοριακό ερέθισμα μπορεί να εξακριβωθεί μέσω
των αισθήσεων πριν από την κατανάλωση και χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των προσδοκιών των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα του εκάστοτε προϊόντος (Steenkamp and
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Van Trijp, 1996). Οι ποιοτικές ενδείξεις διακρίνονται σε ενδογενείς, οι οποίες δεν μπορούν
να αλλάξουν χωρίς να αλλάξει ταυτόχρονα και η φύση του προϊόντος, και σε εξωγενείς που
σχετίζονται με το προϊόν αλλά δεν αποτελούν μέρος αυτού (Bernués et al., 2003).
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία
ποιοτικές ενδείξεις για την πρόβλεψη μίας ποιοτικής ιδιότητας, όπως και μία ποιοτική ένδειξη
μπορεί να χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη διαφόρων ποιοτικών ιδιοτήτων. Ο αριθμός καθώς και το είδος των ποιοτικών ενδείξεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εξαρτάται σε
μεγάλο ποσοστό από το άτομο που διαμορφώνει τις σχετικές με την ποιότητα του προϊόντος
προσδοκίες (Oude Ophuis and Van Trijp, 1995). Πιο συγκεκριμένα, εξαρτώνται από τις αντιληπτικές ικανότητες, την ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, τις προσωπικές πεποιθήσεις,
στάσεις και εμπειρίες του καταναλωτή, αλλά και διάφορα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του.
Στην παρούσα εργασία, η οποία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις προσδοκίες των
καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα του χοιρινού κρέατος που διαμορφώνονται στον τόπο
προμήθειας (στο πριν από την αγορά δηλαδή στάδιο της αντίληψης της ποιότητας), επιχειρείται να αναδειχτεί η σημασία που προσδίδουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένες ποιοτικές ενδείξεις, προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα του χοιρινού κρέατος. Επιπροσθέτως,
γίνεται μία προσπάθεια να εντοπιστεί ο τρόπος που οι καταναλωτικές συνήθειες, καθώς και
κάποια κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών επηρεάζουν την αντίληψη
της ποιότητας.

Μεθοδολογία έρευνας
Η μέθοδος στην οποία βασίστηκε προκειμένου να σχεδιαστεί και να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας έρευνας είναι η Conjoint Analysis (CA, Ανάλυση Σύζευξης ή
Ανάλυση Συζυγιών). Η Conjoint Analysis, η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους Μάρκετινγκ, είναι μία πολυμεταβλητή τεχνική που επιχειρεί να μοντελοποιήσει τη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων των καταναλωτών κατά την αγορά των προϊόντων (Sorenson
and Bogue, 2005). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι οι καταναλωτές κρίνουν την
αξία ενός (αληθινού ή υποθετικού) προϊόντος, συνδυάζοντας την αξία που προσδίδουν σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού (Hair et al., 2010). Στο πλαίσιο δηλαδή
της CA, θεωρείται ότι κάθε προϊόν συντίθεται από το συνδυασμό διαφορετικών επιπέδων
(levels) ενός αριθμού χαρακτηριστικών ή παραγόντων (factors) (Steenkamp, 1987). Έτσι, οι
ερωτώμενοι καλούνται να δώσουν μία συνολική εκτίμηση για κάθε συνδυασμό των επιπέδων
των παραγόντων που τους παρουσιάζεται (προφίλ, profile), ενώ η μέθοδος εκτιμά τη χρησιμότητα που προσδίδει ο καταναλωτής σε κάθε επίπεδο των παραγόντων (partial
benefit/utility), καθώς και τη σημασία ή σημαντικότητα (importance) κάθε παράγοντα που
εξετάζεται (Wittink and Cattin, 1989), χωρίς να χρειάζεται να ερωτηθούν άμεσα οι καταναλωτές σχετικά με τους παράγοντες ή τα επίπεδά τους (Cardello et al., 2007).
Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ποιοτικές ενδείξεις ως παράγοντες στα πλαίσια της CA. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν δύο ενδογενείς ποιοτικές ενδείξεις, το χρώμα και το ενδομυϊκό λίπος, και δύο εξωγενείς ενδείξεις, η τιμή και η χώρα προέ-
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λευσης. Η επιλογή των παραγόντων έγινε μετά από εκτενή ανασκόπηση της σχετικής με την
έρευνα βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των παραγόντων έπρεπε να παραμείνει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανταπόκριση
των ερωτώμενων στη διαδικασία.
Η μέθοδος παρουσίασης των προφίλ στους συμμετέχοντες στη διαδικασία ήταν η fullprofile, η οποία υιοθετήθηκε λόγω του ρεαλισμού με τον οποίο περιγράφει τα δεδομένα
(Green and Srinivasan, 1978). Για κάθε έναν από τους παράγοντες που υιοθετήθηκαν αποφασίστηκε ένας αριθμός επιπέδων. Το χρώμα, το ενδομυϊκό λίπος και η τιμή αποτελούνταν από
3 επίπεδα και η χώρα προέλευσης από 2 (Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αγοράστηκε
ένας αριθμός χοιρινών μπριζόλων οι οποίες φωτογραφήθηκαν με τη χρήση ενός αυτοσχέδιου
σκοτεινού θαλάμου. Δεδομένου όμως ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν τεμάχια κρέατος
στην αγορά με τον ακριβή συνδυασμό των επιθυμητών χαρακτηριστικών, οι εικόνες του κρέατος υπέστησαν ηλεκτρονική επεξεργασία με τη χρήση του προγράμματος Adobe Photoshop
CS. Τα επίπεδα του χρώματος και του ενδομυϊκού λίπους αποφασίστηκαν βάσει των προτύπων του National Pork Producer Council (Aberle et al., 2001).
Έπειτα, προστέθηκαν ετικέτες που περιείχαν πληροφορίες σχετικές με τις εξωγενείς
ποιοτικές ενδείξεις, την τιμή και τη χώρα προέλευσης. Η επιλογή των επιπέδων της τιμής έγινε μετά από μία προσωπική έρευνα σε διάφορα σημεία πώλησης χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη ότι οι διαφορές των επιπέδων έπρεπε να είναι αρκετά σημαντικές,
έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές. Αφού έλαβαν την τελική τους μορφή τα προφίλ, πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική έρευνα τόσο σε καταναλωτές όσο και σε ειδικούς (επιστήμονες και κρεοπώλες), έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν οι συνδυασμοί που δημιουργήθηκαν ήταν αληθοφανείς.
Πίνακας 1. Παράγοντες και επίπεδα που χρησιμοποιήθηκαν στην CA
Παράγοντας

Χρώμα
Ενδομυϊκό
λίπος
Τιμή
Προέλευση

Επίπεδο
Ανοιχτό
Μεσαίο
Σκούρο
0%
3%
6%
3,00 €/kg
5,45 €/kg
7,90 €/kg
Ελληνικό
Εισαγόμενο

L
Τυπική
Μέσος
απόκλιση
61,23
0,48
48,10
2,13
37,31
0,29

a
Τυπική
Μέσος
απόκλιση
19,53
0,20
34,03
0,92
37,81
0,17

b
Τυπική
Μέσος
απόκλιση
20,10
0,53
26,00
0,67
24,03
1,23

Το L* συμβολίζει τη φωτεινότητα, το a* τον άξονα κόκκινου-πράσινου και το b* τον άξονα κίτρινουμπλε στη χρωματική κλίμακα CIE L*a*b* (Du and Sun, 2004).
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Από το συνδυασμό όλων των επιπέδων όλων των παραγόντων προέκυψαν 54 (3 x 3 x 3
x 2) προφίλ. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η αξιολόγηση του συνόλου των προφίλ αυτών θα
καθιστούσε τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ιδιαίτερα χρονοβόρο και
κουραστική για τους ερωτώμενους, υιοθετήθηκε ένας Ορθογώνιος Πειραματικός Σχεδιασμός
(Fractional Factorial Design) με τη βοήθεια της διαδικασίας Orthoplan του στατιστικού προγράμματος PASW Statistics 18. Ο σχεδιασμός αυτός μείωσε τον αριθμό των προφίλ σε 13,
διατηρώντας τη στατιστική αξιοπιστία της μεθόδου. Επίσης, μόνο τα 9 προφίλ χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των χρησιμοτήτων, ενώ τα υπόλοιπα 4 (προφίλ ελέγχου, holdout
profiles) αξιολογήθηκαν από τους ερωτώμενους μόνο για να ελεγχθεί η αξιοπιστία της μεθόδου. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα προφίλ από τους ερωτώμενους χρησιμοποιήθηκε μετρική μέθοδος, και πιο συγκεκριμένα μία 11βάθμια κλίμακα σημαντικού διαφορικού, στην
οποία οι ερωτώμενοι καλούνταν να αξιολογήσουν την ποιότητα του κρέατος που τους παρουσιαζόταν. Η χρήση μετρικής μεθόδου πλεονεκτεί έναντι των άλλων στο ότι εκφράζει το
μέγεθος της προτίμησης των ερωτώμενων (Gustafsson et al., 2007).
Όσον αφορά τις συναρτήσεις προτίμησης, οι οποίες περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των
παραγόντων και των επιπέδων τους, χρησιμοποιήθηκε ένα μικτό μοντέλο (Green and
Srinivasan, 1990; Papanagiotou et al., 2012). Επιπλέον, για να γίνει ο υπολογισμός των χρησιμοτήτων, υιοθετήθηκε το αθροιστικό/προσθετικό μοντέλο (additive model). Σύμφωνα με αυτό, οι μερικές χρησιμότητες κάθε επιπέδου των παραγόντων απλά προστίθενται για να υπολογιστεί η συνολική αξία που προσδίδει ο ερωτώμενος στο προϊόν (προφίλ), ενώ εφαρμόστηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για την εκτίμηση των χρησιμοτήτων, η οποία είναι
και η πλέον διαδεδομένη στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η full-profile μέθοδος συλλογής δεδομένων (Bakken and Frazier, 2006).
Για να ελεγχθεί η στατιστική αξιοπιστία της εφαρμογής της μεθόδου, υπολογίστηκαν οι
στατιστικοί έλεγχοι Pearson’s R και Kendall’s tau, οι οποίοι εξετάζουν τη συσχέτιση μεταξύ
των βαθμολογιών που δίνονται από τους ερωτώμενους και των προβλεφθέντων από την ανάλυση χρησιμοτήτων, ελέγχοντας τη μηδενική υπόθεση ότι η συσχέτισή τους δεν είναι στατιστικά σημαντική (Krystallis and Ness, 2005).
Πέραν από τις σχετικές με την Conjoint Analysis ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν και σε μία σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν τις αγοραστικές και καταναλωτικές τους συνήθειες, καθώς και έναν αριθμό κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών
τους. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε συμπληρώθηκε από 665 καταναλωτές χοιρινού
κρέατος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, με την υιοθέτηση του δείγματος ποσοστών ως μεθόδου δειγματοληψίας, με κριτήριο την αναλογία του πραγματικού πληθυσμού των Δήμων της Θεσσαλονίκης. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από το Μάιο έως το Νοέμβριο του 2010.
Τέλος, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι καταναλωτές σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά, εφαρμόστηκε k-means Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis), με κριτήριο τη
σημαντικότητα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της Conjoint Analysis ότι προσδίδουν οι
καταναλωτές στους παράγοντες που εξετάστηκαν.
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Αποτελέσματα και συζήτηση
Αποτελέσματα Conjoint Analysis
Η περιγραφή του δείγματος όσον αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του αλλά
και τις καταναλωτικές και αγοραστικές του συνήθειες παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της Conjoint Analysis στα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Σύμφωνα με αυτά, το ενδομυϊκό λίπος είναι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την αξιολόγηση της ποιότητας, ακολουθούμενος από την τιμή και το
χρώμα, ενώ η προέλευση προέκυψε ως ο παράγοντας με τη μικρότερη σημασία για τους καταναλωτές. Εξετάζοντας κάθε παράγοντα ξεχωριστά, το πιο «ποιοτικό» χοιρινό κρέας, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, θα είχε μεσαίο χρώμα, 3% ενδομυϊκό λίπος, 7,90 €/κιλό τιμή και
ελληνική προέλευση.
Πίνακας 2. Περιγραφή του δείγματος
Μεταβλητή
Φύλο

Άντρας
Γυναίκα

Μέσος όρος ηλικίας
Ηλικία

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>64
Επίπεδο εκπαίδευσης
Καμία επίσημη εκπαίδευση
Απόφοιτοι Δημοτικού
Απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου
Απόφοιτοι Λυκείου
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ,
κτλ
Πτυχιούχοι ΑΕΙ
Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων
Μέση μηνιαία συχνότητα κατανάλωσης χοιρινού κρέατος
Μέση κατανάλωση χοιρινού κρέατος νοικοκυριού (χλγ/μήνα)
Μέση κατανάλωση χοιρινού κρέατος νοικοκυριού
(χλγ/άτομο/μήνα)
Μέσος όρος δαπάνης για την αγορά χοιρινού κρέατος (€/μήνα)
Προτιμώμενος τόπος
Κρεοπωλείο γειτονιάς
προμήθειας χοιρινού κρέ- Μακρινό κρεοπωλείο
ατος
Κρεοπωλείο σε χωριό
Σούπερ μάρκετ
Κεντρική αγορά
Απευθείας από τον παραγωγό
Άλλος τόπος προμήθειας
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279
42,0%
386
58,0%
44
69
10,4%
151
22,7%
134
20,2%
111
16,7%
118
17,7%
82
12,3%
20
3,0%
87
13,1%
51
7,7%
218
32,8%
36
5,4%
61

9,2%

5,4
5,8

150
42
-

22,5%
6,3%
-

2,1

-

-

35,7

351
45
84
117
24
24
20

52,8%
6,8%
12,6%
17,6%
3,6%
3,6%
3,0%
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Στην τρίτη στήλη του Πίνακα 3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μερικών χρησιμοτήτων που υπολογίστηκαν. Πραγματοποιώντας μία γενική σύγκριση των χρησιμοτήτων,
είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μεγαλύτερη μερική χρησιμότητα δίνεται στο υψηλότερο επίπεδο της τιμής, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σημασία που προσδίδουν οι καταναλωτές στην τιμή του κρέατος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η
υψηλή τιμή αποτελεί και μία διασφάλιση της ποιότητας του κρέατος για τους καταναλωτές.
Παρόλο που η ποιοτική ένδειξη ‘χώρα προέλευσης’ κατατάσσεται ως η λιγότερο σημαντική για την αξιολόγηση της ποιότητας, η μερική χρησιμότητα της ελληνικής προέλευσης
έχει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το χαμηλό ποσοστό σημαντικότητας του παράγοντα ‘χώρα προέλευσης’ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα αλλά οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο ότι ο παράγοντας αυτός είχε μόνο δύο επίπεδα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που είχαν τρία επίπεδα, καθώς η σημασία των παραγόντων τείνει να αυξάνεται με την αύξηση των επιπέδων τους
στην Conjoint Analysis (Currim et al., 1981; Verlegh et al., 2002).
Πίνακας 3. Αποτελέσματα της Conjoint Analysis με κριτήριο την ποιότητα
Παράγοντας
Χρώμα

Ενδομυϊκό λίπος

Τιμή
Προέλευση

Επίπεδο
Ανοιχτό
Μεσαίο
Σκούρο
0%
3%
6%
3,00 €/κιλό
5,45 €/κιλό
7,90 €/κιλό
Εισαγωγής
Ελληνικό

Σταθερά
Pearson’s R
Kendall’s tau
Kendall’s tau for Holdouts

Μερική χρησιμότητα
Σημαντικότητα
-0,082
26,18%
0,156
-0,075
0,888
30,00%
0,903
0,045
0,652
27,36%
1,304
1,956
0,635
16,46%
1,270
2,815
0,990
0,833
1,000

Η μερική χρησιμότητα που δίνεται στο υψηλότερο επίπεδο του χρώματος είναι αρκετά
χαμηλή συγκρινόμενη με αυτές των υπόλοιπων παραγόντων. Ωστόσο, η προτίμηση των καταναλωτών για το μεσαίο χρώμα είναι εμφανής, ενώ οι μερικές χρησιμότητες τόσο του ανοιχτού όσο και του σκούρου χρώματος είναι οι χαμηλότερες όλων των επιπέδων όλων των παραγόντων.
Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί ότι όσον αφορά τα επίπεδα του παράγοντα ‘ενδομυϊκό λίπος’ είναι μεν το 3% αυτό που αξιολογείται υψηλότερα από τους καταναλωτές αλλά η τιμή
της μερικής χρησιμότητας που προσδίδεται στο 0% μαρμαρώδες είναι μόνο ελαφρώς μικρότερη. Ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή, των καταναλωτών συνδέει την ποιότητα του χοιρινού
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κρέατος με την έλλειψη ενδομυϊκού λίπους, κάτι που γίνεται ακόμα πιο προφανές λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα χαμηλή χρησιμότητα που δίνεται στο επίπεδο που αντιπροσωπεύει
την υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος (6%).
Ο υπολογισμός των στατιστικών, Pearson’s R και Kendall’s tau, που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3, δείχνει ότι το μοντέλο της Conjoint Analysis που εφαρμόστηκε παρουσιάζει
πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Παράλληλα, η τιμή του Kendall’s tau για τα προφίλ
ελέγχου είναι πολύ υψηλή αναδεικνύοντας τη συμφωνία μεταξύ των αξιολογήσεων των ερωτώμενων και των προβλέψεων του μοντέλου για τα προφίλ αυτά.
Αποτελέσματα Ανάλυσης Συστάδων
Προκειμένου να αποφασιστεί ο αριθμός των συστάδων που θα χρησιμοποιούνταν για την ομαδοποίηση των ερωτώμενων, εξετάστηκε το συσσωρευτικό σχέδιο που προέκυψε από την
εφαρμογή ιεραρχικής μεθόδου (απόσταση: τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση, μέθοδος
Ward). Κατά συνέπεια, ο αριθμός των συστάδων αποφασίστηκε σε 5. Τα αποτελέσματα της
Ανάλυσης Συστάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Επίσης, με στόχο να ελεγχθεί εάν οι
συστάδες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποίηση των καταναλωτών εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ανά δύο
συγκρίσεις των μέσων κάθε μεταβλητής μεταξύ των συστάδων μέσω του ελέγχου GamesHowell. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 με τη μορφή
των εκθετών a, b, c και d, με ίδιους εκθέτες να δείχνουν μη σημαντικές διαφορές των μέσων
των μεταβλητών.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα Ανάλυσης Συστάδων

Μέγεθος
Σημασία
‘χρώματος’
Σημασία
‘ενδομυϊκού
λίπους’
Σημασία ‘τιμής’
Σημασία
‘χώρας προέλευσης’

Συστάδα
1
120

Συστάδα
2
148

49,96%a

20,66%b

22,22%a

Συστάδα
3
71

Συστάδα
4
216

Συστάδα
5
110

22,03%bc

23,44%c

15,71%d

F=279,125,
p=0,000

54,78%b

20,89%a

27,87%c

15,21%d

F=346,891,
p=0,000

15,11%a

12,67%b

16,12%a

33,12%c

56,45%d

F=578,635,
p=0,000

12,71%a

11,89%a

40,96%b

15,58%c

12,63%a

F=160,320,
p=0,000

Αποτελέσματα
ANOVA

Προκειμένου να διαμορφωθεί το προφίλ των ερωτώμενων που συμμετέχουν σε κάθε
συστάδα, πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι μεταξύ των συστάδων για να εντοπιστούν
στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, για τις μεταβλητές που μετρούνται με
τακτικές κλίμακες εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2, ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές εφαρμόστηκε
ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis. Οι μεταβλητές για τις οποίες πραγματοποιήθη- 338 -
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καν στατιστικοί έλεγχοι ήταν τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, οι καταναλωτικές
και αγοραστικές συνήθειες, καθώς και οι στάσεις των ερωτώμενων απέναντι στο χοιρινό
κρέας (Πίνακες 6-8, Παράρτημα). Επίσης, για την καλύτερη διαμόρφωση του προφίλ των
συμμετεχόντων, ελέγχθηκε εάν οι συστάδες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά όσον αφορά τη
μερική χρησιμότητα που προσδίδουν οι συμμετέχοντες σε κάθε επίπεδο των παραγόντων, κάτι που επιβεβαιώθηκε για όλα τα επίπεδα με εξαίρεση το επίπεδο που αντιστοιχεί στο «μεσαίο
χρώμα» (Πίνακας 5, Παράρτημα).
Στην πρώτη συστάδα, συγκεντρώνονται οι ερωτώμενοι (18,05% του δείγματος) οι οποίοι προσδίδουν περισσότερη σημασία στο χρώμα του χοιρινού κρέατος σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες εξεταζόμενες ενδείξεις. Επίσης, δίνουν ιδιαίτερα υψηλή μερική χρησιμότητα στο
3% επίπεδο του ενδομυϊκού λίπους. Στη συστάδα αυτή, συμμετέχουν οι ερωτώμενοι με τη
μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση χοιρινού κρέατος και το μεγαλύτερο μέσο όρο ποσότητας αγοράς χοιρινού κρέατος. Επίσης, οι καταναλωτές της συστάδας 1, εμφανίζονται αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους όσον αφορά την επιλογή του χοιρινού κρέατος, ενώ μαγειρεύουν ιδιαίτερα συχνά χοιρινό κρέας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρώμα είναι μία ενδογενής
ένδειξη είναι λογικό να χρειάζεται εμπειρία με την αγορά κρέατος, έτσι ώστε να γνωρίζει κάποιος να ξεχωρίζει το ποιοτικό κρέας με βάση το χρώμα του.
Οι ερωτώμενοι που ομαδοποιήθηκαν στη δεύτερη συστάδα (22,3% του δείγματος) είναι
εκείνοι που προσδίδουν περισσότερη σημασία στην ποιοτική ένδειξη ενδομυϊκό λίπος. Το
εντυπωσιακό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι συμμετέχοντες στη συστάδα 2 προσδίδουν
τη μεγαλύτερη μερική χρησιμότητα στο επίπεδο 0% του ενδομυϊκού λίπους, σε αντίθεση με
τα γενικά αποτελέσματα αλλά και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συστάδων (εκτός από τη
συστάδα 5). Επίσης, προσδίδουν εξαιρετικά χαμηλή (αρνητική) μερική χρησιμότητα στο 6%
ενδομυϊκό λίπος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών είναι γυναίκες, 25-44 ετών
(47,3%) που έχουν αποφοιτήσει από λύκειο ή ΑΕΙ, ενώ καταναλώνουν αρκετά συχνά χοιρινό
κρέας αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Ακόμη, οι συμμετέχοντες στη συστάδα αυτή εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικοί απέναντι στις πληροφορίες που δέχονται αλλά και στην τοποθέτηση του κρέατος σε ειδική προσφορά, ενώ δε φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στις
ικανότητές τους όταν κρίνουν την ποιότητα του κρέατος. Κρίνοντας, λοιπόν, από την επιφυλακτικότητα που διακρίνει τις στάσεις των ερωτώμενων αυτών, η επιλογή του ενδομυϊκού
λίπους ως κριτηρίου αξιολόγησης της ποιότητας φαίνεται αρκετά λογική, εφόσον το λίπος
είναι μία ενδογενής ένδειξη αλλά μπορεί να αξιολογηθεί πιο εύκολα σε σύγκριση με το χρώμα του κρέατος.
Η τρίτη ομάδα είναι αυτή που συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό ερωτώμενων
(10,5%), ενώ είναι αυτοί που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη χώρα προέλευσης του χοιρινού
κρέατος. Παράλληλα, οι καταναλωτές αυτοί προσδίδουν πολύ μεγαλύτερη μερική χρησιμότητα στην ελληνική προέλευση σε σύγκριση με όλα τα επίπεδα όλων των εξεταζόμενων παραγόντων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι συμμετέχοντες στη συστάδα αυτή είναι γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας (45-64) και χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες συστάδες. Επιπλέον, δείχνουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον προμηθευτή χοιρινού
κρέατος που προτιμούν αλλά και στην αναγραφόμενη χώρα προέλευσης, ενώ φαίνεται ότι
πιστεύουν ότι μπορούν να διακρίνουν το ποιοτικό κρέας. Ωστόσο, η εξοικείωσή τους με την
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αγορά και κατανάλωση του χοιρινού κρέατος, καθώς και η αυτοπεποίθηση που δείχνουν στην
αξιολόγηση της ποιότητας δε συνάδει ιδιαίτερα με την επιλογή της χώρας προέλευσης (εξωγενής ποιοτική ένδειξη) ως του σημαντικότερου κριτηρίου αξιολόγησης της ποιότητας.
Η τέταρτη συστάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων (32,5%),
ενώ σε αυτή συμμετέχουν οι καταναλωτές που, αν και δίνουν περισσότερη σημασία στην τιμή του κρέατος, έχουν τις πιο ισορροπημένες προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι
ερωτώμενοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη όλες τις ενδείξεις που τους παρουσιάζονται. Έτσι, το
επίπεδο 7,90 €/κιλό της τιμής αξιολογείται μεν με τη μεγαλύτερη μερική χρησιμότητα αλλά
και το 3% ενδομυϊκό λίπος καθώς και η ελληνική προέλευση λαμβάνουν αρκετά μεγάλη μερική χρησιμότητα. Στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες στη συστάδα 4 είναι γυναίκες,
25-34 ετών, απόφοιτοι Λυκείου αλλά με αρκετά μεγάλο ποσοστό αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ.
Επιπλέον, στη συστάδα αυτή ομαδοποιούνται καταναλωτές που προμηθεύονται και καταναλώνουν χοιρινό κρέας αρκετά συχνά.
Στη συστάδα 5 συμμετέχουν οι καταναλωτές (16,1% του δείγματος) οι οποίοι θεωρούν
ως πιο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης του χοιρινού κρέατος την τιμή του, με συνέπεια η
μερική χρησιμότητα του επιπέδου 7,90 €/κιλό της τιμής να λαμβάνει πολύ μεγάλη μερική
χρησιμότητα. Επίσης, η συστάδα αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες (εκτός από τη 2) στο γεγονός ότι οι καταναλωτές της προτιμούν χοιρινό κρέας με 0% ενδομυϊκό λίπος. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτή είναι στην πλειοψηφία τους άντρες, απόφοιτοι Λυκείου, 25-44 ετών,
ενώ είναι αυτοί με τη λιγότερη εξοικείωση με την αγορά και την κατανάλωση του χοιρινού
κρέατος. Επίσης, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν έχουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην κρίση
τους για την ποιότητα του κρέατος και για αυτό πιθανότατα βασίζονται στην πιο εύκολα διαθέσιμη ποιοτική ένδειξη (τιμή) για να αξιολογήσουν το κρέας.

Συμπεράσματα
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των προσδοκιών που διαμορφώνουν οι καταναλωτές σχετικά με την ποιότητα του χοιρινού κρέατος στο στάδιο πριν από την αγορά του εν
λόγω προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετώντας τη θεωρητική προσέγγιση της αντιληπτής
ποιότητας, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα, βασισμένη στην Conjoint Analysis, στην οποία
συμμετείχαν 665 κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι το ενδομυϊκό λίπος είναι ο παράγοντας που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών των καταναλωτών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν σε γενικές γραμμές το γεγονός ότι η ύπαρξη ενός ποσοστού ενδομυϊκού λίπους (3% στην προκειμένη περίπτωση) είναι απαραίτητη στο χοιρινό κρέας, προφανώς λόγω των θετικών συνεπειών
που έχει αυτό στις γευστικές ιδιότητες του κρέατος. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από
το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό αυτό του λίπους προτιμάται κυρίως από
τους καταναλωτές που είναι πιο εξοικειωμένοι με την αγορά και την κατανάλωση του χοιρινού κρέατος.
Δεύτερος σε σημασία παράγοντας αξιολόγησης της ποιότητας του χοιρινού κρέατος
κατατάσσεται η τιμή. Είναι άξιο προσοχής όμως το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
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τα, οι καταναλωτές συνδέουν την υψηλότερη τιμή με την ανώτερη ποιότητα του χοιρινού
κρέατος και μάλιστα σε αρκετά έντονο βαθμό. Κάτι τέτοιο είναι ενδεικτικό της ανασφάλειας
που έχουν οι καταναλωτές στην κρίση της ποιότητας του κρέατος με βάση την εμφάνισή του,
με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε εξωγενείς παράγοντες, η αξιολόγηση των οποίων μπορεί
να γίνει πιο αντικειμενικά. Θα ήταν πιθανότατα δηλαδή χρήσιμη η παρέμβαση της πολιτικής
για την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών σε θέματα ποιότητας.
Η ανάγκη παρέμβασης της πολιτικής ενισχύεται και από την αβεβαιότητα που παρουσιάζουν οι καταναλωτές όσον αφορά την αξιολόγηση του χρώματος του χοιρινού κρέατος,
εφόσον οι απόψεις σχετικά με το ‘ιδανικό’ χρώμα είναι αρκετά μοιρασμένες. Τέλος, η ένδειξη χώρα προέλευσης, η οποία κατατάσσεται τελευταία σε σημασία από τους καταναλωτές,
φαίνεται ότι δεν έχει λάβει τη σημασία που πραγματικά της αναλογεί κυρίως λόγω του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη έρευνα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι φαίνεται να είναι πιο σημαντική για καταναλωτές μεγαλύτερους σε ηλικία αλλά και χαμηλότερου
επιπέδου εκπαίδευσης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ
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◊

Εκτίμηση της Επίδρασης της Γεωγραφικής Θέσης της Κύπρου στο Διεθνές της Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων.

◊

Διερεύνηση της αγοράς και των προοπτικών του διεθνούς
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Ευρωμεσογειακές συμφωνίες, η μετατροπή της μεσογείου σε
ζώνη ελευθέρου εμπορίου και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η
περίπτωση του Ελληνικού βαμβακιού.
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Περίληψη
Μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα ότι μια από τις βασικές αιτίες της υπήρξε η απώλεια της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών της κλάδων. Προτείνεται η «εσωτερική υποτίμηση», ώστε μειώνοντας το κόστος των προϊόντων να αποκτήσουν περισσότερο ανταγωνιστική τιμή και έτσι
να βελτιώσουν τα μερίδια που κατέχουν στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ανταγωνιστικότητας
τιμής και των μεριδίων που τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα κατέχουν στις αγορές, με
βάση τα δεδομένα της Eurostat.
Η ανταγωνιστικότητα τιμής φαίνεται να αποτελεί ένα περιορισμένης αποτελεσματικότητας
εργαλείο για την ενίσχυση των πωλήσεων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις υψηλού εισοδήματος και με μεγάλη δυνατότητα διαφοροποίησης των προϊόντων αγορές των χωρών της Ευρώπης, όπου κύρια κατευθύνονται. Αντίθετα, ο ρόλος της ενισχύεται όταν πρόκειται για ενδο-εμπορικές και ενδο-βιομηχανικές συναλλαγές ομογενοποιημένων προϊόντων.
Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα τιμής, ελληνική αγορά, ευρωπαϊκή
αγορά, μερίδια αγορών

Abstract
Following the outbreak of the economic crisis in Greece, more and more politicians and researchers support directly or indirectly that one of the basic reasons that provoked it is the loss
of competitiveness in the country’s productive sectors. The internal devaluation has been proposed, because by decreasing the cost of products, they can achieve a more competitive price
and as a result their market shares in both domestic and international market can bee increased.
The aim of this paper is to examine the relation between price competitiveness and the market
shares that food and agricultural products hold on, based on Eurostat’s data.
Price competitiveness seems to constitute a limited effectiveness tool in order to support the
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food and agricultural products sales in European markets, which are characterized by the high
income of inhabitants and the large potential for product differentiation. On the other hand, its
contribution is increased in cases like intra-industry trade of homogenates products.
Key-words: competitiveness, price competitiveness, Greek market, European market, market
shares

Εισαγωγή
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1981 σηματοδότησε το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι και στην παγκοσμιοποίηση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού που τα ελληνικά προϊόντα αντιμετωπίζουν τόσο στην εσωτερική, όσο και τη διεθνή αγορά. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα
της χώρας και των παραγωγικών της κλάδων απέκτησε μεγάλη σημασία, καθώς επηρεάζει το
εμπορικό ισοζύγιο, ενώ εκτιμώντας το πόσο ανταγωνιστική είναι, ελέγχουμε την καταλληλότητα της συναλλαγματικής της ισοτιμίας (Marsh, Tokarick, 1994). Εντούτοις, από το 2001
και μετά, με την είσοδο στην ευρωζώνη, η ελληνική δημόσια διοίκηση έχασε ένα βασικό εργαλείο επηρεασμού της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών της, δηλαδή τη δυνατότητα παρέμβασης για τον καθορισμό της συναλλαγματικής της ισοτιμίας. Η ελληνική
οικονομία μπήκε σε μια περίοδο δοκιμασίας των αντοχών και δυνατοτήτων της, όπου τελικά
φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του παραγωγικού της συστήματος. Πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν,
η λειτουργία άλλων βασίστηκε σε κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκές ενισχύσεις, ενώ
ένας μικρός σχετικά αριθμός από αυτές, πιεζόμενες από τις εξελίξεις, πέτυχαν να εκσυγχρονιστούν.
Για τις χώρες της ευρωζώνης που πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ανεξαρτήτως του πως άρχισε, οι αναλυτές συμπεραίνουν ότι βασική αιτία της ήταν η μειωμένη ανταγωνιστικότητά τους. Δεδομένου ότι η υποτίμηση δεν είναι εφικτή, λόγω της νομισματικής ενοποίησης, συγκρίνοντας και
το πόσο ακριβή είναι η αμοιβή της εργασίας ως προς την παραγωγικότητα των εργατών, οι
συζητήσεις για τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής επικεντρώνονται σε αναλύσεις του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι για να περιοριστεί το
«χάσμα ανταγωνιστικότητας» μεταξύ αυτών των χωρών και κυρίως της Γερμανίας, θα πρέπει
να υπάρξει διορθωτική κίνηση προς τα κάτω των συγκριτικών μισθών σε αυτές τις χώρες,
μιλώντας για «εσωτερική υποτίμηση» (Felipe, Kumar, 2011).
Όμως, σε επίπεδο ευρωζώνης, είναι δυνατή μια γενικευμένη εφαρμογή της πολιτικής
της εσωτερικής υποτίμησης; Η πολιτική αυτή μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
πολλών από τις παραπάνω χώρες, με συγκριτικά σημαντικό γεωργο-βιομηχανικό τομέα, όπου η διαφοροποίηση και η ποιότητα των προϊόντων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθησή τους; Η ανταγωνιστικότητα μετρά το κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ανταγωνιστεί με
ένα αντίστοιχό του τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, ενώ κύριος δείκτης μέτρησής της είναι τα μερίδια των αγορών που κατέχει. Τρία είναι τα επιμέρους εργαλεία ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας: η ανταγωνιστικότητα κόστους, η ανταγωνιστικότητα τιμής
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και η ανταγωνιστικότητα επίδοσης, η οποία περιλαμβάνει την ποιότητα του προϊόντος, αλλά
και την ποιότητα οργάνωσης των επιχειρήσεων. Κατά πόσο το κόστος παραγωγής των προϊόντων και κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα τιμής παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μεριδίων που κατέχουν στην αγορά, δηλαδή στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών;
Κατά την περίοδο 1981-2010 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατέγραψε σημαντική
επιδείνωση, συμπεριλαμβανομένου και του ισοζυγίου των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το πρώτο, πέρασε από τα -750.8 εκατ. € στα -31,775.5 εκατ. € (το 2006, πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης κατέγραψε την μεγαλύτερη τιμή -33,565 εκατ. €), που δείχνει
ότι το έλλειμμα πολλαπλασιάστηκε κατά 43 σχεδόν φορές. Αντίστοιχα, το εμπορικό ισοζύγιο
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από πλεονασματικό το 1981 (36,6 εκατ. €) έγινε ελλειμματικό (-1,951.5 εκατ. € το 2010), καταγράφοντας πιο σημαντική επιδείνωση, κατά 54
σχεδόν φορές. Το 2007 καταγράφεται η χειρότερη τιμή του (-2.988,9 εκατ. €).
Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ανταγωνιστικότητας τιμής και των μεριδίων που τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα κατέχουν στην εσωτερική και κυρίως ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να κατανοήσουμε το κατά πόσον αυτό το εργαλείο
επηρεασμού της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μπορεί να βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αναλύουμε τα δεδομένα της Eurostat, με βάση την τριψήφια και κυρίως την οκταψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων.
Η εργασία μας χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της ανταγωνιστικότητας και της γεωργικής ανταγωνιστικότητας, καθώς και τους δείκτες εκτίμησής της. Στο δεύτερο αναλύουμε τη μεθοδολογική μας προσέγγιση, ενώ στο τρίτο
τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Χρησιμοποιούμε τις χρονολογικές σειρές του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας. Παρουσιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων της Ελλάδας, καθώς και η συσχέτιση μεταξύ των τιμών των κυριότερων εξαγώγιμων προϊόντων με τα μερίδια της αγοράς που κατέχουν στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές.

Θεωρητικό υπόβαθρο
1. Ανταγωνιστικότητα και γεωργική ανταγωνιστικότητα
Αν και αρχικά η έννοια της ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιήθηκε για να δείξει την ικανότητα μιας επιχείρησης ή ενός παραγωγικού κλάδου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των αντιπάλων της, αργότερα έτυχε ευρείας εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο διαμόρφωσης της κεντρικής πολιτικής της (ΕΕ, 2009), ενώ γίνεται λόγος
για τη συνολική ανταγωνιστικότητα ενός έθνους. Η συνολική ανταγωνιστικότητα θεωρείται
όρος περισσότερο ευρύς σε σχέση με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, και περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη ανάλυση, σε μικρο-, μεσο- και μακρο-οικονομικό επίπεδο, ανάλογα με το πόσο
εξειδικευμένα προσεγγίζεται η έννοια (Nurbel, 2007; Siggel, 2001). Σε μακρο-επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η ικανότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής να παράγει ευημερία
για τους κατοίκους της (Aiginger, 2006) και μετριέται με το ΑΕΠ της χώρας ανά κάτοικο. Σε
μεσο ή μικρο-επίπεδο, αφορά την εμπορική επίδοση της χώρας και των επιμέρους κλάδων
της και μετριέται με το εμπορικό ισοζύγιό της (Fagerberg et al, 2007).
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Το πολυδιάστατο της έννοιας της ανταγωνιστικότητας υπογράμμισε και ο Aiginger (1997), ο
οποίος παρατήρησε ότι ο ορισμός της θα πρέπει να περιλαμβάνει «τα εμπορικά ισοζύγια, την
εσωτερική επίδοση και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά επίπεδα» στα οποία θέλει να βρίσκεται η χώρα. Αυτά επιτυγχάνονται συνδυάζοντας την ανταγωνιστικότητα τιμής με την ανταγωνιστικότητα τεχνολογίας. Η πρώτη αφορά την ικανότητα παραγωγής σε χαμηλό κόστος, που είναι σημαντικό σε περιπτώσεις ώριμων και ομογενοποιημένων αγορών. Η δεύτερη
είναι η ικανότητα ανταγωνισμού σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, καινοτομίας και στόχευσης
στα πιο εξελιγμένα τμήματα της αγοράς. Παρατηρεί ότι πολλές φορές οι δύο αυτοί παράγοντες συνδυάζονται γιατί με την τεχνολογική πρόοδο μπορεί να επιτευχθεί και η μείωση του
κόστους παραγωγής. Οι Fagerberg, Srhobec και Knell (2007), μελετώντας τα στοιχεία 90 χωρών διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη και εξέλιξή τους είναι η ανταγωνιστικότητα τεχνολογίας,
παραγωγικής δυναμικότητας και ζήτησης. Θεωρούν ότι η ανταγωνιστικότητα τιμής παίζει
ένα εντελώς δευτερεύοντα ρόλο.
Αν και στη θεωρητική και εμπειρική φιλολογία για το διεθνές εμπόριο υπάρχει πλήθος
μελετών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα κλάδων που δομούνται
από μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, υπάρχει
σχετικά περιορισμένος αριθμός αναλύσεων για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που
αποτελούν ένα μεγάλο αριθμό των γεωργικών και αγρο-τροφικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως και για τη γεωργική ανταγωνιστικότητα.
Οι Man, Lau και Chan (2002), λαμβάνοντας υπόψη την σχεδόν μηδενική ικανότητα
παρέμβασης των ΜΜΕ στην αγορά, λόγω του περιορισμένου μεγέθους τους, σημειώνουν ότι
υπάρχουν τρείς βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά τους: οι εσωτερικοί συντελεστές και οι δομές τους, το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και η νοοτροπία και ο
δυναμισμός του ιδιοκτήτη. Είναι αυτοί που τελικά θα καθορίσουν την επίδοσή τους. Οι Buckley, Pass και Prescott (1988) πρότειναν την εφαρμογή ενός τριπλού δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, που περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό επίδοσης, τον ανταγωνισμό ως προς
τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις και τη διαδικασία οργάνωσής τους.
Λόγω της σημασίας που έχει το εξωτερικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και ακόμα
περισσότερο για τις ΜΜΕ, ο Krugman (1996) υπογραμμίζει ότι «η επιτυχία μιας χώρας στο
να εξάγει δεν εξαρτάται από το απόλυτο, αλλά από το συγκριτικό παραγωγικό πλεονέκτημά
της» (Gopinath et al, 1997). Αυτό κάνει τα μερίδια των αγορών να είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση και να απαιτείται εγρήγορση για τη διατήρηση και βελτίωσή τους.
Ως προς τη γεωργική ανταγωνιστικότητα, οι Kennedy και Rosson (2002) τονίζουν ότι
«αυτή προσδιορίζεται από την ικανότητα επικερδούς απόκτησης και διατήρησης ενός μεριδίου στην παγκόσμια αγορά». Οι επιρροές που καθορίζουν τη γεωργική ανάπτυξη διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες, που σχετίζονται με τις τιμές και τις εισροές και μακροπρόθεσμες,
που σχετίζονται με τη συνολική παραγωγικότητα του κλάδου, η οποία επηρεάζεται από την
τεχνολογική πρόοδο, τις δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές, στην επιμόρφωση και άλλες επενδύσεις για την κοινωνία (Gopinath et al, 1997).
Η γεωργική ανταγωνιστικότητα εκφράζεται μέσα από την ικανότητα μιας χώρας να
προτείνει προϊόντα οικονομικά συμφέροντα, ελκυστικά ως προς την ποιότητά τους και δια-
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φοροποιημένα σε σχέση με τους ανταγωνιστές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφορία του
παραγωγικού της συστήματος. Η Lipchitz (2006) παρατηρεί ότι επηρεάζεται και από την ικανότητα μιας χώρας να διαθέτει στους εισαγωγείς προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν
στις χώρες τους κατά τη διάρκεια μιας εποχής ή όλο το χρόνο. Εξαρτάται κυρίως από δύο παραμέτρους: την ανταγωνιστικότητα τιμής και την ανταγωνιστικότητα επίδοσης, στην οποία
εμπεριέχεται και η ανταγωνιστικότητα ποιότητας.
2. Δείκτες εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας
Η σχολή του στρατηγικού μάνατζμεντ ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως την ικανότητα επικερδούς δημιουργίας και διάθεσης αξιών, μέσα από το ανταγωνιστικό κόστος και τη διαφοροποίηση του προϊόντος (Kennedy et al., 1997). Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης επηρεάζεται από δύο κατηγορίες παραμέτρων: αυτές που επιδρούν στο κόστος παραγωγής, όπως η τεχνολογία, οι εισροές και οι οικονομίες κατά την παραγωγική διαδικασία και
αυτές που επιδρούν στην ποιότητα ή στην αντίληψη της ποιότητας του προϊόντος, αλλά και
του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης (Harrison, Kennedy, 1997). Καθώς οι
επιχειρήσεις αποκτούν πλεονέκτημα σε αυτές τις παραμέτρους αυξάνεται το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, όπως και τα κέρδη τους.
Η επιλογή των δεικτών για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας με την πάροδο των
ετών και λόγω της ανάγκης μιας όσο το δυνατόν ακριβέστερης προσέγγισης γίνεται όλο και
περισσότερο πολυσύνθετη. Η επέκταση της παγκοσμιοποίησης και η ενίσχυση του ανταγωνισμού υποδηλώνουν την αύξηση της εξάρτησης των εξαγωγών από το κόστος παραγωγής και
τις σχετικές τιμές των προϊόντων. Όμως, τόσο η πολυπλοκότητα των προϊόντων όσο και η
ενίσχυση του ανταγωνισμού που βασίζεται στις ποιοτικές διαφορές τους, υποβαθμίζουν τη
σημασία του συγκριτικού κόστους στη διαμόρφωση των μεριδίων των αγορών πολλών χωρών, όπως των οικονομιών του ΟΟΣΑ (Carlin et al, 2001).
O Aiginger (2006) σημειώνει ότι «οι συντελεστές που ορίζουν την ανταγωνιστική ισχύ
διαφέρουν ανάλογα με την συγκυρία και το εισόδημα και επιπροσθέτως διαφοροποιούνται
ανάλογα με την περιοχή και την τοποθεσία. Οι ανταγωνιστικές τιμές μπορεί να είναι σημαντικές για χώρες χαμηλού εισοδήματος που παράγουν ομογενοποιημένα προϊόντα, ενώ η
ποιότητα, η τεχνολογία και η γνώση είναι αποφασιστικοί παράγοντες σε χώρες στην αιχμή
της τεχνολογίας».
Πολλοί αναλυτές διαχωρίζουν τις εξαγωγικές αγορές, ανάλογα με τον τρόπο επηρεασμού των διακινούμενων ποσοτήτων, σε αγορές εξαρτώμενες από την ανταγωνιστικότητα
τιμής και σε αυτές όπου οι ποσότητες καθορίζονται περισσότερο από την «εκτός τιμής» ανταγωνιστικότητα (Aiginger, 1997; Kellman, 1983; Athanasoglou, Bardaka, 2010). Επίσης, η
μακροχρόνια επίδοση των επιχειρήσεων φαίνεται ότι εξαρτάται κύρια από την «εκτός τιμής»
ανταγωνιστικότητα, όπως την ανταγωνιστικότητα τεχνολογίας, παραγωγής και ζήτησης
(Fagerberg et al, 2007).
Η «ανταγωνιστικότητα κόστους» είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης μέτρησής της σε επίπεδο παραγωγικού κλάδου και επιχειρήσεων, είναι δε αυτός που επικαλούνται
ως εργαλείο επίλυσης του προβλήματος ανταγωνιστικότητας των χωρών που πλήττονται από
την οικονομική κρίση. Όσο πιο χαμηλό είναι το κόστος παραγωγής, τόσο πιο ανταγωνιστική
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είναι η επιχείρηση ή ο παραγωγικός κλάδος.
Η «ανταγωνιστικότητα τιμής» είναι το πιο διαδεδομένο μέτρο εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας. Στενά συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα κόστους, παίζει ένα σημαντικό
ρόλο στον προσδιορισμό της θέσης της παραγωγής στις αγορές, δεν διαφωτίζει όμως ως προς
τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Η ανταγωνιστική τιμή μπορεί να μην κατορθώσει να εξασφαλίσει υψηλές πωλήσεις και κέρδη, λόγω χαμηλής ποιότητας του προϊόντος ή/και κακού
μάρκετινγκ. Η επιδίωξη επίτευξης ανταγωνιστικών τιμών είναι σημαντική για τις χαμηλού
εισοδήματος οικονομίες. Για τις πλουσιότερες χώρες, η ανταγωνιστικότητα τιμής παραμένει
σημαντική μόνο εάν η χώρα προμηθεύεται χαμηλής προστιθέμενης αξίας, ομογενοποιημένα
προϊόντα. Για τα πολύπλοκα αγαθά με μεγάλη δυνατότητα διαφοροποίησης, η ποιότητα και η
καινοτομία προσδιορίζουν την ανταγωνιστική τους επάρκεια, όπως εκφράζονται μέσα από
την «ανταγωνιστικότητα ποιότητας» και την «ανταγωνιστικότητα τεχνολογίας» (Aiginger,
2006).
Ένας άλλος δείκτης ανταγωνιστικότητας, ενταγμένος στην γενικότερη κατηγορία της
«εκτός τιμής» ανταγωνιστικότητας, είναι η «ανταγωνιστικότητα ποιότητας». Οι Hallak και
Schott (2011) ορίζουν την ποιότητα ως οποιοδήποτε υλικό και άυλο χαρακτηριστικό ενός αγαθού, που αυξάνει την εκτίμηση της αξίας του στους καταναλωτές. Η τάση του καταναλωτή
για ποικιλία κάνει τις χώρες να παράγουν μεγαλύτερο αριθμό ποικιλιών σε μια κατηγορία
προϊόντων, διαφοροποιώντας πολλές φορές την ποιότητά τους και κατά συνέπεια, αυξάνοντας τις εξαγωγές τους, να επιτυγχάνουν υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα.
Σε αγορές πολλών ευρωπαϊκών χωρών, που χαρακτηρίζονται από μονοπωλιακό ανταγωνισμό, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν βασίζεται μόνο στην τιμή, αλλά στην
τιμή ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων (Baldwin, Harrigan, 2009). Όταν η ποικιλία και
η ποιότητα αποτελούν κύρια στοιχεία του ανταγωνισμού, 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 έτσι οι
χαμηλές τιμές να υπονοούν χαμηλή ποιότητα και να περιορίσουν τις πωλήσεις.
Η έννοια της διαφοροποίησης των προϊόντων και της ποιότητας έχει αναβαθμιστεί. Οι
μελετητές του διεθνούς εμπορίου επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της εξειδίκευσης και του
ανταγωνισμού Βορρά-Νότου, κατέληξαν ό,τι η εξειδίκευση γίνεται πλέον σε επίπεδο διαφοροποίησης των ποικιλιών και όχι σε επίπεδο των προϊόντων ή των παραγωγικών κλάδων
(Fontagné et al, 2008, Broda, Weinstein, 2004, Brooks, 2006). Σύμφωνα με τη «Νέα θεωρία
του εμπορίου» η διαφοροποίηση του προϊόντος στις ανοικτές οικονομίες είναι ο πιο σημαντικός συντελεστής του εμπορίου για χώρες με σχετικά όμοιες οικονομίες (Krugman, 1989). Ο
Krugman θεωρεί ότι η διαφοροποίηση μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε αύξηση της ποικιλίας προϊόντων παρόμοιας ποιότητας, ενώ στη δεύτερη έχουμε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας.
Οι Athanasoglou και Bardaka (2010) σημειώνουν ότι «για οικονομίες όπως η Ελλάδα,
που αντιμετωπίζουν μεγάλες εμπορικές ανισορροπίες, το ζήτημα έγκειται στο εάν και κατά
πόσον η αύξηση των εξαγωγών μπορεί να συμβάλει στη μείωση του προβλήματος μεσο και
μακροπρόθεσμα. Προτείνουν την αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισης της εξαγωγικής
στρατηγικής των επιχειρήσεων, ανάλογα με τις αλλαγές του εισοδήματος των εξαγωγικών
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αγορών και την βελτίωση των μέσων εκτίμησης της ανταγωνιστικότητάς τους, η οποία εκτός
από την ανταγωνιστικότητα τιμής θα πρέπει να συμπεριλάβει και μεταβλητές σχετικές με την
«εκτός τιμής» ανταγωνιστικότητα.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Εργαλεία μέτρησης της γεωργικής ανταγωνιστικότητας είναι η ανάπτυξη της παραγωγής, η
παραγωγικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα (Mubarik, 2004), αλλά λόγω της δυσκολίας μέτρησής τους, συνήθως περιοριζόμαστε στην εκτίμηση της τελευταίας.
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1981 και η
εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) ανέδειξε την ανεπάρκεια του παραγωγικού της συστήματος να μπορέσει να λειτουργήσει σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Η
στρατηγική των ανταγωνιστικών τιμών, η οποία ακόμα και σήμερα προωθείται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, είχε οριακή αποτελεσματικότητα. Όπως ήδη
έχει αναφερθεί εισαγωγικά, το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
από πλεονασματικό που ήταν μέχρι το 1981 έγινε ελλειμματικό, καταγράφοντας πολύ σημαντική επιδείνωση και μόνο μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης (2008) μειώθηκε λόγω μείωσης της ζήτησης.
Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας με βάση μεμονωμένους δείκτες, όπως τα μερίδια
των αγορών, το κόστος, η τιμή ή η ποιότητα, δεν αποτελεί ικανοποιητικό εργαλείο για την
πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της εμπορικής πολιτικής, είτε αφορά το κράτος, είτε έναν παραγωγικό κλάδο ή μια επιχείρηση. Μια πολύπλευρη προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία όπως: το εμπορικό ισοζύγιο, τα μερίδια των αγορών και την ανταγωνιστικότητα τιμής.
Έτσι θα έχουμε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της δυναμικής της ανάπτυξης,
όσο και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά, ιδιαίτερα
τώρα που έχουμε άμεση ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών της χώρας.
Στην ανάλυση που ακολουθεί μελετάμε την επιρροή που η στρατηγική των ανταγωνιστικών τιμών είχε πάνω στην εξέλιξη των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
της χώρας, κατά την τελευταία δεκαετία και στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου τους.
Επίσης, αναλύουμε την εξέλιξη των μεριδίων των αγορών που τα κύρια ελληνικά εξαγώγιμα
προϊόντα κατέχουν στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα μετά το 2007 και την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Από τα δεδομένα της Eurostat χρησιμοποιούμε τις χρονολογικές
σειρές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας και των χωρών όπου κατευθύνεται ο μεγάλος
όγκος των εξαγωγών της, ώστε να έχουμε μια εκτίμηση της δυναμικής τους, καθώς και της
εξέλιξης των μεριδίων που τα ελληνικά προϊόντα κατέχουν στις αγορές αυτές. Για την επεξεργασία των στοιχείων (τάσεις, συσχετίσεις κλπ) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο
Excel.
Με βάση την υπόθεση ότι για να έχουμε μια εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων στο διεθνές εμπόριο θα πρέπει κατ’ αρχάς να εκτιμήσουμε το πόσο ανταγωνιστικά
είναι 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, από το 1981 και μετά. Η παρουσίαση γίνεται σε αποπληθωρι-
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σμένες τιμές, δηλαδή σε ευρώ (€), ώστε να έχουμε μια περισσότερο αντικειμενική εικόνα της
εξέλιξής του. Καταγράφουμε την εξέλιξη 17 κωδικών της τριψήφιας κωδικοποίησης του διεθνούς εμπορίου (SITC), που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων που διακινήθηκαν στην Ελλάδα.
Ακολούθως, για την παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους προϊόντων στην εσωτερική, αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, εγκαταλείπουμε την τριψήφια κωδικοποίηση και μελετάμε 68 οκταψήφιους κωδικούς. Αντιστοιχούν στα σημαντικότερα εξαγώγιμα
προϊόντα της χώρας, βάσει της αξίας των εξαγωγών τους και περιλαμβάνουν τόσο πρωτογενή
ή μεταποιημένα, όσο και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή γαστρονομίας, όπως: προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας, τυροκομικά, νωπά και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, ελιές και έλαια, δημητριακά και προϊόντα αλευροποιίας. Αναλύουμε την εξέλιξη των εξαγωγών σε σχέση με την τιμή τους κατά την τελευταία δεκαετία.
Τέλος, μελετάμε τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τιμής και μεριδίων αγορών που οι
15 σημαντικότεροι κωδικοί κατέχουν στις κύριες εξαγωγικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης, βλέπουμε πώς διαφοροποιείται η παρουσία τους ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη όπου εξάγονται (εντός ή εκτός ΕΕ), την ποιότητα και φήμη τους
και το κατά πόσον αποτελούν τελικά ή ενδιάμεσα προϊόντα ως προς την παραγωγική διαδικασία. Το ενδο-βιομηχανικό εμπόριο αποτελεί ένα ποσοτικά σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι της εξέλιξης του διεθνούς εμπορίου (Fontagné et al, 2008).

Αποτελέσματα
Μεταξύ των ετών 1981 και 2010, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας κατέγραψε σημαντική
επιδείνωση, ακόμα και το ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, το οποίο από
θετικό έγινε αρνητικό (Πίνακας 1), ενώ το 2007 καταγράφεται η χειρότερη επιδείνωσή του (2.988,9 εκατ. €), κατά 82 φορές.
Τα προϊόντα μπορούν να χωριστούν σε τρείς ομάδες: α) τα παραδοσιακά μεσογειακά,
των οποίων το εμπορικό ισοζύγιο ήταν και παραμένει πλεονασματικό, β) τα προϊόντα των
οποίων η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται στην αλλαγή του καταναλωτικού
προτύπου των Ελλήνων και γ) τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας, που το ισοζύγιό τους από
αρνητικό έγινε θετικό και έχουν αναδειχθεί σε στρατηγικό κλάδο για την ελληνική οικονομία.
Η εμφάνιση του ελλείμματος οφείλεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές παραμέτρους, όπως η εφαρμογή του κοινοτικού προτιμησιακού καθεστώτος (Maraveyas,
Duguenne, 1994) και η αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής
(Δημέλη, 2004), καθώς και στο «δύσκαμπτο μετασχηματισμό» του ελληνικού παραγωγικού
συστήματος που δεν μπόρεσε να εκσυγχρονιστεί (Γιαννίτσης et al, 2009). Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρατηρεί ότι οι ανισορροπίες στο εμπορικό ισοζύγιο χωρών που εντάχθηκαν στην ευρωζώνη έγιναν πολύ περισσότερο μόνιμες, ιδιαίτερα για χώρες όπου δεν υπάρχει
ευελιξία στην αγορά εργασίας και προϊόντων (Berger, Nitsch, 2010).
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Πίνακας 1. Το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας
(εκατ. €)
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2010
Ζώντα ζώα
-1.4
-11.5
-44.1
-48.9
-77.3
-83.1
-65.7
Κρέατα
-43.1
-231.0
-339.0
-564.6
-682.0
-1.088,4
-950.9
Γάλα και αυγά
Ψάρια

-33.1

-143.2

-219.4

-302.5

-386.7

-452.4

-452.1

-9.3

-24.7

-38.5

-54.8

-44.2

37.5

191.0

Δημητριακά
Φρούτα και
λαχανικά
Ζάχαρη και
μέλι
Καφές, κακάο,
τσάι,
μπαχαρικά κλπ
Τρόφιμα
Ποτά
Καπνός
Ελαιούχοι
σπόροι
Φυτικές
υφαντικές ίνες
Έλαια και λίπη
Άμυλα
σιταριού και
καλαμποκιού
Σύνολο
γεωργικών
προϊόντων και
τροφίμων
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

9.6

-4.7

83.8

-109.2

-183.2

-278.9

-156.2

100.9

311.9

499.9

565.0

784.9

548.6

822.3

-11.2

1.6

2.1

-38.6

-15.9

-50.8

-93.3

-14.3

-58.7

-68.6

-156.4

-149.5

-265.7

-284.3

-2.2
3.4
24.3

-12.7
8.3
67.8

-62.2
-65.3
134.8

-139.3
-43.6
192.2

-118.6
-198.9
144.1

-191.4
-274.1
62.3

-437.9
-170.8
125.2

-0.4

-3.5

-50.3

-105.9

-111.0

-75.2

-138.9

-10.2

-53.5

42.2

323.8

287.9

320.4

413.8

1.8

78.7

17.5

428.7

199.5

314.9

3.2

42.3

79.3

-0.8

0.0

-2.3

-3.0

-41.5

36.7

-82.2

-328.5

-384.2

-1032.7

-2182.2

-1951.5

-750.8

-2.325

-6872

-11247

-20164

-33565

- 31775

Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων Eurostat

Αυτό που φαίνεται να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας δεν είναι τόσο οι δυσκολίες ως προς τη διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό, αλλά η σημαντική αύξηση των εισαγωγών. Το 2010, η αξία των εισαγωγών
(48.055,063 εκατ. €) ήταν τριπλάσια από την αξία των εξαγωγών (16.279,551 εκατ. €).
Ο Πίνακας 2 μας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών ορισμένων χαρακτηριστικών προϊόντων της Ελλάδας. Μεταξύ 2002 και 2011 το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων κατέγραψε αυξητικές τάσεις, τόσο όσο αφορά το εξωκοινοτικό όσο
και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, ανεξάρτητα από το ότι
εκεί υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός.
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Πίνακας 2. Η εξέλιξη των εξαγωγών ορισμένων προϊόντων (ΕΕ 27)
(1η σειρά: 1.000 τόνοι – 2η σειρά: €/Κgr)
03026994
Λαυράκια

EXTRA
INTRA

03026995
Τσιπούρες

EXTRA
INTRA

08071100
Καρπούζια

EXTRA
INTRA

08105000
Ακτινίδια

EXTRA
INTRA

15091090
Παρθένο
Ελαιόλαδο

EXTRA

15099000
Παρθένο
Ελαιόλαδο
< 1 Kgr
20029091
Κονσέρβα
Ντομάτας
> 1 Kgr
20057000
Ελιές

EXTRA

INTRA

INTRA
EXTRA
INTRA
EXTRA
INTRA

20087061
Κονσέρβα
Ροδάκινο
> 1 Kgr
20087071
Κονσέρβα
Ροδάκινο
≤ 1 Kgr
20087079
Άλλο
≤ 1 Kgr
20087092
Χωρίς
Ζάχαρη
≥ 5 Kgr
20087098
Χωρίς
Ζάχαρη
< 5 Kgr

EXTRA
INTRA
EXTRA
INTRA
EXTRA
INTRA
EXTRA
INTRA
EXTRA
INTRA

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,24
6,80
8,42
4,28
0,18
5,61
13,68
3,65
21,32
0,13
134,05
0,20
6,43
0,73
8,99
0,81
6,71
3,25
53,04
2,50
0,77
2,90
1,33
2,48
1,63
0,71
53,46
0,70
0,37
0,53
2,76
2,05
31,47
0,73
28,03
0,53
33,28
0,67
112,48
0,69
30,11
0,61
44,66
0,67
7,80
0,89
6,20
0,56

0,28
6,51
11,28
4,73
0,14
5,97
19,53
3,74
4,99
0,32
68,34
0,34
5,94
0,72
11,04
0,79
7,41
3,20
72,78
2,57
0,75
2,87
2,43
2,16
1,05
0,64
45,62
0,66
0,41
0,59
2,71
3,18
13,81
0,72
18,96
0,73
9,94
0,71
71,44
0,80
6,49
0,65
26,88
0,70
4,87
0,98
3,97
0,60

0,28
8,03
10,83
5,64
0,16
6,94
15,37
4,27
16,52
0,15
87,75
0,21
10,01
0,57
18,42
0,57
6,99
3,71
29,68
2,70
0,49
3,25
1,03
2,98
1,81
0,62
29,18
0,69
0,25
2,17
1,41
1,61
15,96
0,62
12,77
0,63
11,96
0,61
59,17
0,82
11,94
0,62
22,50
0,68
6,99
0,90
5,91
0,80
0,06
0,46
5,13
0,82

0,35
6,21
11,37
4,64
0,17
5,67
16,03
3,95
16,83
0,14
95,57
0,17
16,18
0,61
21,82
0,59
7,56
4,03
73,70
3,28
0,87
3,11
4,69
2,93
2,95
0,60
46,24
0,59
0,06
1,90
1,78
1,60
35,14
0,61
25,02
0,58
19,55
0,57
87,56
0,70
11,07
0,56
41,89
0,48
9,86
0,82
5,88
0,62
0,00
2,16
6,15
0,78

0,32
7,13
17,69
4,61
0,20
5,82
23,10
4,00
10,50
0,26
102,94
0,30
15,00
0,64
15,35
0,62
9,08
4,66
80,60
3,61
0,33
4,56
4,96
3,71
3,26
0,69
67,98
0,55
0,09
1,48
2,12
1,49
32,18
0,62
27,90
0,61
24,76
0,61
92,92
0,77
9,37
0,61
45,20
0,50
18,76
0,93
2,88
0,67
0,04
1,02
6,63
0,96

0,52
6,99
28,87
4,57
0,46
5,21
32,81
3,95
9,59
0,22
98,83
0,24
22,84
0,65
13,74
0,74
12,53
3,51
66,68
2,97
0,56
3,64
6,27
2,80
2,01
0,75
38,48
0,62
0,04
1,93
3,94
1,69
35,86
0,65
31,64
0,60
27,89
0,66
106,29
0,92
10,68
0,71
43,18
0,63
16,10
1,06
3,87
0,94
0,12
0,81
4,68
0,79

0,51
6,81
27,37
4,75
0,77
3,93
47,30
3,22
9,58
0,25
154,54
0,24
20,84
0,77
17,44
0,91
9,37
4,11
57,68
3,09
0,38
3,93
5,45
2,24
1,14
0,89
36,14
0,80
37,10
2,58
40,69
2,03
18,08
0,71
32,66
0,70
19,15
0,66
114,64
0,96
6,94
0,71
42,47
0,65
22,57
1,01
1,54
0,89
0,01
2,01
7,73
0,90

0,67
5,92
28,49
4,42
0,99
4,10
48,06
3,64
7,82
0,27
123,25
0,86
31,23
0,63
25,40
0,68
10,61
3,58
59,50
2,49
0,39
3,24
5,19
2,45
0,30
0,83
27,64
0,85
40,60
2,36
28,69
2,12
15,05
0,68
24,89
0,63
15,60
0,64
117,60
0,96
5,80
0,68
31,68
0,66
16,19
0,76
2,45
0,65
0,33
0,75
5,37
1,01

0,98
4,92
35,08
4,39
0,95
4,33
46,15
4,04
15,62
0,24
166,09
0,25
40,23
0,67
33,97
0,66
12,74
3,69
52,64
2,57
0,36
3,53
5,12
2,24
2,86
0,76
27,59
0,90
47,84
2,40
46,72
1,97
29,10
0,65
27,50
0,63
19,10
0,62
114,04
0,97
12,23
0,63
36,86
0,65
15,46
0,61
8,57
0,69
1,60
1,01
5,46
0,93

0,73
6,38
31,44
5,94
0,48
5,42
37,66
5,09
8,58
0,23
97,82
0,22
43,20
0,73
22,66
0,73
12,62
3,71
55,09
2,52
0,23
3,35
5,14
2,22
1,73
0,92
25,96
0,84
49,83
2,45
55,30
1,94
26,03
0,73
23,92
0,64
16,29
0,73
101,78
0,98
21,09
0,69
46,42
0,69
19,19
0,74
7,89
0,77
2,51
0,88
6,92
0,95

Πηγή: Eπεξεργασία στοιχείων Eurostat
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρουσίαση που ακολουθεί ξεπερνά τα στοιχεία του
Πίνακα 2, διότι λόγω του περιορισμένου μεγέθους του κειμένου δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί το σύνολο των δεδομένων και των πινάκων, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη συνέχεια,
ως προς τα στοιχεία των κύριων ευρωπαϊκών εξαγωγικών αγορών των προϊόντων.
Αναλύοντας το εξωκοινοτικό εμπόριο, με κύρια συνιστώσα την αγορά της Ρωσίας, παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών και των ποσοστών που τα προϊόντα κατέχουν στην αγορά, εκτός από τα προϊόντα γαστρονομίας, όπως η φέτα και η σταφίδα, το ελαιόλαδο, καθώς και τα εξωτικά, όπως το ακτινίδιο. Επίσης, αρνητική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ τιμών και μεριδίων των αγορών και για τα προϊόντα ενδο-βιομηχανικού εμπορίου, όπως οι μεγάλες συσκευασίες προϊόντων ντομάτας και ροδάκινου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεραίνουμε ότι η ανταγωνιστικότητα τιμής παίζει ένα
ρόλο στη διαμόρφωση των εξαγωγών, αλλά μόνο για τα ομογενοποιημένα προϊόντα. Τα ποιοτικά και διαφοροποιημένα προϊόντα όπως τα προϊόντα γαστρονομίας δεν εξαρτώνται από το
πόσο ανταγωνιστικές είναι οι τιμές τους.
Σχετικά με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν αύξηση, σε
ορισμένες δε περιπτώσεις σημαντική, όπως τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και γαστρονομίας.
Οι εξαγωγές σταφίδας και προϊόντων της βιομηχανίας ντομάτας καταγράφουν μείωση. Οι
μεταβολές των τιμών είναι οριακές, εκτός από τα προϊόντα γαστρονομίας, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ τιμής και μεριδίων των αγορών μόνο ως προς τα ομογενοποιημένα
προϊόντα και τα προϊόντα του ενδο-βιομηχανικού εμπορίου και μάλιστα όταν είναι σε μεγάλες συσκευασίες. Αναλύοντας τις εξαγωγές του μεταποιημένου ροδάκινου, της σημαντικότερης και με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντος γεωργικής βιομηχανίας της Ελλάδας,
βλέπουμε ότι η ανταγωνιστικότητα τιμής παίζει οριακό ρόλο και μόνο ως προς τις μεγάλες
συσκευασίες.
Οι ελληνικές εξαγωγές στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, δηλαδή της Γερμανίας,
Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Ολλανδίας, χαρακτηρίζονται, όπως σημειώσαμε
και παραπάνω, από οριακές μεταβολές των τιμών, εκτός από τα προϊόντα γαστρονομίας, την
οριακά αρνητική συσχέτιση μεταξύ τιμής και μεριδίων των αγορών μόνο ως προς τα ομογενοποιημένα προϊόντα και τα προϊόντα του ενδο-βιομηχανικού εμπορίου που είναι σε μεγάλες
συσκευασίες. Η αγορά της Ολλανδίας, η οποία παίζει ένα ρόλο διαμετακομιστικού εμπορίου
φαίνεται να είναι κάπως περισσότερο ευαίσθητη στην ανταγωνιστικότητα τιμής, ενώ αντίθετα, οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ιδιαίτερες ανάγκες
της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων.

Συμπεράσματα
Αν και το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, αλλά και των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
βαίνουν επιδεινούμενα, οι εξαγωγές των προϊόντων της συνεχίζουν να αυξάνονται. Η ανταγωνιστικότητα τιμής, που υπήρξε βασική παράμετρος προώθησής τους, δεν έπαιξε σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης τόσο στην εσωτερική (τουλάχιστον μέχρι το 2007), όσο
και στη διεθνή αγορά, ακόμα και για προϊόντα του ενδο-βιομηχανικού εμπορίου.
Η διάθεση των ελληνικών προϊόντων, είτε αφορά το ενδοκοινοτικό είτε το εξωκοινοτι-
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κό εμπόριο, καθορίζεται από την «εκτός τιμής» ανταγωνιστικότητά τους. Είναι η ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στη βελτίωση και διαφοροποίηση του προϊόντος, ενσωματώνοντας
τεχνολογία και στοιχεία γαστρονομίας, ενώ συνδέεται και με την παράδοση (Fabrizio et al,
2007), αλλά και την ποιότητα του συστήματος μάρκετινγκ.
Η ανταγωνιστικότητα τιμής δεν θα πρέπει να αποτελεί προνομιακό εργαλείο βελτίωσης
των εξαγωγών και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Υπάρχουν καλά και φθηνά, ως προς
την ποιότητά τους, προϊόντα χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου, τις τιμές των οποίων η
Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Η ελληνική γεωργία οφείλει να μετακινηθεί από τα
«χαμηλού εισοδήματος» προϊόντα στα «υψηλού εισοδήματος» πολύπλοκα προϊόντα (Hausmann et al, 2007) που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει καλύτερα την ποικιλία δυνατοτήτων
της ελληνικής γης για την παραγωγή ποιοτικών και διαφοροποιημένων προϊόντων.
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Περίληψη
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου στο ΝΑ άκρο της λεκάνης της Μεσογείου και η σχετικά απομακρυσμένη θέση της από την ηπειρωτική Ευρώπη τη φέρνει σε μία σημαντική γεωγραφική απόσταση από τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος στόχος της εργασίας
είναι η εκτίμηση της επίδρασης της γεωγραφικής απόστασης στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Κύπρου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εκτιμάται ένα επαυξημένο Υπόδειγμα
Εξίσωσης Βαρύτητας, χρησιμοποιώντας δεδομένα εξαγωγών αγροτικών προϊόντων μεταξύ
της Κύπρου και του συνόλου των εμπορικών της εταίρων. Για την εκτίμηση χρησιμοποιούνται παρατηρήσεις εξαγωγών δεκαοκτώ ετών δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα εκτίμησης
της επίδρασης της απόστασης, πριν και μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων καταδεικνύουν ότι η επίδραση της απόστασης στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ η προσχώρηση της Κύπρου στην Ε.Ε. δεν
εκτιμάται ότι οδήγησε σε σημαντική άμβλυνση των εγγενών μειονεκτημάτων που η απομακρυσμένη γεωγραφική της θέση επιφέρει.
Λέξεις-κλειδιά: Διεθνές εμπόριο, Υπόδειγμα Εξίσωσης Βαρύτητας

Abstract
The geographical location of Cyprus in the Southeast Mediterranean basin and its relative remote position from the European mainland pinpoint Cyprus in a considerable geographical
distance from its EU partners. The main objective of this paper is to estimate the effect of
geographical distance on Cypriot agricultural exports. In order to achieve this, an augmented
Gravity Equation Model is estimated utilizing export observations of agricultural products
between Cyprus and all of its trading partners. For the estimation, observations of the last
eighteen years are utilized allowing the estimation of distance effect before and after Cypriot
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EU accession. Estimation results indicate that the effect of distance on agricultural exports is
particularly large while Cypriot accession is not estimated to have led to a significant mitigation of the inherent disadvantages that its remote geographical position generates.
Key-words: International Trade, Gravity Equation Model

Εισαγωγή
Η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος της ΝΑ Μεσογείου, βρίσκεται σε μία σχετικά απομακρυσμένη γεωγραφική θέση, τόσο σε σχέση με τα γειτονικά της κράτη όσο και σε σχέση με τους
εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, ότι η απόσταση της
Λευκωσίας από το γεωγραφικό κέντρο της Ευρωπαϊκή Ένωσης των 27 - που σύμφωνα με το
Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Γαλλίας (Wikipedia, 2012) βρίσκεται στην πόλη
Gelnhausen του κρατιδίου της Έσσης στη Γερμανία - είναι περίπου 2500 χιλιόμετρα.
Η πιο άμεση και αυταπόδεικτη συνέπεια της σημαντικής γεωγραφικής απόστασης της
Κύπρου, από τον κύριο κορμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι η αρνητική επίδραση στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Όπως είναι φυσικό, η γεωγραφική απόσταση είναι άμεσα
συνδεδεμένη με το κόστος πραγματοποίησης των εμπορικών συναλλαγών, αφού το κόστος
μεταφοράς αυξάνεται με την απόσταση (Fratianni και Marchionne, 2010). Μάλιστα, ο κυπριακός αγροτικός τομέας είναι σχετικά πιο ευάλωτος στην επίδραση της γεωγραφικής απόστασης καθώς, σύμφωνα με τους Anderson και van Wincoop (2003), τα μεταφορικά κόστη των
αγροτικών προϊόντων τείνουν να είναι αυξημένα σε σχέση με τα μη αγροτικά προϊόντα εξαιτίας της ογκώδους φύσης τους.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Disdier και Head (2008), ακόμα και εάν οι συνθήκες
της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζονται από μία μείωση στα κόστη πραγματοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών, το κόστος πραγματοποίησης του εμπορίου εξακολουθεί να συνιστά
ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Ενώ κατά τους Fratianni και
Marchionne (2010), η γεωγραφική θέση μιας χώρας συνδέεται και αλληλεπιδρά με πολιτιστικά, εθνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που αποτελούν παράγοντες ενίσχυσης ή αναχαίτισης
του διεθνούς εμπορίου.

Στόχοι
Στο παραπάνω πλαίσιο, κύριος στόχος της εργασίας αποτελεί η εκτίμηση της επίδρασης της
γεωγραφικής απόστασης – της Κύπρου από τους εμπορικούς της εταίρους - στο διεθνές εμπόριο των κυπριακών αγροτικών προϊόντων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα εκτιμηθεί ένα επαυξημένο Υπόδειγμα Εξίσωσης Βαρύτητας (ΥΕΒ), χρησιμοποιώντας δεδομένα εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων της περιόδου 1992-2009. Η χρήση εμπορικών παρατηρήσεων για δεκαοκτώ συναπτά έτη δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης της επίδρασης της
γεωγραφικής απόστασης πριν και μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
2004. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση ενός επαυξημένου ΥΕΒ, δίνει την ευκαιρία εμπλουτισμού
του κύριου ερευνητικού στόχου με τη διερεύνηση της επίδρασης επιπλέον παραγόντων που
επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο της Κύπρου και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την από-
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σταση και τη γεωγραφική της θέση, όπως οι παράγοντες της γλωσσικής ομοιότητας με όμορες χώρες, οι κοινές ιστορικές και αποικιακές καταβολές ή οι πολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο Ευρωμεσογειακό χώρο.

Αγροτικός Τομέας της Κύπρου και διεθνές εμπόριο
Η Κύπρος συνιστά πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και της Ευρωζώνης
από το 2008. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυπριακή οικονομία, μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., παρουσιάζει διαρκή και σταθερή ανάπτυξη (Statistical Service of Cyprus, 2011). Μάλιστα, κατά την περίοδο 2004-2011, το μέσο
ποσοστό πραγματικής αύξησης του ΑΕγχΠ της κυπριακής οικονομίας (2.6%) ήταν διπλάσιο
από τον αντίστοιχό μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. των 27 χωρών μελών (1,3%) (Eurostat,
2012α). Βέβαια, η συνεισφορά του αγροτικού τομέα περιορίζεται στο 2,3% του κυπριακού
ΑΕγχΠ και στο 6,3% της απασχόλησης (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2008), ενώ για το
2011, το ακαθάριστο προϊόν του τομέα διαμορφώθηκε στα 389,5 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας
αύξηση κατά 6,3% από το 2010 (Statistical Service of Cyprus, 2011). Ως προς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα, η γεωργία της Κύπρου – που αντιμετωπίζει σημαντικούς φυσικούς περιορισμούς εξαιτίας των περιορισμένων βροχοπτώσεων - είναι δυνατό να θεωρηθεί
ως «μικρής κλίμακας» αφού σύμφωνα με τη Eurostat, το 86% των περίπου σαράντα χιλιάδων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας είναι εκτάσεως μικρότερης των πέντε εκταρίων
(European Commission, 2010).
Ως προς το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των
κυπριακών αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικού εμπορικού ελλείμματος, που μάλιστα διευρύνθηκε μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.. Στο παρακάτω
Διάγραμμα 1, είναι εμφανές ότι το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου σε αγροτικά προϊόντα, κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια σημειώνει σημαντική αύξηση. Για την περίοδο 2004-2011 το
εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά μέσο όρο 11,2%. Η αύξηση είναι εμφανές ότι οφείλεται
στη σταθερή – υπερδιπλάσια - επέκταση των εισαγωγών (με μέσο ρυθμό αύξησης 8,9% για
την περίοδο 2004-2011) έναντι των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (μέση αύξηση 3,9% τα
τελευταία οκτώ χρόνια) (Eurostat, 2012β). Μάλιστα, για το 2011, οι εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων (955 εκατ. Ευρώ) είναι τετραπλάσιας αξίας από τις εξαγωγές (236 εκατ. Ευρώ)
(Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2012).
Επίσης, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, για το 2010, οι χώρες της
Ε.Ε. συνιστούν αφετηρία του 69% των εισαγωγών και προορισμός του 51% των αντίστοιχων
κυπριακών εξαγωγών, ενώ κύριοι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου παραμένουν σταθερά τα τελευταία χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2012).

- 365 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Διάγραμμα 1. Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Κύπρου (σε χιλ. Ευρώ)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-400
-600
-800
-1000
Εισαγωγές

Εξαγωγές

Εμπορικό Ισοζύγιο

Πηγή: Eurostat, 2012β

Σχετικά με τη σύνθεση των εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα
με δεδομένα του 2008, η πλειοψηφία των εισαγωγών αφορά επεξεργασμένα τρόφιμα, ποτά
και καπνό, ενώ από το 2003 σημαντικότερη αύξηση στις εισαγωγές σημειώθηκε στους κλάδους του κρέατος, των αλιευμάτων, των γαλακτοκομικών και των φρούτων και λαχανικών.
Ως προς τις εξαγωγές, σύμφωνα με δεδομένα του 2008, στα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του
κυπριακού αγροτικού τομέα συμπεριλαμβάνονται οι πατάτες (που αντιστοιχούν στο 11,1%
των συνολικών εξαγωγών), το τυρί «χαλούμι» (6,3%), τα εσπεριδοειδή και οι χυμοί φρούτων
(Statistical Service of Cyprus, 2008).

Ερευνητικό Υπόδειγμα
Όπως διατυπώθηκε και στους στόχους της εργασίας, για την εκτίμηση της επίδρασης της απόστασης στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων της Κύπρου, θα εκτιμηθεί ένα προσαυξημένο Υπόδειγμα Εξίσωσης Βαρύτητας (ΥΕΒ). Το προσαυξημένο ΥΕΒ συνιστά κατά τους
Cheng και Wall (2005) ένα τυπικό ΥΕΒ εμπλουτισμένο όμως με ανεξάρτητες μεταβλητές και
κατάλληλα ορισμένες ψευδομεταβλητές που ανταποκρίνονται στους στόχους της εμπειρικής
έρευνας των διεθνών εμπορικών ροών. Οπότε, ακολουθώντας τους στόχους της εργασίας και
αναγνωρίζοντας το σύνολο των εξαγωγικών ροών αγροτικών προϊόντων ανάμεσα στην Κύπρο και 116 εμπορικούς της εταίρους, για την περίοδο 1992-2009, θα εκτιμηθεί το παρακάτω
υπόδειγμα (1):

ln X ij ,t = a0 + a1 ln Yi ,t + a 2 ln Y j ,t + a3 ln Dij + a 4 ln Area j + a5 ln Popi ,t
+ a6 ln Pop j ,t + a7 ln Raini ,t + a8 Landlocked j + a9 ComLang ij
+ a10 Colonial + a11ComCol + a12 EU j + a13 EU ij + a14 MPC j + ε ij ,t
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όπου ως:

X ij ,t συμβολίζεται η αξία των εξαγωγών του συνόλου των αγροτικών προϊόντων της Κύπρου
(χώρα i) προς τις χώρες - εταίρους της (χώρες j) για κάθε χρόνο t, a 0 συμβολίζεται ο σταθερός όρος του υποδείγματος, Yi ,t Y j ,t αντιπροσωπεύεται το ΑΕγχΠ της Κύπρου και των εμπορικών της εταίρων για κάθε χρόνο t, Popi ,t Pop j ,t αντιπροσωπεύεται το μέγεθος του πληθυσμού
της Κύπρου και των εμπορικών της εταίρων για κάθε χρόνο t, Dij συμβολίζεται η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στη Λευκωσία και στις πρωτεύουσες των χωρών εμπορικών εταίρων
της Κύπρου. Η γεωγραφική απόσταση μετράται ως το ορθοδρομικό τόξο ανάμεσα στις δύο
πόλεις, Area j συμβολίζεται η έκταση των χωρών – εμπορικών εταίρων της Κύπρου,
Landlocked j αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η χώ-

ρα εταίρος είναι περίκλειστη από ξηρά αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, ComLang ij αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η Κύπρος και η χώρα
εταίρος διαθέτουν τουλάχιστον μία κοινή επίσημη γλώσσα αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν,
Colonial αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η Κύπρος
και η χώρα εταίρος διέθεταν στο παρελθόν αποικιακή σχέση (από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα) αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, ComCol αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που
λαμβάνει την τιμή ένα όταν η Κύπρος και η χώρα εταίρος διέθεταν στο παρελθόν κοινό αποικιοκράτη (από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα) αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, Raini ,t συμβολίζεται το ποσό της βροχόπτωσης (σε mm.) στην Κύπρο κατά το έτος t, EU ij αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η Κύπρος και οι χώρες εταίροι της
είναι ταυτόχρονα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, EU j αντιπροσωπεύεται μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η χώρα εταίρος είναι
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, MPC j αντιπροσωπεύεται
μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή ένα όταν η χώρα εταίρος είναι μέλος της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας αλλιώς λαμβάνει την τιμή μηδέν, a n συμβολίζονται οι παράμετροι
που θα εκτιμηθούν.
Στο υπόδειγμα, ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται ο φυσικός λογάριθμος της αξίας
των κυπριακών εξαγωγών του συνόλου των αγροτικών προϊόντων για την περίοδο 19922009, ενώ το μοντέλο συμπληρώνεται από δεκατέσσερις πραγματικές ή μοναδιαίες ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι πραγματικές ανεξάρτητες μεταβλητές, που είναι επτά στο σύνολο τους,
εισάγονται στο υπόδειγμα σε μορφή φυσικού λογάριθμου ενώ οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές συνιστούν κατάλληλα ορισμένες ψευδομεταβλητές. Η εκτίμηση του υποδείγματος
θα πραγματοποιηθεί δύο φορές. Μία για την περίοδο 1992-2003, δηλαδή πριν την ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε. και μία για την περίοδο μετά την ένταξη. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η σύγκριση της επίδρασης της απόστασης, αλλά και των υπόλοιπων παραγόντων, που
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τη γεωγραφική θέση, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, πριν και μετά στην ένταξη στην Ε.Ε..

- 367 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Προέλευση και έκταση δεδομένων
Οι παρατηρήσεις της αξίας των εξαγωγικών ροών, του συνόλου των αγροτικών προϊόντων
της Κύπρου, προέρχονται από τη στατιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών UNcomtrade
(UN, 2011). Οι εμπορικές παρατηρήσεις αντλήθηκαν ταξινομημένες κατά την τρίτη Αναθεωρημένη Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ - Αναθ. 3) ενώ, σύμφωνα με
τη Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2009), στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων, που συνιστούν την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος (1), συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ταξινομήσεις. Οι ταξινομήσεις ΤΤΔΕ-0 «τρόφιμα και ζωντανά ζώα», η ταξινόμηση ΤΤΔΕ-1
«ποτά και καπνός», η ταξινόμηση ΤΤΔΕ-4 «ζωικά και φυτικά έλαια, λίπη και κεριά» και η
ταξινόμηση ΤΤΔΕ-22 «ελαιόσποροι και ελαιοκαρποί». Πέρα από τις παρατηρήσεις των εξαγωγών, τα δεδομένα για το ΑΕγχΠ και τα μεγέθη του πληθυσμού της Κύπρου και των 116 χωρών που αποτελούν τις χώρες εμπορικούς εταίρους συγκεντρώθηκαν
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF, 2011).
Τόσο τα μεγέθη του ΑΕγχΠ όσο και οι παρατηρήσεις των εξαγωγών αντλήθηκαν εκφρασμένες σε τρέχουσες τιμές δολαρίων ΗΠΑ. Οπότε, για τον αναγκαίο αποπληθωρισμό των
αξιών των εξαγωγών και των μεγεθών του ΑΕγχΠ χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Καταναλωτή
των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics, 2011).
Τα μεγέθη της βροχόπτωσης στην Κύπρο προέρχονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου (Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, 2012) ενώ όλες οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές (πραγματικές ή ψευδομεταβλητές), αντλήθηκαν από το γαλλικό ερευνητικό
κέντρο «CEPII - Centre D'Etudes Prospectives et D'Informations Internationales» (CEPII,
2009).
Η βάση δεδομένων αποτελείται θεωρητικά από (116 Χ 18 χρόνια) 2088 παρατηρήσεις
εξαγωγικών ροών. Όμως, εξαιτίας της ύπαρξης μηδενικών ροών για συγκεκριμένες χώρες και
σε συγκεκριμένα έτη το πραγματικό μέγεθος των δεδομένων είναι σημαντικά μικρότερο. Οπότε, για την εκτίμηση του υποδείγματος οι μηδενικές παρατηρήσεις παραλείπονται και η
εκτίμηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μόνο τις υπάρχουσες 1527 παρατηρήσεις εξαγωγικών ροών. Έτσι και με την πρόσθεση των δεδομένων που συνιστούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος δημιουργείται τελικά μία βάση δεδομένων (1527 Χ 14) 21378
συνολικών παρατηρήσεων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα (1). Στην πρώτη στήλη του πίνακα παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Δίπλα από κάθε μεταβλητή καταγράφεται η αντίστοιχη εκτιμώμενη παράμετρος και η τιμή της στατιστικής t. Κάθε παράμετρος επισημαίνεται με έναν, δύο ή τρεις αστερίσκους σηματοδοτώντας αντίστοιχα επίπεδο σημαντικότητας α=0,15, α=0,10 και α=0,05.
Στις τελευταίες δύο σειρές του πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των παρατηρήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση και ο συντελεστής R2.
Η πλειονότητα των αποτελεσμάτων των μεταβλητών, που περιλαμβάνονται στο προσαυξημένο ΥΕΒ, διαθέτουν το αναμενόμενο από τη θεωρία πρόσημο και είναι στατιστικώς
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σημαντικές. Ως εκ τούτου, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, η επίδραση της απόστασης της
Κύπρου από τους εμπορικούς της εταίρους, εκτιμάται αρνητική και στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01. Ο εκτιμώμενος συντελεστής για τη μεταβλητή της
απόστασης, για την περίοδο 1992-2003, είναι -1,85, που σημαίνει ότι η ποσοστιαία μεταβολή της γεωγραφικής απόστασης, κατά μία μονάδα, μεταξύ της Κύπρου και των εμπορικών
της εταίρων θα είχε καταλήξει σε αντίθετη μεταβολή κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες στις
Κυπριακές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, αν ήταν εφικτό να μειωθεί η φυσική απόσταση μεταξύ της Κύπρου και των εμπορικών της εταίρων κατά δέκα τοις εκατό, αυτό θα
είχε ως αποτέλεσμα, για την περίοδο 1992 - 2003, την αύξηση της αξίας των κυπριακών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 18,5 τοις εκατό. Ομοίως, για την περίοδο 20042009, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η μεταβλητή της απόστασης εκτιμάται επίσης
με αρνητικό συντελεστή (-1,73). Το μέγεθος του συντελεστή σηματοδοτεί ότι μία ποσοστιαία
μεταβολή της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ της Κύπρου και των εμπορικών της εταίρων θα είχε καταλήξει σε αντίθετη μεταβολή κατά 1,73 μονάδες στις Κυπριακές εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων.
Ως προς τους υπόλοιπους παράγοντες που συνιστούν εμπόδια ή ενισχύουν το εμπόριο
και έμμεσα ή άμεσα επηρεάζονται από τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, ο συντελεστής της
μεταβλητής που αντιπροσωπεύει χώρα - εταίρο περίκλειστη από ξηρά, εκτιμάται με μέγεθος 0,547 για την περίοδο 1992-2003 και -0,267 για την περίοδο 1992-2009. Το μέγεθος αυτό
σημαίνει ότι οι Κυπριακές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εκτιμώνται μικρότερης αξίας κατά
42,1% (για την περίοδο 1992-2003) και κατά 22,9% (για την περίοδο 2004-2009) με μια χώρα που είναι περίκλειστη από ξηρά από ότι με μια χώρα που διαθέτει πρόσβαση σε θαλάσσιες
μεταφορές.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
1992-2003
lnYi
lnYj
lnDij
lnAreaj
lnPopi
lnPopj
lnRaini
Landlockedj
ComLangij
Colonialij
ComColij
EU12j
EU15j
EU25ij
EU27ij
MPCj
α0
N
R2

αn
0.6414
0.8337***
-1.8513***
-0.0881**
-1.2826
-0.4181***
0.1572
-0.5478***
0.6185*
0.1230
-0.1397
0.2417
-0.0987
-1.2565***
16.9798
960
0.5161

t
0.85
15.96
-19.09
-1.96
-0.77
-5.79
0.46
-3.61
1.06
0.22
-0.9
0.86
-0.52
-4.64
0.94
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95% διάστημα εμπιοστοσύνης
-0.8394
2.1223
0.7311
0.9361
-2.0416
-1.6610
-0.1760
-0.0001
-4.5492
1.9841
-0.5598
-0.2763
-0.5163
0.8308
-0.8458
-0.2497
-0.5226
1.7595
-0.9600
1.2060
-0.4431
0.1637
-0.3097
0.7931
-0.4741
0.2768
-1.7875
-0.7254
-18.340
52.300
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2004-2009
lnYi
lnYj
lnDij
lnAreaj
lnPopi
lnPopj
lnRaini
Landlockedj
ComLangij
Colonialij
ComColij
EU12j
EU15j
EU25ij
EU27ij
MPCj
α0
N
R2

αn
1.7845
0.8519***
-1.7394***
-0.1030*
-25.0008*
-0.2599**
-0.1367
-0.2677*
-1.6954**
0.5590
0.4286**
0.3862*
0.7258***
-1.0570***
310.368
551
0.4549

t
0.59
10.39
-11.76
-1.32
-1.22
-2.11
-0.32
-1.22
-1.93
0.66
1.67
1.32
2.48
-2.61
1.46

95% διάστημα εμπιστοσύνης
-4.2031
7.7722
0.6909
1.0129
-2.0299
-1.4489
-0.2565
0.0505
-65.3554
15.3538
-0.5013
-0.0185
-0.9732
0.6997
-0.6982
0.1627
-3.4216
0.0308
-1.0989
2.2168
-0.0767
0.9338
-0.1878
0.9602
0.1498
1.3018
-1.8514
-0.2626
-108.3682
729.1052

*, ** και*** αντιπροσωπεύουν επίπεδο σημαντικότητας σε 15%, 5% και 1% επίπεδο αντίστοιχα

Η παράμετρος που αντιστοιχεί στην ανεξάρτητη μεταβλητή του ΑΕγχΠ της χώρας εταίρου εκτιμάται με μέγεθος 0,83 για την περίοδο προ της ένταξης και 0,85 για την περίοδο
μετά το 2004 που σημαίνει ότι μία αύξηση κατά 10% στο ΑΕγχΠ των εμπορικών εταίρων της
Κύπρου θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών κατά 8,3% για την περίοδο 19922003 και 8,5% για την περίοδο μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε..
Αντιθέτως, ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής της κοινής γλώσσας εκτιμάται με θετική σήμανση (0,61) για τη περίοδο 1992-2003 και αρνητική σήμανση (-1,69) για την περίοδο μετά το 2004. Οι εκτιμώμενες παράμετροι δείχνουν ότι η Κύπρος, προ της ένταξης στην
Ε.Ε., εμπορεύονταν κατά 85,6% περισσότερα αγροτικά προϊόντα με τις χώρες που μοιράζονταν μία κοινή επίσημη γλώσσα από ότι με τις χώρες που δε διέθετε καμία γλωσσική ομοιότητα. Ενώ, μετά το 2004, η παράμετρος -1,69 σηματοδοτεί ότι οι εξαγωγές προς τις χώρες
που διαθέτουν την τουρκική ή την ελληνική ως επίσημη γλώσσα εκτιμώνται μειωμένες κατά
81,5% σε σχέση με το εμπόριο προς τις υπόλοιπες χώρες.
Η μεταβλητή της βροχόπτωσης, τόσο για την περίοδο πριν όσο και για την περίοδο μετά από την ένταξη στην Ε.Ε., εκτιμήθηκε ότι δεν έχει στατιστικώς σημαντική επίδραση στις
κυπριακές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Ομοίως και η ψευδομεταβλητή που αντιστοιχεί σε
αποικιακή σχέση ανάμεσα στην Κύπρο και τους εταίρους της (π.χ. ανάμεσα στην Κύπρο και
το Η.Β.). Όμως, για την περίοδο 2003-2009, η ψευδομεταβλητή που αντιστοιχεί στην περίπτωση που η Κύπρος εμπορεύεται με χώρα με την οποία διέθεταν κοινό αποικιοκράτη (π.χ.
με τη Μάλτα) εκτιμάται με συντελεστή 0,42. Το μέγεθος του συντελεστή σημαίνει ότι οι εξαγωγές με τις χώρες αυτές εκτιμήθηκαν κατά 52,2% αυξημένες σε σχέση με τις χώρες που η
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Κύπρος δε διαθέτει κοινό αποικιοκράτη.
Προ της ένταξης στην Ε.Ε. το 2004, η επίδραση της Ε.Ε. στις εξαγωγές δεν εκτιμήθηκε
ως στατιστικώς σημαντική. Μετά όμως την ένταξη, οι εξαγωγές που έχουν ως προορισμό τις
χώρες – μέλη της ΕΕ των 27 εκτιμώνται αυξημένες κατά 106,5% (μέγεθος συντελεστή
0,725). Δηλαδή, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., οι εξαγωγές προς τις χώρες μέλη της
ΕΕ-27 εκτιμώνται διπλάσιες από ότι οι εξαγωγές προς μη χώρες μέλη. Αντίθετα, αρνητική
επίδραση εκτιμάται για χώρες μέλη της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας . Οι εξαγωγές που
έχουν ως προορισμό τους μεσογειακούς εταίρους της Ε.Ε. εκτιμώνται μειωμένες κατά 71,3%
για την περίοδο 1992-2003 και μειωμένες κατά 65% για την περίοδο μετά την ένταξη.

Συμπεράσματα
Ενώ η κοινή λογική επιβάλλει ότι στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικής προόδου η επίδραση της γεωγραφικής απόστασης είναι πλέον μηδαμινή, πολλές εμπειρικές έρευνες διεθνούς εμπορίου δείχνουν το αντίθετο. Συγκεκριμένα, οι Disdier και Head
(2008) πραγματοποιώντας μία μέτα-ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων 1052 εμπειρικών ερευνών με τη χρήση ΥΕΒ εξήγαγαν το συμπέρασμα ότι μέση ελαστικότητα του
εμπορίου φυσικών αγαθών σε σχέση με την απόσταση είναι -0,9. Το μέγεθος αυτού του μέσου συντελεστή σημαίνει ότι μια μείωση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες της γεωγραφικής
απόστασης μεταξύ των εμπορικών εταίρων παγκοσμίως θα είχε ως αποτέλεσμα μια μέση αύξηση των διμερών εμπορικών ροών κατά εννέα τοις εκατό.
Στην περίπτωση των κυπριακών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, η επίδραση της απόστασης δεν αποτελεί εξαίρεση από τη γενική εντύπωση που περιγράφεται παραπάνω. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ελαστικότητα της απόστασης για τις κυπριακές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εκτιμάται στο -1,85 για την περίοδο 1992-2003 και στο -1,73 για την περίοδο
2004-2009. Σε σχέση με τη μέση ελαστικότητα, η ελαστικότατα της απόστασης για τα κυπριακά προϊόντα είναι κατά 105,5% υψηλότερη για την περίοδο 1992-2003 και κατά 92,2% υψηλότερη για την περίοδο μετά το 2004. Φαίνεται δηλαδή ότι η μεγάλη επίδραση της απόστασης στον κυπριακό αγροτικό τομέα δε μειώθηκε σημαντικά μετά την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. το 2004. Μετά το 2004, ο εκτιμώμενος συντελεστής της γεωγραφικής απόστασης
μειώθηκε κατά 6,5 τοις εκατό, σε σχέση με την επίδραση της απόστασης πριν από το 2004.
Ως εκ τούτου, η προσχώρηση της Κύπρου στην Ε.Ε. δε φαίνεται να οδήγησε σε άμβλυνση
των εγγενών μειονεκτημάτων που η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της επιβάλλει στο γεωργικό τομέα και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων. Μάλιστα, η περίοδος μετά την ένταξη (2004-2011) χαρακτηρίζεται από δραματική επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος
αφού ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων διαμορφώθηκε
στο 8,9 τοις εκατό ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός των εξαγωγών μόλις στο 3,8 τοις εκατό. Ο μέσος δηλαδή ετήσιος ρυθμός αύξησης των εισαγωγών, για την μετα-ενταξιακή περίοδο, υπολογίζεται υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών. Επομένως, είναι
δυνατό να θεωρηθεί ως κρίσιμη η έναρξη λήψης κατάλληλων πολιτικών μέτρων που θα κινούνται προς την κατεύθυνση της αντιστάθμισης ή του μετριασμού του γεωγραφικού μειονεκτήματος που παρουσιάζει η Κύπρος εξαιτίας της απόστασης. Ενώ σημαντική θα είναι και η
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αναγνώριση του γεωγραφικού αυτού μειονεκτήματος στα πλαίσια της ΚΑΠ, ως κομμάτι των
ευρύτερων φυσικών περιορισμών που αντιμετωπίζει η Κυπριακή γεωργία.
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Διερεύνηση της αγοράς και των προοπτικών του διεθνούς
εμπορίου των ελληνικών φρούτων - Η περίπτωση των
πυρηνόκαρπων
Α. Αγγέλκου και Ε. Τσακιρίδου
Αν. Καθηγήτριες Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της αγοράς και των προοπτικών
του διεθνούς εμπορίου των ελληνικών φρούτων και πιο συγκεκριμένα των πυρηνόκαρπων.
Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής των πυρηνόκαρπων,
καθώς επίσης των εισαγωγών και εισαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας.
Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πολιτικής και του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου για τα αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα γίνεται διερεύνηση της θέσης των πυρηνόκαρπων στην εθνική και την παγκόσμια αγορά και εξετάζονται οι εξαγωγές και εισαγωγές
τους, το διεθνές εμπόριο και οι προοπτικές. Τέλος, εκτιμώνται οι δείκτες εξαγωγών και εξωτερικού εμπορίου (δείκτης κάλυψης εισαγωγών, δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης, δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος (Balassa),δείκτης συγκριτικών εξαγωγικών επιδόσεων) και γίνεται
σύγκριση των ελληνικών εξαγωγών πυρηνόκαρπων και της ανταγωνιστικότητάς τους με εκείνες των ανταγωνιστριών χωρών της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία).
Λέξεις-κλειδιά: Πυρηνόκαρπα, Στατιστικά Στοιχεία, Παραγωγή, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Δείκτες Εμπορίου, Ανταγωνίστριες χώρες Μεσογείου

Abstract
This paper seeks to quantify the extent to which Greece has a comparative advantage in stone
fruits trade and potential changes that have been occurred over the period 2001-2010 in the
EU market. Four widely used trade indexes are calculated to study Greece’s competitiveness:
the import coverage ratio, the import penetration ratio, the revealed comparative advantage
(RCA) and the comparative export performance (CEP) index. Index results indicate that
Greece has a comparative advantage over its main rivals in the EU market in the stone fruits
sector. However, results also indicate that Greece stone fruits trade presented a downward
trend in the coverage of imports by exports in peaches and apricots categories. On the other
hand, in cherries category Greece can be described as the main export country with a very
good track record in the penetration of this product to the overall market of the studies countries.
Key-words: Stone fruits, Import Coverage Ratio, Import Penetration Ratio, Revealed Comparative Advantage, Comparative Export Performance.
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Εισαγωγή
Η εξελισσόμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρεάζει πρακτικώς όλες τις χώρες του κόσμου. Οι υφέσεις της οικονομικής δραστηριότητας στις τρεις τελευταίες δεκαετίες
επηρέασαν την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας και οδήγησαν τις εξαγωγικές εισπράξεις
σε πτώση. Η χώρα μας η οποία είναι αμιγώς αγροτική χώρα ανέκαθεν είχε μια ισχυρή παράδοση στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, οι επιδράσεις του γεωργικού εξαγωγικού
εμπορίου υπήρξαν μάλλον αρνητικές, γιατί δεν ήταν ικανές να διορθώσουν το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο λόγω αύξησης των εισαγωγών προϊόντων μεγάλης αξίας (Mattas, 1994). Η
ελληνική δενδροκομία, δυστυχώς εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα και
μπορούμε να πούμε πως είναι «ένας ασθενής που οφείλει να αναρρώσει».
Σε παγκόσμιο επίπεδο για τα ροδάκινα η Κίνα κατέχει την πρώτη θέση με 68%, ακολουθεί η Ιταλία 11%, Αμερική 8%, Ισπανία 8%, Ελλάδα 5% στην 5η θέση. Για τα βερίκοκα,
πρώτη έρχεται η Τουρκία με 38%, Ιράν 22%, Ουζμπεκιστάν 16%, Ιταλία 13%, Αλγερία
11%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση. Για τα κεράσια, πάλι η Τουρκία βρίσκεται στην
πρώτη θέση με ποσοστό 34%, Αμερική 31%, Ιράν 18%, Ιταλία9%,Ισπανία 8%. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην 11η θέση.
Στα παρακάτω Διαγράμματα, παρατηρούμε τα μερίδια των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο εισαγωγών και εξαγωγών των πυρηνόκαρπων, την σειρά κατάταξης, και το ποσοστό που
κατέχουν.
Διάγραμμα 1. Μερίδιο Εξαγωγών για τα πυρηνόκαρπα των πρώτων 7 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
την χρονική περίοδο 2001-2010
Μερίδιο Εξαγω γώ ν Πυρηνόκαρπω ν τα έτη 2001-2010

Ιταλία Γαλλία
5%
8%

Τουρκία
3%

Παγκ όσμια

Ελλάδα
2%

Ισπανία

Χιλή
6%

Αμερικ ή
Χιλή

Αμερική
8%

Ιταλία
Γαλλία

Ισπαν ία
13%

Παγκόσμια
55%

Τουρκ ία
Ελλάδα

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων
Διάγραμμα 2. Μερίδιο Εισαγωγών για τα πυρηνόκαρπα των πρώτων 7 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο
την χρονική περίοδο 2001-2010
Μερίδιο Εισαγω γώ ν Πυρηνόκαρπω ν για τα έτη 2001-2010
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Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αγοράς των πυρηνόκαρπων και των προοπτικών του διεθνούς εμπορίου. Συγκεκριμένα:
• H μελέτη της εξέλιξης διαχρονικά και της παραγωγής των πυρηνόκαρπων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας.
• Η μελέτη της εξέλιξης διαχρονικά των εξαγωγών και των εισαγωγών των πυρηνόκαρπων.
• Η σύγκριση των ελληνικών εξαγωγών πυρηνόκαρπων και της ανταγωνιστικότητάς
τους με εκείνες των ανταγωνιστριών χωρών της Μεσογείου, με υπολογισμό των κατάλληλων δεικτών.

Μεθοδολογία
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει σύγκριση της δομής και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών και του εξωτερικού εμπορίου των επί μέρους πυρηνόκαρπων μεταξύ Ελλάδας και άλλων
ευρωπαϊκών-ανταγωνιστριών χωρών, με τη χρησιμοποίηση και την εμπειρική εκτίμηση ορισμένων δεικτών, με βάση σχετικά αριθμητικά δεδομένα μιας σειράς ετών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι 4 δείκτες που επιλέχθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, ο Δείκτης Κάλυψης
Εισαγωγών, ο Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης, ο Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
(Balassa) και ο Δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών Επιδόσεων (CEP), με δεδομένα που αναφέρονται στην χρονική περίοδο 2001-2010 και 2001-2009, λόγω έλλειψης στοιχείων.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο λόγο της αξίας των εξαγωγών ενός προϊόντος Vxi προς την
αξία των εισαγωγών VMi του προϊόντος, δηλαδή μαθηματικά εκφράζεται:
Kx = Vxi / VMi
Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέρος της αξίας των εξαγωγών που απορροφάται από την
αξία των εισαγωγών (Ζιωγάνας και Σέμος, 2002). Τα σχετικά αποτελέσματα του δείκτη κάλυψης εισαγωγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
•

Πίνακας 1. Δείκτης κάλυψης εισαγωγών Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κατά τα έτη 2001-2010
για τα ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ελλάδα
79.13
60.49
1.13
25.40
23.28
10.57
11.64
15.82
7.99
25.91

Ροδάκινα
Ισπανία Γαλλία
68.30
0.96
65.29
1.20
63.72
0.89
49.70
0.76
57.92
0.73
39.96
0.77
49.09
0.80
48.53
0.61
52.10
0.59
46.17
0.52

Ιταλία
5.25
4.56
2.67
4.09
3.63
3.95
5.24
4.59
2.80
4.45
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Ελλάδα
19.02
21.39
5.26
43.54
40.77
33.76
40.79
25.99
11.03
28.02

Βερίκοκα
Ισπανία Γαλλία
165.95
2.85
85.32
5.62
129.41
4.47
32.31
6.12
41.00
5.99
34.91
7.05
32.73
7.01
50.72
2.77
27.56
6.29
16.83
5.42

Ιταλία
0.49
0.68
0.39
0.67
0.64
0.49
0.54
0.91
0.45
1.34
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Ελλάδα
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

149.07
36.29
1.98
12.04
15.60
4.87
20.64
41.48
8.03
22.88

Κεράσια
Ισπανία
Γαλλία
11.76
17.13
8.35
4.69
6.22
7.02
3.20
3.48
6.59
4.74

1.53
2.08
1.73
2.25
1.76
1.60
0.69
0.73
1.23
1.15

Ιταλία
0.86
1.16
1.10
0.26
1.54
0.85
1.39
2.03
0.60
0.75

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων

Για τα ροδάκινα, στην Ελλάδα παρατηρείται μια αρκετά μεγάλη αστάθεια του δείκτη
κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αναφοράς, ενώ τις ικανοποιητικότερες τιμές του
λαμβάνει την 2ετία 2001-2002. Από το 2003 και έπειτα εμφανίζει μια μεγάλη πτώση, με μικρά σημάδια ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αγγίξει τις πολύ
καλές επιδόσεις των πρώτων χρόνων. Στον δείκτη κάλυψης εισαγωγών της Ισπανίας παρατηρείται μια σταθερότητα και γενικά πολύ ικανοποιητικές τιμές, με μέσο όρο για την 10ετία
2001-2010 54,08 και είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες.
Αντίθετα η Γαλλία και η Ιταλία λαμβάνουν τιμές σε χαμηλά επίπεδα, με τον μέσο όρο του
δείκτη να λαμβάνει τιμές 0,78 και 4,12 αντίστοιχα.
Στα βερίκοκα, η χώρα που σημειώνει τα χαμηλότερα επίπεδα του δείκτη είναι η Ιταλία,
καθώς ο μέσος όρος του για την 10ετία αναφοράς είναι 0,66. Η Γαλλία λαμβάνει και αυτή
χαμηλές τιμές με χειρότερες περιόδους αναφοράς τα έτη 2001 και 2008 και μέσο όρο 5,36.
Είναι εμφανές από τον Πίνακα 1.1 ότι η Ισπανία σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στον
δείκτη κάλυψης εισαγωγών για τα βερίκοκα με 61,66 μονάδες, ενώ η Ελλάδα έρχεται 2η με
μέσο όρο 26,96, με μια πολύ κακή επίδοση το 2003 και μια μεγάλη πτώση στις 11 μονάδες το
2009.
Στα κεράσια, η χώρα μας βρίσκεται 1η στην λίστα με τις καλύτερες επιδόσεις ξεπερνώντας τις υπόλοιπες χώρες, καθώς ο μέσος όρος του δείκτη κάλυψης των εισαγωγών είναι
31,29, ενώ για την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία είναι 7,32, 1,47 και 1,05 αντίστοιχα.
Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζονται οι αυξομειώσεις για την κάθε χώρα συνολικά για τα
πυρηνόκαρπα.

- 378 -

Ενότητα 6 - Διερεύνηση της αγοράς και των προοπτικών του διεθνούς εμπορίου των ελληνικών φρούτων

Διάγραμμα 3. Δείκτης κάλυψης εισαγωγών Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας
κατά τα έτη 2001-2010 για τα πυρηνόκαρπα.
Δείκτης Κάλ υψης Εισαγ ωγ ών Πυρηνόκαρπων

Τιμές Δείκτη

100
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Ισπ ανία
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Ιταλία

0
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος της αξίας των εισαγωγών VMi προς την αξία του συνόλου του
εμπορίου (εισαγωγών και εξαγωγών) (VMi + VXi) του προϊόντος. Η
μαθηματική έκφραση του δείκτη είναι :
Δμ = VMi / (VMi + VXi)
Η σημασία του δείκτη αυτού έγκειται στο γεγονός ότι δείχνει το ποσοστό της αξίας των
εισαγωγών στο συνολικό εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος και κατ’ επέκταση χαρακτηρίζει τη χώρα εάν για το συγκεκριμένο προϊόν είναι καθαρά εισαγωγική ή εξαγωγική ή έχει
ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο. Ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης Δμ παίρνει τιμές από
μηδέν, όταν το προϊόν έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, έως ένα, όταν το προϊόν εισάγεται
αποκλειστικά.
•

Πίνακας 2. Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας
κατά τα έτη 2001-2010 για τα ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ελλάδα
0.012
0.016
0.469
0.038
0.041
0.086
0.079
0.059
0.111
0.037

Ροδάκινα
Ισπανία Γαλλία
0.014
0.510
0.015
0.454
0.015
0.530
0.020
0.569
0.017
0.578
0.024
0.566
0.020
0.554
0.020
0.623
0.019
0.630
0.021
0.657

Ιταλία
0.160
0.180
0.272
0.197
0.216
0.202
0.160
0.179
0.263
0.184
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Ελλάδα
0.050
0.045
0.160
0.022
0.024
0.029
0.024
0.037
0.083
0.034

Βερίκοκα
Ισπανία Γαλλία
0.006
0.260
0.012
0.151
0.008
0.183
0.030
0.140
0.024
0.143
0.028
0.124
0.030
0.125
0.019
0.265
0.035
0.137
0.056
0.156

Ιταλία
0.672
0.595
0.720
0.598
0.609
0.670
0.647
0.525
0.689
0.428
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Κεράσια

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

0.007
0.027
0.336
0.077
0.060
0.170
0.046
0.024
0.111
0.042

0.078
0.055
0.107
0.176
0.138
0.125
0.238
0.223
0.132
0.174

0.396
0.325
0.366
0.307
0.363
0.385
0.591
0.579
0.449
0.466

0.537
0.463
0.475
0.795
0.393
0.542
0.419
0.330
0.624
0.572

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 έχουμε να παρατηρήσουμε:
Για τα ροδάκινα: Πρώτον, παρατηρείται ότι ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών της Γαλλίας
εξελίσσεται βαθμιαία από 0,5 έως και 0,7, που σημαίνει ότι η χώρα προσανατολίζεται σε εισαγωγικό χαρακτήρα, καθώς ο μέσος όρος του δείκτη για χρονική περίοδο μελέτης είναι
0,567.
Δεύτερον, ο δείκτης της Ιταλίας παρουσιάζει αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 2001-2010, με καλύτερη επίδοση 0,160 τα έτη 2001 και 2007. Τρίτον, η γενική εικόνα της Ισπανίας δείχνει πολύ ικανοποιητική, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες. Ο
δείκτης παρουσιάζει μια συνεχή σταθερότητα με μέσο όρο 0,019, γεγονός που την χαρακτηρίζει σαν εξαγωγική χώρα στον τομέα των ροδάκινων. Τέλος, ο δείκτης της Ελλάδας δείχνει
κάποια αστάθεια με μεγαλύτερη μεταβολή τα έτη 2006 και 2009, και μέσο όρο 0,095.
Για τα βερίκοκα: Παρατηρούμε ότι ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης της Ισπανίας διατηρείται περίπου σταθερός, λαμβάνοντας πολύ ικανοποιητικές τιμές και μέσο όρο 0,025. Αντίθετα, ο δείκτης της Ιταλίας παρουσιάζει σταθερές τιμές μεγαλύτερες του 0,5 με εξαίρεση
το 2010, και μέσο όρο δεκαετίας 0,615. Όσον αφορά τη Γαλλία, ο δείκτης παρουσιάζει αυξομειώσεις με καλύτερη τιμή το 2006 και μέσο όρο 0,168. Στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο δείκτης εκφράζει μια ικανοποιητική απόδοση με εξαίρεση το
2003 όπου έχουμε μια μεγάλη άνοδο( 0,160). Ο μέσος όρος του δείκτη για την 10ετία είναι
0,051.
Για τα κεράσια: Η εικόνα της Ελλάδας δείχνει πολύ ικανοποιητική, καθώς παρατηρούμε ότι ο δείκτης εμφανίζει σταθερά τιμές κάτω του 0,1, και μέσο όρο 0,090, με εξαιρέσεις τα
έτη 2003,2006 και 2009. Παρόλα αυτά στην περίπτωση των κερασιών η χώρα μας βρίσκεται
σε πλεονεκτική θέση καθώς η Ισπανία Εμφανίζεται 2η με μέσο όρο 0,145 η Γαλλία 3η με
0,423 και η Ιταλία με 0,515.
Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζονται οι αυξομειώσεις για την κάθε χώρα συνολικά για τα
πυρηνόκαρπα.
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Διάγραμμα 4. Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κατά τα έτη
2001-2010 για τα πυρηνόκαρπα

Τίμες Δείκτη

Δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης στα πυρηνόκαρπα
Ελλάδα

0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

Ισπ ανία
Γαλλία

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Έτη

Ιταλία

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ (BALASSA)
Ο τύπος του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι ο παρακάτω (Balassa, 1965):
RCA = ln (XiB /XB) / (XiA/XA ),
όπου:
XiB : οι εξαγωγές της χώρας για το προϊόν ί στην Ε.Ε.
XB : οι συνολικές εξαγωγές της χώρας στην Ε.Ε.
XiA : οι εξαγωγές της αντίπαλης χώρας για το αγαθό ί στην Ε.Ε.
XA : οι συνολικές εξαγωγές της αντίπαλης χώρας στην Ε.Ε.
Η συνήθης ερμηνεία του δείκτη RCAείναι ότι προσδιορίζει το βαθμό που μια χώρα έχει συγκριτικό (μειο) πλεονέκτημα σε ένα προϊόν (Ferto και Hubbard, 2002). Έχουν καθοριστεί
τέσσερα διαστήματα του RCA που ορίζονται ως: πολύ υψηλός (RCA>2), υψηλός
(2>RCA>1), χαμηλό (1>RCA>0,5) και πολύ χαμηλό (RCA<0,5).
•

Πίνακας 3. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της Ελλάδας με, Ισπανία, Γάλλια, Ιταλία κατά τα
έτη 2001-2009 για τα ροδάκινα, βερίκοκα και κεράσια

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ΕλλάδαΙσπανία
1.087079
0.897996
-0.949630
0.772573
0.571923
0.209858
0.273339
0.574506
0.184204

Ροδάκινα
ΕλλάδαΓαλλία
3.073634
2.877979
1.195261
2.819784
2.725782
2.544037
2.662577
3.091439
2.857241

ΕλλάδαΙταλία
1.583725
1.609546
-0.108405
1.427749
1.394229
1.155453
1.167646
1.515845
1.364939
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ΕλλάδαΙσπανία
0.690140
0.830859
0.685421
1.884776
1.367581
1.191714
1.879780
1.665209
1.154924

Βερίκοκα
ΕλλάδαΓαλλία
1.797955
1.099856
1.305695
1.939994
1.501967
1.381634
1.556778
2.077102
1.327991

ΕλλάδαΙταλία
2.610355
2.235340
2.499274
3.065570
2.891190
2.991042
3.050395
2.964182
2.805695
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Κεράσια
ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΙσπανία
Γαλλία
Ιταλία
1.107368
2.419770
2.144325
1.002491
2.253853
2.365691
-0.447514
0.574702
0.426609
0.640402
1.644726
2.369337
0.751162
2.087150
1.519411
0.287162
1.978055
1.873313
1.531025
3.055676
2.116340
2.055518
3.926971
2.475372
1.006470
2.888360
2.801415
Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων

Στο Διάγραμμα 5 απεικονίζονται οι αυξομειώσεις για την κάθε χώρα συνολικά για τα
πυρηνόκαρπα.
Διάγραμμα 5. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της Ελλάδας με, Ισπανία, Γάλλια, Ιταλία κατά
τα έτη 2001-2009 για τα πυρηνόκαρπα
Δείκτης Συγ κριτικού Πλ εονεκτήματος στα Πυρηνόκαρπα

3.50
ΕλλάδαΙσπ ανία

3.00

Τιμές Δείκτη

2.50
2.00

ΕλλάδαΓαλλία

1.50
1.00
0.50

ΕλλάδαΙταλία

0.00
-0.50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Έτη

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων

Για τα ροδάκινα: Μελετώντας και συγκρίνοντας την περίπτωση της Ελλάδας με την Ισπανία, η γενική εικόνα του δείκτη συγκριτικού πλεονεκτήματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από το 2003 μέχρι το 2009 από χαμηλός έως πολύ χαμηλός, με εξαίρεση το 2003 όπου η
τιμή του είναι αρνητική. Ο μέσος όρος του δείκτη της χώρας μας για την χρονική περίοδο
της μελέτης είναι 0,40.Τα σχετικά αποτελέσματα στην περίπτωση Ελλάδας – Γαλλίας, δηλώνουν ότι ο δείκτης χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλός, με εξαίρεση το 2003 που λαμβάνει την
μικρότερη τιμή του. Η καλύτερη επίδοση σημειώνεται το 2008 με τιμή δείκτη 3,09 ενώ ο μέσος όρος για το χρονικό διάστημα 2001-2009 είναι 2,64.Τέλος, στην σύγκριση Ελλάδας –
Ιταλίας ο δείκτης εμφανίζει μια σταθερότητα σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση το 2003 που
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λαμβάνει αρνητική τιμή(-0,10). Θα τον χαρακτηρίζαμε γενικά ως υψηλό καθώς ο μέσος όρος για την περίοδο μελέτης είναι 1,23.
Για τα βερίκοκα: Σε αντίθεση με την περίπτωση των ροδάκινων μεταξύ Ελλάδας - Ισπανίας, στα βερίκοκα έχουμε σαφέστερα μια πιο θετική εικόνα. Ο δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος από το 2001 έως το 2003 εμφανίζεται ως χαμηλός με τιμές κάτω από την μονάδα, στη συνέχεια όμως και ως το 2009 παρουσιάζεται ως υψηλός. Τα παραπάνω συμπεράσματα τα αντιλαμβάνεται κανείς και από την τιμή του μέσου όρου που είναι 1,26 για την
χρονική περίοδο μελέτης. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και στην περίπτωση Ελλάδας –
Γαλλίας με μια γενική σταθερότητα και τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, με εξαίρεση το 2008
που ο δείκτης χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλός με τιμή 2,07. Ο μέσος όρος δεν ξεπερνά παρ’
όλα αυτά τις 1,55 μονάδες.
Στην περίπτωση Ελλάδας - Ιταλίας η εικόνα του δείκτη είναι ξεκάθαρα ακόμα καλύτερη, καθώς διαχρονικά εμφανίζει τιμές μεγαλύτερες του 2 και μικρότερες του για το 2004 και
2007. Ο μέσος όρος για τα βερίκοκα στην σύγκριση Ελλάδας – Ιταλίας είναι 2,79.
Για τα κεράσια: Στις εξαγωγές κερασιών για την σύγκριση μεταξύ της χώρας μας και
της Ισπανίας, παρατηρείται διαχρονικά μια αστάθεια. Οι πολύ καλές επιδόσεις τις 2ετίας
2001-2002, εναλλάσσονται με τη αρνητική τιμή το 2003. στη συνέχεια ο δείκτης εξελίσσεται
βαθμιαία από πού χαμηλός μέχρι χαμηλός και στη συνέχεια από υψηλός σε πολύ υψηλός κατά τα έτη 2007 έως 2009. Ο μέσος όρος την χρονική περίοδο αναφοράς είναι 0,88.Στην περίπτωση της Γαλλίας ο δείκτης τα έτη 2001-2002 εμφανίζεται ως πολύ υψηλός με τιμές μεγαλύτερες από 2 μονάδες. Όμως το 2003 έχουμε πτώση που φτάνει μέχρι και τις 0,57 μονάδες.
Στη συνέχεια εξελίσσεται από υψηλός μέχρι πολύ υψηλός με μέσο όρο την χρονική περίοδο
2001-2009 2,31 μονάδες. Στη σύγκριση με την Ιταλία έχουμε παρόμοιες ικανοποιητικές επιδόσεις, καθώς οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης κυμαίνονται από 1,51 έως 2,8, με εξαίρεση το
2003 όπου σημειώνει τιμή 0,42, και πολύ καλή επίδοση του μέσου όρου στις 2,01 μονάδες.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (CEP)
Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
είναι ο δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών επιδόσεων (CEP) .Πρόκειται για μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση του δείκτη Balassa. Μετρά την εξειδίκευση μιας χώρας για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων σύμφωνα με τον τύπο:
CEP = ln (XiB /XB) / (XiA /XA)
•

Όπου:

XiB : οι εξαγωγές της χώρας σε αγαθό i
XB : οι συνολικές εξαγωγές της χώρας
XiA : οι παγκόσμιες εξαγωγές στο αγαθό i
XA : οι παγκόσμιες εξαγωγές
Μια τιμή του δείκτη της Ελλάδα όταν είναι υψηλότερη από την τιμή του δείκτη της ανταγωνίστριας χώρας, δείχνει σχετικό συγκριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα έναντι της
ανταγωνίστριας χώρας.
Για τα ροδάκινα: Στον Πίνακα 4 έχουμε τα αποτελέσματα του δείκτη των Συγκριτικών
Εξαγωγικών Επιδόσεων των χωρών για την περίπτωση των ροδάκινων. Θα μπορούσε να λε-
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χθεί ότι η Ελλάδα λαμβάνει τις υψηλότερες τιμές, συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες χώρες.
Εξαίρεση αποτελεί το 2003 που ο δείκτης είναι μειωμένος (1,79) σε σχέση με τις υπόλοιπες
χρονιές που ο δείκτης εμφανίζει πολύ ικανοποιητικές τιμές μεγαλύτερες των 3 μονάδων. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι η καλύτερη επίδοση είναι 3,6 για το 2001 και ο μέσος όρος της
9ετίας 2001-2009 είναι 3,16.Η Ισπανία ακολουθεί 2η μετά την Ελλάδα με τιμές δείκτη σταθερές διαχρονικά, μεγαλύτερες του 2 και μέσο όρο 2,89. Τέλος, ακολουθεί η Ιταλία και η Γαλλία με μέσους όρους 1,90 και 0,53 αντίστοιχα.
Πίνακας 4. Δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών επιδόσεων στα ροδάκινα για τις Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία την χρονική περίοδο 2001-2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

3.600
3.455
1.799
3.377
3.298
3.128
3.159
3.521
3.181

2.661
2.763
2.896
2.751
2.884
3.026
2.971
3.026
3.090

0.528
0.645
0.631
0.585
0.599
0.609
0.505
0.419
0.315

2.014
1.832
1.851
1.984
1.948
2.031
2.021
1.929
1.491

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων

Για τα βερίκοκα: Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του δείκτη στον Πίνακα 5 για τα
βερίκοκα διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα σημειώνει τις μεγαλύτερες επιδόσεις, και μάλιστα με
μια συνεχή σταθερότητα σε όλη την χρονική περίοδο της μελέτης μας. Οι τιμές που λαμβάνει
ο δείκτης είναι σταθερά μεγαλύτερες από 3 μονάδες με καλύτερη επίδοση το 2008 και μέσο
όρο την χρονική περίοδο 2001-2009 3,51 μονάδες. Δεύτερη στη σειρά έρχεται η Ισπανία με
σταθερές τιμές δείκτη μεγαλύτερες του 2 και μέσο όρο 2,38 μονάδες. Ακολουθούν η Γαλλία
και η Ιταλία με μέσους όρους την χρονική περίοδο μελέτης 1,98 και 0,68 αντίστοιχα.
Πίνακας 5. Δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών επιδόσεων στα βερίκοκα για τις Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία την χρονική περίοδο 2001-2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ελλάδα
3.341227
3.015474
3.096046
3.889297
3.548476
3.511634
3.805236
3.994945
3.464586

Ισπανία
2.799366
2.390582
2.558452
2.151081
2.338256
2.427868
2.010653
2.409193
2.402651

Γαλλία
1.544474
1.983335
1.817171
1.976289
2.072826
2.155055
2.256875
1.907342
2.128006

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων
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Ιταλία
0.681346
0.781342
0.556797
0.786371
0.647644
0.477108
0.690169
0.943071
0.571581
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Για τα κεράσια: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 έχουμε να σημειώσουμε
τα εξής: Πρώτον, τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν κατέχει η
Ελλάδα. Πράγματι, ο δείκτης έως το 2002 έχει πολύ ικανοποιητικές τιμές, παρατηρείται μια
πτώση το 2003, και έπειτα μια βαθμιαία άνοδος έως το 2008, με μια μικρή πτώση το 2009. Ο
μέσος όρος του δείκτη για την Ελλάδα είναι 2,06. Η Ισπανία έρχεται 2η με τιμές περίπου σταθερές, με εξαίρεση το 2007 όπου εμφανίζει τιμή δείκτη 0,92, και μέσο όρο 1,31. Η διαφορά
στις Γαλλία και Ιταλία είναι εμφανής, καθώς εμφανίζουν αρνητικές τιμές δείκτη σε πολλά
έτη.
Πίνακας 6. Δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών επιδόσεων στα κεράσια για τις Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία την χρονική περίοδο 2001-2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

2.237611
2.322404
0.619801
1.629314
1.976312
1.886695
2.372036
3.046815
2.490868

1.278649
1.526533
1.214561
1.135299
1.382656
1.707627
0.926243
1.070778
1.577355

-0.180815
0.136947
0.071314
0.011542
-0.084244
-0.066219
-0.675226
-0.890774
-0.406134

0.044170
-0.041606
0.152617
-0.777398
0.447456
-0.029979
0.190871
0.483736
-0.397822

Πηγή: Επεξεργασία Δεδομένων
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Συμπεράσματα
Στο σύνολο της εικοσαετίας 1990 - 2009 καταγράφεται μία σταδιακή αύξηση των εξαγωγών,
με εξαίρεση το έτος 2002, έτος ορόσημο για την ελληνική οικονομία και τη νομισματική πολιτικής χώρας μετά και την καθιέρωση του ευρώ, καθώς και το οικονομικό έτος 2009 το οποίο αποτέλεσε το οριακό χρονικό σημείο για την αναστροφή της αναπτυξιακής πορείας της
ελληνικής οικονομίας, περνώντας η Ελλάδα σε ύφεση.
Η ΕΕ αποσπά το υψηλότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών. Για το 2009, το μερίδιο
της ΕΕ - 27 υπολογίζεται περίπου στα 2/3 των συνολικών ελληνικών εξαγωγών έναντι 1/3
των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία της ΕΕ ως αγοράς για τη χώρα μας
Οι ελληνικές εξαγωγές εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2009 ανέρχονται σε
6,1%. Οι ελληνικές εισαγωγές αντίστοιχα ανέρχονται σε 18,7%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται σε
12,6% για το 2009, μειωμένο κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Το 2009 η χώρα μας κατέλαβε την 21η θέση στην εξαγωγική κατάταξη μεταξύ των 27
χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 14η θέση μεταξύ των 16 χωρών - μελών της
Ευρωζώνης.
Τα γεωργικά προϊόντα ακολουθούν άστατη, αλλά τελικά έντονα φθίνουσα πορεία: από
30% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών στο 1990 υποχώρησαν σε 29% στο 1995
(αφού είχαν ανέβει σε 33% στο 1992) σε 22% στο 2000, σε 22,5% στο 2005 και σε 20% στο
2007. Το 2008 οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων έφθασαν σε 2.691,2 εκ. € από 2.433,3
εκ. €, καλύπτοντας το 20,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 2009 αυξήθηκε
σε 24,6%.
Για την δεκαετία 2001 - 2010 την πρωτιά στις εξαγωγές πυρηνόκαρπων κατέχει η Ισπανία (13%) ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Αμερική και η Ιταλία (8%). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη (2%).
Για την δεκαετία 2001 - 2010 η κατάταξη στις εισαγωγές των πυρηνόκαρπων έχει ως
εξής: στην κορυφή βρίσκεται η Γερμανία με ποσοστό 11%, στη 2η θέση το Ην. Βασίλειο με
6%, ακολουθούν η Ρωσία, η Γαλλία και η Αμερική με 4%.
Οι δείκτες που επιλέχτηκαν είναι:
1) Δείκτης κάλυψης εισαγωγών: Συνολικά για τα πυρηνόκαρπα πρώτη είναι η Ισπανία
με Μ.Ο. 41,02 και δεύτερη η Ελλάδα με Μ.Ο. 28,13.
2) Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης: Καλύτερες επιδόσεις και εδώ σημειώνει η Ισπανία (0,063), χωρίς όμως να ξεπερνά κατά πολύ την Ελλάδα (0,079).
3) Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (Balassa): Στην σύγκριση Ελλάδας Ισπανίας, με εξαίρεση το 2003 η τιμή του δείκτη είναι θετική (0,84), ενώ ακόμα υψηλότερες τιμές
σημειώνει στην περίπτωση της Γαλλίας (2,17) και της Ιταλίας (2,01).
4) Δείκτης Συγκριτικών Εξαγωγικών επιδόσεων: Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε σαφέστερα πολύ ικανοποιητικές τιμές για την Ελλάδα η οποία υπερισχύει των ανταγωνιστριών
χωρών με τιμή 2,91, έναντι 2,19 της Ισπανίας, 0,76 της Γαλλίας και 0,86 της Ιταλίας.
Σύμφωνά λοιπόν με την βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα που πραγματοποιήθη-
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κε, παρατηρούνται προβλήματα ανταγωνιστικότητας των πυρηνόκαρπων στη διεθνή αγορά,
παρ ‘όλο που γίνονται προσπάθειες να αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Αναφορικά, σύμφωνα με έρευνα του ΥΠΑΑΤ, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της χώρας το 2008 κατέγραψε πτώση 0,4%, το 2009/2008 συρρικνώθηκε δραστικά κατά 23,2% και
ανήλθε στα 2,3 δις ευρώ και το 2010/2009 σημείωσε περεταίρω ισχυρή μείωση κατά 18,7%,
διαμορφούμενο στα 1,9 δις ευρώ.
Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι σε μεγάλο βαθμό
απόρροια της σημαντικής πτώσης των εισαγωγών, η οποία με τη σειρά της, οφείλεται ασφαλώς και στον περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα.
Ωστόσο, υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να βελτιωθούν ώστε
να προωθήσουμε πιο δυναμικά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στις διεθνής αγορές.
Πρώτον, η ποιότητα των προϊόντων. Για την ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας απαιτείται πλέον η μετάβαση από την παραγωγή απλά τυποποιημένων σε παραγωγή περίτεχνων,
έντασης εξειδικευμένης εργασίας και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων.
Δεύτερον, μία από τις κυριότερες αδυναμίες που εμφανίζει ο αγροτικός κλάδος στην
Ελλάδα είναι το ζήτημα της πιστοποίησης της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, καθώς η έλλειψη πιστοποίησης αλλά και της τυποποίησης λειτουργεί ανασταλτικά στη
διείσδυση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και θα πρέπει να
οργανωθούν δράσεις με σκοπό να αντιμετωπιστεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα.
Τρίτον, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα για την αποτελεσματική ανάπτυξη του αγροτικού
κλάδου είναι αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς κατά καιρούς έχουμε δει στη χώρα μας να
γίνονται πολλές προσπάθειες για ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής οι οποίες όμως δεν έχουν διάρκεια. Επομένως, οι όποιες δράσεις γίνουν μελλοντικά υπέρ της ανάπτυξης του αγροτικού κλάδου θα πρέπει να υλοποιηθούν με γνώμονα την ορθολογική και ελεγχόμενη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, έτσι ώστε να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και να
μπορέσει να επιτευχθεί διάρκεια στην παραγωγή.
Τέταρτον, αναγκαία κρίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων
καλλιεργειών γεωργικών προϊόντων. Οι υφιστάμενες καλλιέργειες θα πρέπει να υποκατασταθούν επί το πλείστον με νέες εναλλακτικές καλλιέργειες με έμφαση στην καινοτομία, τα παράγωγα των οποίων είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικά από τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα.
Τέλος, σε έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος (2010) η σημασία της ανταγωνιστικότητας
των λοιπών εκτός των τιμών παραγόντων στην επίδοση των εξαγωγών θεωρείται πολύ σημαντική. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν υπόδειγμα (χρονολογικών σειρών) για τις ελληνικές εξαγωγές με ερμηνευτική μεταβλητή το εισόδημα εξωτερικού (που προσεγγίζεται από το ΑΕΠ
ή εναλλακτικά τη βιομηχανική παραγωγή), την ανταγωνιστικότητα τιμών (εξαγωγικών μέσων
τιμών ή κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην μεταποίηση) και την ανταγωνιστικότητα των λοιπών παραγόντων εκτός των τιμών, που προσεγγίζεται από το απόθεμα κεφαλαίου. Οι εκτιμήσεις για τις ελαστικότητες των εξαγωγών ως προς τις τιμές (εξαγομένων), το
κόστος (εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) και τους λοιπούς παράγοντες εκτός των τιμών παρουσιάζουν τα εξής: η ελαστικότητα τιμών τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια είναι κοντά στη μονάδα, ενώ εκείνη των λοιπών εκτός τιμών παραγόντων είναι αρκούντως υψηλή.
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Συνεπώς, οι Έλληνες εξαγωγείς, αν και κατέχουν, σε μικρό βαθμό όμως, ανταγωνιστική
θέση στις αγορές του εξωτερικού, μπορούν να επιτύχουν σχετικά πολύ υψηλότερες επιδόσεις
στις εξαγωγές βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των λοιπών εκτός τιμών παραγόντων.
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Περίληψη
Στη παρούσα εργασία επιδιώκεται η δημιουργία μοντέλου μονομεταβλητών χρονολογικών
σειρών, με στόχο την πρόβλεψη των εξαγωγών εκκοκκισμένου βαμβακιού από τις Τρίτες
Μεσογειακές Χώρες (Αίγυπτο και Τουρκία) και την Ελλάδα προς την ΕΕ, για τα έτη 20102014. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τον FAOstat και τα στοιχεία αφορούν τα έτη 1986-2009.
Εφαρμόστηκε η μέθοδος Box – Jenkins για υποδείγματα ARIMA και εξετάστηκαν διαφορετικά μοντέλα και διαγνωστικά τεστ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των εμπειρικών
αποτελεσμάτων.
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα κατάλληλα υποδείγματα για τις χώρες είναι τα
ARIMA(1,1,1) για την Ελλάδα, ARIMA (0,1,1) για την Αίγυπτο και για την Τουρκία
ARIMA (1,0,2). Τα αποτελέσματα από τις προβλέψεις παρουσιάζουν τάση για αύξηση των
εξαγωγών εκκοκκισμένου βαμβακιού προς την ΕΕ από όλες τις χώρες, εκτός της Ελλάδος,
όπου παρατηρείται τάση για μείωση στις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού.
Λέξεις-κλειδιά: Εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού, Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου, BoxJenkins, Arima

Abstract
The present study attempts to forecast the exports of cotton lint from Third Mediterranean
Countries (Egypt, Turkey) and Greece to EU by estimating a univariate time series model,
concerning the period 2010-2014. Data are obtained from FAOstat, for the period 1986-2009.
The Box-Jenkins method for ARIMA models is applied while diagnostic tests are used in order to confirm the validity of empirical results.
The diagnostic tests show that the most suitable models are ARIMA (1,1,1) referring to
Greece, ARIMA (0,1,1) concerning Egypt and for Turkey the ARIMA (1,0,2). Results indicate an increase on the cotton lint exports to EU from all the above mentioned countries, apart
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from Greece, where a trend of decline on cotton lint exports is observed.
Key-words: Cotton lint exports, Free trade area, Box Jenkins, Arima

Ευρωμεσογειακές σχέσεις: Συνεργασία και Συμφωνίες
Οι εμπορικές και πολιτικές σχέσεις της Κοινότητας με τα κράτη της Μεσογείου ξεκίνησαν
την δεκαετία του 1960, και αφορούσαν ad hoc συμφωνίες με κάθε μεσογειακή χώρα ξεχωριστά, κυρίως στη βάση ενός προτιμησιακού καθεστώτος (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
2009). Την περίοδο 1992‐1996, εφαρμόζεται η Ανανεωμένη Μεσογειακή Πολιτική (ΑΜΠ)
(Αραμπατζής, 2003) ενώ με την Διακήρυξη της Βαρκελώνης, ΕΕ και μεσογειακοί εταίροι
συμφωνούν να συνεργαστούν, ώστε να αναδειχθεί η Μεσόγειος σε μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών που θα εγγυάται την ανάπτυξη, την σταθερότητα και την ευημερία των κατοίκων
της. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνομολόγησε συνθήκες, οι οποίες ανάλογα με τον τύπο και το
περιεχόμενό τους κατατάσσονται στις εμπορικές και στις συμφωνίες σύνδεσης. Στις πρώτες,
παρέχεται η δυνατότητα στη Κοινότητα να συνάπτει προτιμησιακές ή μη προτιμησιακές
συμφωνίες με τρίτα κράτη. Στη δεύτερη κατηγορία, συγκαταλέγονται όλες οι συμφωνίες, οι
οποίες αποβλέπουν είτε στη δημιουργία τελωνειακής ένωσης, με απώτερο στόχο τη μελλοντική ενσωμάτωση της τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (Σεϊμένης, 2003). Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ κατέληξαν στην συμφωνία σύνδεσης, η οποία υπογράφτηκε στις 25 Ιουνίου
2001 και τέθηκε σε ισχύ το 2004 (www.europa.eu). Η Τουρκία υπέγραψε το 1963 συμφωνία
σύνδεσης με την Ε.Ε, όμως η εφαρμογή της διαταράχτηκε λόγω πολιτικών εξελίξεων στην εν
λόγω χώρα.
Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία αυτών των συμφωνιών αλλά και περαιτέρω της δημιουργίας ζώνης ελευθέρου εμπορίου, έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Σύμφωνα με
τον Παπαναγιώτου (1997), οι επιπτώσεις εντοπίζονται στην παραγωγή, την κατανάλωση, τα
δημόσια αγαθά και την κοινωνική ευημερία. Εκτός των επιδράσεων αυτών που συνήθως αποκαλούνται στατικές, η δημιουργία Ζ.Ε.Ε. έχει πλήθος δυναμικών επιπτώσεων στην όλη
κοινωνική δομή των χωρών – μελών, οι οποίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών είναι ισχυρότερες των στατικών επιδράσεων. Οι Emlinger C. et al (2009), ανέλυσαν
την πρόσβαση μεσογειακών χωρών στην αγορά φρούτων και λαχανικών της Ε.Ε. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν δεδομένα των εξαγωγών της κάθε χώρας προς χώρες της ΕΕ. και έδειξαν ότι κατά μέσο όρο, οι μεσογειακές χώρες έχουν πρωταρχικό ρόλο έναντι άλλων χωρών
στη προτίμηση της Ε.Ε. στα προϊόντα αυτά. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του
Manchester (2007), για τις επιδράσεις της ΖΕΕ στην Ε.Ε., αυτές αναμένονται ευεργετικές αλλά τα οικονομικά οφέλη ενδέχεται να έχουν δυσμενή κοινωνικές επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο περιοχών. Και αυτό γιατί εξάγονται κοινά προϊόντα με αυτά των ΤΜΧ, όπως είναι το
βαμβάκι.
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Το εμπόριο εκκοκκισμένου βαμβακιού
Το εμπόριο του εν λόγω προϊόντος αναφέρεται στο εκκοκκισμένο βαμβάκι. Στις παγκόσμιες
εξαγωγές, οι ΗΠΑ κατέχουν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι η Κίνα (24,5%), η Ινδία, το Πακιστάν (9%), και η Ε.Ε.(5,4%). (ICAC, 2011).
Η παραγωγή βαμβακιού στην ΕΕ-27 έχει μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%,
λόγω της αποσύνδεσης και της μειωμένης στήριξης της αγοράς. Από τα 27 κράτη-μέλη, μόνο
η Ελλάδα και η Ισπανία εμπορεύονται σημαντικές ποσότητες βαμβακιού. Η κατανάλωσή του
τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από τις χαμηλού κόστους
χώρες-παραγωγούς βαμβακιού της Νοτιανατολικής Ασίας. Επίσης, ορισμένες χώρες της ΕΕ,
επιλέγουν την αγορά των τρίτων μεσογειακών χωρών για να προμηθευτούν εκκοκκισμένο
βαμβάκι λόγω του χαμηλού κόστους (USDA, 2012).
Στην Ελλάδα, το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα, επιδοτείται από την ΕΕ και συμμετέχει κατά 10% στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Περισσότεροι από
75.000 αγρότες καλλιεργούν βαμβάκι κατέχοντας το 80% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ27 (USDA, 2009). Το 2008, η Ελλάδα βρισκόταν 9η στις βαμβακοπαραγωγικές χώρες παγκόσμια και 6η σε εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2009). Περίπου το 10% της
ελληνικής παραγωγής καταναλώνεται εγχώρια και το υπόλοιπο εξάγεται, κυρίως στην Ιταλία.
Επιπρόσθετα, η Τουρκία αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό του ελληνικού εκκοκκισμένου βαμβακιού εκπροσωπώντας το 70% των συνολικών εξαγωγών.
Όσον αφορά την Αίγυπτο, το βαμβάκι είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τη βιομηχανική της ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η καλλιεργούμενη περιοχή, το 2010, μειώθηκε σε λιγότερο από 125,000 εκτάρια ενώ η παραγωγικότητα κυμαίνεται σε 840‐960 kg/ ha. Σύμφωνα
με στοιχεία της ICAC (2010), η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αιγύπτου, κατέχοντας το 43% των εξαγωγών και το 36% των εισαγωγών της. Το διμερές εμπόριο έχει υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της συμφωνίας σύνδεσης από € 11,5 δις. το 2004 σε € 23,3
δις. το 2011 (European Commission, 2012). Όμως, τον Οκτώμβριο του 2011, η Αίγυπτος
βρέθηκε αντιμέτωπη με το μέτρο απαγόρευσης εισαγωγής βαμβακιού, γεγονός που αντιτίθεται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ - Αιγύπτου.
Η Τουρκία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό βαμβακιού στην μεσογειακή περιοχή
και ΕΕ - Τουρκία έχουν αναπτύξει μεγάλη εμπορική σχέση (Schmitz, 1999). Πράγματι, η
Ε.Ε. βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές της Τουρκίας. Η
παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού στην Τουρκία υπολογίζεται στους 700,000 tn για το
2011 ενώ το έτος 2008, η χώρα κατατασσόταν ως η έκτη μεγαλύτερη στην παραγωγή βαμβακιού ανά τον κόσμο, μετά την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Πακιστάν και το Ουζμπεκιστάν
(USDA, 2012).

Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πρόβλεψη των εξαγωγών εκκοκκισμένου βαμβακιού των χωρών Αίγυπτος, Τουρκία και Ελλάδα προς χώρες της ΕΕ. Στόχος της
μελέτης είναι ο προσδιορισμός των μεταβολών στις ελληνικές εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού, προς την ΕΕ, λόγω των εμπορικών σχέσεων με τις εν λόγω Τρίτες Μεσογειακές Χώ-
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ρες. Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν από τον FAOstat και αφορούν τις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ελλάδας προς την ΕΕ, για τα έτη
1986-2009. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η Box Jenkins, μέθοδος εύρεσης ενός
στατιστικού υποδείγματος ΑRΙΜΑ, το οποίο παριστάνει την στοχαστική διαδικασία που παρήγαγε τα δεδομένα. Η μέθοδος περιλαμβάνει τρία στάδια: την ταυτοποίηση, την εκτίμηση
και τον διαγνωστικό έλεγχο (Χρήστου, 2007).
Ταυτοποίηση: Το πρώτο και πιο σημαντικό στάδιο σε αυτή την μεθοδολογία είναι η
εξειδίκευση ενός ΑRΙΜΑ υποδείγματος με βάση τις πληροφορίες του δείγματος. Δηλαδή,
πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των d, p, q. Πρέπει να καθοριστούν ο αριθμός του αριθμού
(d) των διαφορών που απαιτούνται για να μετατραπεί η χρονοσειρά σε στάσιμη, αν αυτή δεν
είναι. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί η τάξη (p) της αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας και της διαδικασίας του κινητού μέσου (q).
Εκτίμηση: Μετά την εξειδίκευση του μοντέλου που θα χρησιμοποιήσουμε, ακολουθεί
η εκτίμηση των p παραμέτρων της AR διαδικασίας και των q παραμέτρων της MA διαδικασίας. Αν η σειρά περιέχει μόνο όρους της AR διαδικασίας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Εάν όμως περιέχονται και όροι της MA διαδικασίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μη γραμμικές μέθοδοι.
Διαγνωστικός έλεγχος: Στο τρίτο στάδιο αυτής της μεθοδολογίας ανήκει ο διαγνωστικός έλεγχος καλής προσαρμογής του υποδείγματος. Δηλαδή, εξετάζεται αν το υπόδειγμά μας
ταιριάζει με τα δεδομένα και ελέγχουμε εάν υπάρχει άλλο πιθανό υπόδειγμα που να ταιριάζει
καλύτερα. Ο έλεγχος αυτός αφορά τα κατάλοιπα, την τάξη του υποδείγματος και την σημαντικότητα των συντελεστών.Αν το εκτιμώμενο υπόδειγμα είναι το πιο κατάλληλο για τα δεδομένα μας, αν δηλαδή εκφράζει ικανοποιητικά τη διαδικασία από την οποία προέρχονται τα
δεδομένα, τότε τα κατάλοιπα θα πρέπει να συμπεριφέρονται ως μια διαδικασία “λευκού θορύβου”. Αυτό σημαίνει ότι τα κατάλοιπα δεν πρέπει να αυτοσυσχετίζονται. O έλεγχος των
καταλοίπων γίνεται με τη στατιστική Q των Box-Pierce, με την οποία ελέγχεται από κοινού η
σημαντικότητα ενός αριθμού συντελεστών αυτοσυσχέτισης, έστω m.
Η μηδενική υπόθεση τότε, θα είναι:
H 0 := P1 = P2 = ... = Pq = 0 , όπου Pi ,i = 1,2,...m είναι οι συντελεστές συσχέτισης των καταλοίπων.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Τα μοντέλα Box Jenkins περιλαμβάνουν την κατηγορία μοντέλων ARIMA. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες, ενώ είναι δημοφιλή από την δεκαετία του 1960.
Οι Anwar et al (1996), επεδίωξαν να προσδιορίσουν τις εξαγωγές βαμβακιού στο Πακιστάν, για την περίοδο 1997-2010. Με τη χρήση διαγνωστικών ελέγχων κατέληξαν ότι το
κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης ARIMA είναι το (2,1,2) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού στο Πακιστάν, είτε θα μειωθούν είτε θα παραμείνουν
σταθερές για τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε ο Boosarawongse
(2006), για να προβλέψει την ποσότητα τεσσάρων ειδών ρυζιού που εξάγονται από την Ταϊλάνδη. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του δείγματος (ACF) και η μερική συνάρτηση αυτοσυ-
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σχέτισης (PACF) υπολογίστηκαν ώστε να προσδιοριστεί το μοντέλο. Το τεστ Q εφαρμόστηκε, με σκοπό τον έλεγχο της επάρκειας του μοντέλου και το μέσο τετραγωνικό λάθος προσδιόρισε το καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης.
Επιπρόσθετα, οι Nochai και Nochai (2006), μελέτησαν τις προβλέψεις σε τρία είδη τιμών φοινικέλαιου στην Ταυλάνδη - γεωργική, χονδρική τιμή και τιμή αγνού φοινικέλαιου,
για την περίοδο 2000-2004. Με τη μέθοδο Box Jenkins, κατέληξαν στο κατάλληλο ARIMA
μοντέλο για κάθε μία από τις τιμές, εξετάζοντας το ελάχιστο του μέσου απόλυτου ποσοστιαίου σφάλματος. Την προβλεπόμενη παραγωγή μάνγκο στο Πακιστάν προσδιόρισαν οι Khan et
al (2008), για τα έτη 2005-2024. Με τη χρήση του γραμμικού λογαριθμικού μοντέλου και του
μοντέλου ARIMA, κατέληξαν ότι για τα προβλεπόμενα έτη αναμένεται αύξηση στην παραγωγή μάνγκο, τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και εξαγωγών. Οι Suleman και Sarpong
(2011), χρησιμοποίησαν την μέθοδο Box Jenkins για να προβλέψουν την παραγωγή αλεσμένου ρυζιού στην Γκάνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν το μοντέλο ARIMA (2,1,0),
ως το καλύτερο για την πρόβλεψη της παραγωγής.
Ακόμα, οι Ahmed et al (2011) ασχολήθηκαν με τις προβλέψεις στη παραγωγή γάλακτος
στο Πακιστάν, μέσω των μοντέλων ARIMA, για τα έτη 2010-2015. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) διαπίστωσαν ότι το κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης είναι το
ARIMA (1,1,1) και εκτίμησαν αύξηση στην παραγωγή γάλακτος για τα προβλεπόμενα έτη.
Με τη χρήση του μοντέλου ARIMA, οι Badmus και Ariyo (2011), προέβλεψαν την
καλλιεργούμενη έκταση και παραγωγή καλαμποκιού στη Νιγηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο πρόβλεψης για την καλλιεργούμενη έκταση είναι το ARIMA
(1,1,1), ενώ για την παραγωγή το ARIMA (2,1,2). Με το ίδιο προϊόν ασχολήθηκαν οι
Suleman και Sarpong (2012), οι οποίοι προέβλεψαν την παραγωγή και κατανάλωση καλαμποκιού στη Γκάνα, χρησιμοποιώντας μοντέλα ARIMA. Ως κατάλληλα μοντέλα για την
πρόβλεψη της παραγωγής και της κατανάλωσης, αντίστοιχα, εμφανίζονται τα ARIMA (2, 1,
1) και (1, 1, 0).
Ο Padhan (2012), προέβλεψε την ετήσια παραγωγικότητα 34 αγροτικών προϊόντων
στην Ινδία, με την εφαρμογή ARIMA μοντέλου. Οι προβλέψεις αφορούν μακροπρόθεσμο
επίπεδο και η επιλογή του μοντέλου επιβεβαιώνεται με διάφορα κριτήρια, όπως είναι ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού R². Τέλος, οι Bilal et al. (2012), εκτίμησαν και προέβλεψαν την παραγωγή καπνού στο Πακιστάν για πέντε έτη. Χρησιμοποίησαν μοντέλα
ARIMA για τις προβλέψεις και διαγνωστικά τεστ, με σκοπό τον έλεγχο επάρκειας των μοντέλων αυτών. Ως εξαρτημένη μεταβλητή έθεσαν την παραγωγή καπνού, ενώ ως ανεξάρτητες
την περιοχή, τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Μεθόδου Box Jenkins
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές έρευνες στη χρήση στατιστικών μεθόδων
προβλέψεων όπως είναι η Box Jenkins, η πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, η πολλαπλή παλινδρόμηση και η εκθετική εξομάλυνση. Η μέθοδος Box Jenkins αποτελεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για την ανάλυση χρονοσειρών. Οι προβλέψεις βασίζονται στην στατιστική ανάλυση των τελευταίων δεδομένων ενώ διαφέρει από άλλες μεθόδους παλινδρόμη-
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σης στο ότι η αμοιβαία εξάρτηση των παρατηρήσεων είναι πρωτεύοντος σημασίας. (Χρήστου, 2007) Τα υποδείγματα ARIMA είναι μια οικογένεια μοντέλων και η μέθοδος Box Jenkins αποτελεί στρατηγική επιλογής του καλύτερου μοντέλου της οικογένειας αυτής. Τα υποδείγματα ARIMA είναι τελείως εμπειρικά και για το λόγο αυτό για την κατασκευή τους απαιτείται η επαναληπτική διαδικασία, που προτάθηκε από τους Box και Jenkins.
Οι Leuthold et al. (1970), προέβλεψαν τιμές και ποσότητες χοιρινού, χρησιμοποιώντας
τόσο οικονομετρικά μοντέλα όσο και μοντέλα Box Jenkins. Η διάκριση των οικονομετρικών
μοντέλων από τα μοντέλα Box Jenkins, έγκειται στο ότι τα πρώτα εντοπίζουν και μετρούν
οικονομικές καθώς και μη οικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν την τιμή και την ποσότητα, ενώ τα δεύτερα εντοπίζουν τις στοχαστικές συνιστώσες. Οι συγγραφείς με τη χρήση του
συντελεστή ανισότητας Theil (UTheil), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οικονομετρικά
μοντέλα απέδωσαν ελαφρώς καλύτερες προβλέψεις αλλά τα στοχαστικά μοντέλα ήταν λιγότερο επιρρεπή σε λάθη.
Οι Chatfield και Prothero (1973), χαρακτήρισαν ως μη ικανοποιητική τη διαδικασία
Box Jenkins, σε προβλέψεις με τη χρήση πολλαπλασιαστικής εποχιακής συνιστώσας ενώ οι
Ong et al (2005), πιστεύουν ότι τα μοντέλα ARIMA είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να έχουν την
ικανότητα να περιλαμβάνουν το ευρύ φάσμα των χρονικών σειρών και να ανταποκρίνονται
στην πράξη.
Όμως, σύμφωνα με τους Karia και Bujang (2011), υπάρχουν προβλήματα στον καθορισμό της κατάλληλης σειράς, στο στάδιο προσδιορισμού του μοντέλου ARIMA, όπως και στο
στάδιο προσδιορισμού των παραμέτρων και των καταλοίπων στο μοντέλο. Αυτό συμβαίνει,
γιατί υπάρχει δυσκολία εκτίμησης της σειράς του αυτοπαλίνδρομου (AR) και του κινητού
μέσου (MA). Ο κίνδυνος εσφαλμένης αναγνώρισης μοντέλου θα δημιουργήσει το λάθος στάδιο στην εκτίμησή του και πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου αναγνώριση μοντέλου.
Οι Mohanty και Bajpai (2008), παρουσιάζουν την προσέγγιση Box Jenkins σαν ένα
“μαύρο κουτί”, όπου το μοντέλο που δημιουργείται εξαρτάται καθαρά από τα δεδομένα χωρίς
προηγούμενη ανάλυση της δομής του συστήματος, το οποίο δημιούργησε τα δεδομένα αυτά.
Οι ίδιοι αναφέρουν ότι τα μοντέλα Box Jenkins είναι ομοιογενή μέσα στο χρόνο, δεδομένου
ότι βασίζονται στην υπόθεση ότι οι διαφοροποιημένες σειρές είναι στάσιμες.
Οι Newbold και Granger (1974), σύγκριναν τις προβλέψεις των μεθόδων Box Jenkins
και Holt Winters και κατέληξαν στο ότι κάθε μέθοδος έχει χαρακτηριστικά, τα οποία απουσιάζουν από την άλλη. Οι ερευνητές απέδειξαν ότι η μέθοδος Box Jenkins δίνει καλύτερες
προβλέψεις βραχυπρόθεσμα και συνίσταται για αριθμό παρατηρήσεων άνω των 30. Όσον
αφορά, την μέθοδο Holt Winters, προτείνεται σε χρονοσειρές δεδομένων με λιγότερο από 30
παρατηρήσεις και για δεδομένα χωρίς έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. Οι Maier και Dandy
(1996) αποδεικνύουν ότι η χρήση μοντέλων ARIMA είναι προτιμότερη για σύντομες προβλέψεις καθώς και ο Abrishami (2006), στηρίζει την αντίληψη ότι η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πιο αξιόπιστη από παραδοσιακές μεθόδους της οικονομετρίας. Παράλληλα,οι Hanke και Wichern
(2009), επιβεβαιώνουν ότι για να εκτιμηθεί ένα μοντέλο ARIMA χρειάζεται μεγάλο πλήθος
δεδομένων. Εν συγκρίσει με άλλες προσεγγίσεις πρόβλεψης, όπως η εκθετική εξομάλυνση,
το ARIMA μοντέλο χρειάζεται μεγάλη επένδυση χρόνου και πόρων προκειμένου να δημι-
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ουργηθεί ένα ικανοποιητικό μοντέλο.

Εμπειρικά Αποτελέσματα
Εφαρμόζουμε την μεθοδολoγία Box-Jenkins εκτιμώντας ένα ARIMA υπόδειγμα για τις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού (τόνοι/έτος), για την περίοδο 1986-2009. Στο Σχήμα 1, δίνεται η γραφική απεικόνιση των χρονοσειρών για τις εξεταζόμενες χώρες.
Σχήμα 1. Εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού
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Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Box-Jenkins είναι η στασιμότητα των εξεταζόμενων χρονοσειρών. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τον
έλεγχο μοναδιαίας ρίζας. Και πιο συγκεκριμένα εφαρμόζουμε τον έλεγχο Unit root test των
Dickey - Fuller.
Στον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι οι χρονοσειρές για Ελλάδα και Αίγυπτο ειναι στάσιμες στην πρώτη διαφορά, ενώ οι χρονοσειρές της Τουρκίας είναι στάσιμες (level). Καταλήγουμε στο ότι η τιμή d γα την Ελλάδα και την Αίγυπτο είναι d=1, ενώ για την Τουρκία είναι
d=0.
Πίνακας 1: Στασιμότητα χρονοσειρών
Variables

t (ADF)

LN GREECE

-2.47

PValue
0.13

LN TURKEY

-7.02*

0.00

LN EGYPT

-2.23

0.19

1986 - 2009
Variables

t (ADF)

P-Value

ΔLN GREECE

-7.15*

0.00

Critical
value
-2.99

ΔLN EGYPT

-4.96*

0.00

-2.99
-2.99
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται όλα τα πιθανά ΑRΙΜΑ υποδείγματα που βασίζονται
στις τιμές των p, d q, ενώ οι τιμές p d q μπορούν να πάρουν την τιμή 0, 1 ή 2.
Πίνακας 2: Πιθανά μοντέλα ARIMA (p,d,q)
Model

Ελλάδα
Parameter

Coefficients

ARIMA (1-1-0)

C

0,017

AR (1)

-6,98

C

0,056

AR (1)

ARIMA (1-1-1)

ARIMA (1-1-2)

ARIMA (0-1-1)
ARIMA (0-1-2)

Αίγυπτος
Parameter

Model
ARIMA

C

-0,53

AR (1)

-0,255

C

0,048

-0,744

AR (1)

0,209

MA (1)

0,99

MA (1)

-0,999

C

0,033

C

-0,017

AR (1)

-0,736

AR (1)

-0,835

MA (1)

0,754

MA (1)

0,282

MA (2)

-0,245

MA (2)

-0,716

C

0,034

C

0,034

MA (1)

-0,565

MA (1)

-0,999

C

0,017

C

0,039

MA (1)

-0,655

MA (1)

-0,61

MA (2)

0,417

MA (2)

-0,388

ARIMA

ARIMA

ARIMA
ARIMA

(1-1-0)

Coefficients

(1-1-1)

(1-1-2)

(0-1-1)
(0-1-2)

Τουρκία
Model
ARIMA
ARIMA

ARIMA

ARIMA

(1-0-0)
(0-0-2)

(1-0-1)

(1-0-2)

Parameter

Coefficients

C

11,844

AR(1)

-0,197

C

9,952

MA(1)

-0,252

MA(2)

-0,36

C

17,232

AR(1)

-0,734

MA(1)

0,999

C

14585

AR(1)

-0,468

MA(1)

0,537

MA(2)

-0,462

Το γεγονός ότι ένα δοκιμαστικό υπόδειγμα δεν απορρίφθηκε από τον διαγνωστικό έλεγχο δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτόματα να γίνει αποδεκτό, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν
και άλλα υποδείγματα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σταδίων 2 και 3 της μεθοδολογίας. Έτσι, είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερα του ενός αποδεκτά κατ’ αρχήν υπο-
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δείγματα. Στο στάδιο της μεταδιάγνωσης επιλέγεται τελικά εκείνο το υπόδειγμα, το οποίο
εμφανίζει την καλύτερη προσαρμογή, ή/και την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Για την
επιλογή του υποδείγματος με την καλύτερη προσαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων και τα παρακάτω στατιστικά (σε κάθε περίπτωση επιλέγεται το υπόδειγμα με τη
μικρότερη τιμή του στατιστικού βάσει του οποίου γίνεται η σύγκριση) (Χρήστου, 2007).
α) Residual mean square:

RMS =

1
N

N

∑ εˆ
t =1

2
t

β) Κριτήριο πληροφορίας του Schwarz:
T

BIC ( p, q ) = ln σˆ + ( p + q )N ln N , όπου σˆ =
−1

2

2

∑ε
t =1

N

2
t

= εκτίμηση της

διακύμανσης

των καταλοίπων, Ν= πλήθος όρων
γ) Κριτήριο Akaike: AIC ( p, q ) = ln (σˆ 2 ) + 2( p + q )N −1
Το BIC δίνει μεγαλύτερη ποινή, έναντι του AIC, στη σπατάλη όρων MA, AR και επιβραβεύει τα «οικονομικά» υποδείγματα. Ένα βασικό στάδιο αυτής της μεθοδολογίας είναι ο
διαγνωστικός έλεγχος καλής προσαρμογής του υποδείγματος. Εξετάζεται αν το υπόδειγμα
ταιριάζει με τα δεδομένα και ελέγχουμε εάν υπάρχει άλλο πιθανό υπόδειγμα που να ταιριάζει
καλύτερα. Ο έλεγχος αυτός αφορά τα κατάλοιπα, την τάξη του υποδείγματος και την σημαντικότητα των συντελεστών.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται διάφορα κριτήρια (Akaike Criterion, Swartz criterion,
Standard error, R-bar-squared, Sum of squares). Επιλέγεται το υπόδειγμα με την μικρότερη
τιμή του στατιστικού Akaike Criterion, Swartz criterion, Standard error, Sum of squares και
του μεγαλύτερου R-bar-squared. Με την βοήθεια των προαναφερθέντων κριτηρίων, καταλήξαμε στα κατάλληλα υποδείγματα που είναι για την Ελλάδα (1-1-1), για την Τουρκία (1-0-2)
και για την Αίγυπτο (0-1-1).
Πίνακας 3. Κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων
Ελλάδα
ARIMA

(1-1-0)

(1-1-1)

(1-1-2)

(0-1-1)

(0-1-2)

Standard error

0.570

0.418

0.421

0.681

0.631

Sum of squares

6.516

3.327

3.197

9.746

7.978

AIC

1.802

1.221

1.272

2.153

2.040

SBC

1.902

1.370

1.471

2.251

2.188

Adjusted R²

0.529

0.759

0.769

0.368

0.483
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Αίγυπτος
ARIMA

(1-1-0)

(1-1-1)

(1-1-2)

(0-1-1)

(0-1-2)

Standard error

1.605

1.298

1.466

1.303

1.285

Sum of squares

46.373

28.660

34.427

32.288

29.762

AIC

3.878

3.497

3.781

3.458

3.472

SBC

3.978

3.647

3.980

3.558

3.621

Adjusted R²

0.064

0.421

0.305

0.348

0.399

Τουρκία
ARIMA

(1-0-0)

(0-0-2)

(1-0-1)

(1-0-2)

Standard error

0.716

0.752

0.666

0.638

Sum of squares

10.774

11.899

8.884

7.738

AIC

2.253

2.386

2.147

2.096

SBC

2.352

2.533

2.295

2.293

Adjusted R²

0.043

0.056

0.211

0.313

Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά Q (Box-Pierce Q statistic) στα οποία,
θα βασιστεί ο έλεγχος των καταλοίπων και το αν αυτά αυτοσυσχετίζονται. Με βάση τη μελέείναι πολύ μικρότερη
τη, τα κατάλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται, αφού για α=5%, η τιμή
(14.68, 7.71, 5.94) από την κρίσιμη τιμή (27.44) με βαθμούς ελευθερίας (15). Τόσο τα μέτρα
που αφορούν την συμπεριφορά των καταλοίπων (ME, MPE, MSE, MAE, RMSE) όσο και τα
αντίστοιχα γραφήματα ACF και PACF, δείχνουν την καλή προσαρμοστικότητα της παραπάνω χρονοσειράς στα υπόδειγματα ARIMA με σταθερά, για τις εξεταζόμενες χώρες. Ο σημαντικότερος λόγος που χρησιμοποιούμε ένα υπόδειγμα ΑRΙΜΑ είναι να διενεργήσουμε βραχυχρόνιες προβλέψεις για την χρονοσειρά που ενδιαφερόμαστε. Θα χρησιμοποιήσουμε το
υπόδειγμά μας και τις υπάρχουσες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι την χρονική στιγμή Τ, για να πραγματοποιήσουμε προβλέψεις μέχρι την περίοδο Τ+1, Τ+2...Τ+5.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα κατάλληλα υποδείγματα, στα οποία θα στηριχτούν
οι προβλέψεις μας.
Πίνακας 4. Επιλεγμένα υποδείγματα
ARIMA

(1-1-1)

Ελλάδα
ARIMA
Τουρκία

(1-0-2)

C

0,056

ARIMA

AR(1)

-0,744

Αίγυπτος

MA(1)

0,99

C

14585

AR(1)

-0,468

MA(1)

0,537

MA(2)

-0,462
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C

0,034

MA(1)

-0,999
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού (τόνοι / έτος) στις εξεταζόμενες χώρες.
Πίνακας 5. Προβλέψεις εκκοκκισμένου βαμβακιού
Προβλεπόμενα έτη

Ελλάδα

Αίγυπτος

Τουρκία

2010
2011
2012
2013
2014

19765
14904
11239
8475
6391

7102
20225
46180
97831
200617

24111
25918
26767
27165
27353

Συμπεράσματα
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα κατάλληλα υποδείγματα για τις χώρες είναι για την
Ελλάδα το ARIMA(1,1,1), για την Αίγυπτο το ARIMA (0,1,1) και για την Τουρκία το
ARIMA (1,0,2).
Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα 5, παρατηρούμε ότι οι χώρες Αίγυπτος και
Τουρκία παρουσιάζουν μια τάση για αύξηση στις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού προς
την Ε.Ε, για την περίοδο 2010-2014. Σε αντίθεση, η Ελλάδα φαίνεται πως θα έχει μείωση
στις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού προς την Ε.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τάση για μείωση στις εξαγωγές της, το έτος 2011, όπου η μεταβολή είναι της τάξεως του –24,5%, σε σύγκριση με το έτος
2010. Η Αίγυπτος, με βάση τα αποτελέσματα εμφανίζει τη μεγαλύτερη τάση για αύξηση τη
χρονιά 2013, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έτη. Η τάση για αύξηση αγγίζει
σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό, αναλογικά με το έτος 2012. Όσον αφορά την Τουρκία. για το
έτος 2011, οι προβλέψεις υποδηλώνουν την μεγαλύτερη τάση για αύξηση των εξαγωγών εκκοκκισμένου βαμβακιού προς την Ε.Ε, κατά +7,49%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στατιστικά Q (Box-Pierce Q statistic) για Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία και Ισραήλ
Ελλάδα
Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

.**| . |

.**| . |

. |* . |

Prob

1

-0.289

-0.289

2.1007

. |* . |

2

0.204

0.131

3.1970

0.074

. | . |

. |* . |

3

-0.011

0.086

3.2006

0.202

. *| . |

. *| . |

4

-0.147

-0.174

3.8318

0.280

. |**. |

. |**. |

5

0.323

0.266

7.0818

0.132

.**| . |

. | . |

6

-0.210

-0.027

8.5417

0.129

. |**. |

. |* . |

7

0.233

0.093

10.446

0.107

.**| . |

.**| . |

8

-0.316

-0.284

14.216

0.047

. |* . |

. | . |

9

0.101

0.029

14.632

0.067

. | . |

. | . |

10

0.000

0.004

14.632

0.102

. | . |

. | . |

11

-0.029

0.071

14.671

0.145

. | . |

.**| . |

12

-0.016

-0.230

14.685

0.197

AC

PAC

Q-Stat

Prob

Αίγυπτος
Autocorrelation

Partial Correlation

. |* . |

. |* . |

1

0.200

0.200

0.9665

. *| . |

.**| . |

2

-0.195

-0.244

1.9287

0.165

.**| . |

. *| . |

3

-0.229

-0.146

3.3387

0.188

. *| . |

. | . |

4

-0.078

-0.045

3.5097

0.320

. | . |

. | . |

5

0.040

-0.013

3.5580

0.469

. | . |

. | . |

6

0.020

-0.049

3.5708

0.613

. *| . |

. *| . |

7

-0.085

-0.107

3.8186

0.701

. | . |

. | . |

8

-0.052

-0.023

3.9210

0.789

. *| . |

. *| . |

9

-0.070

-0.112

4.1166

0.846

. *| . |

.**| . |

10

-0.192

-0.246

5.7308

0.767

. | . |

. | . |

11

-0.049

-0.044

5.8448

0.828

. | . |

. *| . |

12

-0.042

-0.192

5.9415

0.877
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Τουρκία
Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

. |* . |

. |* . |

. | . |

1

0.094

0.094

0.2316

. | . |

2

0.061

0.053

0.3334

. |* . |

. |* . |

3

0.084

0.075

0.5376

0.463

.**| . |

.**| . |

4

-0.261

-0.283

2.5976

0.273

. | . |

. |* . |

5

0.035

0.086

2.6358

0.451

.**| . |

.**| . |

6

-0.222

-0.236

4.3008

0.367

. *| . |

. | . |

7

-0.086

0.020

4.5676

0.471

. *| . |

.**| . |

8

-0.180

-0.291

5.8127

0.444

. *| . |

. *| . |

9

-0.203

-0.066

7.5092

0.378

. | . |

. *| . |

10

0.021

-0.103

7.5290

0.481

. | . |

. | . |

11

-0.033

0.041

7.5827

0.577

. | . |

. *| . |

12

0.050

-0.132

7.7148

0.657
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ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
◊

Μοντελοποίηση με συστήματα πρακτόρων (Agent Based
Modeling) στην Αγροτική Πολιτική.  

◊

Εκτίμηση των επιπτώσεων των τελευταίων διαρθρωτικών
αλλαγών της ΚΑΠ σε  μια περιφερειακή οικονομία.

◊

Η πολλαπλότητα των στόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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Περίληψη
Στα «Υπολογιστικά Οικονομικά βασισμένα σε Πράκτορες» (Agent-based computational economics), η οικονομία θεωρείται ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις των
οικονομικών υποκειμένων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους είναι καθοριστικής σημασίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται από κάτω προς τα πάνω, μοντελοποιώντας τις συμπεριφορές των πρακτόρων και προσομοιώνοντας το οικονομικό σύστημα. Με την προσέγγιση
αυτή, από την μία παρουσιάζονται πολλά πλεονεκτήματα (εύκολη διαχείριση χρόνου, χώρου,
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υποκειμένων κ.α.) ενώ από την άλλη εγείρονται διάφορα επιστημολογικά ζητήματα.
Στον επιστημονικό κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας η εν λόγω μεθοδολογία έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αγροτικής πολιτικής, την μοντελοποίηση της δυναμικής των
χρήσεων γης στον αγροτικό χώρο, την διερεύνηση των διαρθρωτικών αλλαγών, την μοντελοποίηση της μετάδοσης καινοτομίας, την προσομοίωση της διαχείρισης του νερού και την περιβαλλοντική μοντελοποίηση (environmental modeling). Η χρήση τέτοιων συστημάτων στην
Αγροτική Πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση κάποιων απλουστευτικών υποθέσεων
των συμβατικών μοντέλων όπως είναι η ομοιογένεια στην λήψη απόφασης των παραγωγών ή
η απουσία αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.
Στα πλαίσια αυτού του άρθρου, αρχικά γίνεται μία παρουσίαση των αρχών της μοντελοποίησης οικονομικών συστημάτων με χρήση πρακτόρων. Παρατίθενται επίσης οι ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα επιστημολογικά ζητήματα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Στην συνέχεια γίνεται μία συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής ABM προσέγγισης στην αξιολόγηση ή την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Αγροτικής Πολιτικής και
παρουσιάζονται κάποιες υφιστάμενες προσπάθειες. Κλείνουμε με συμπεράσματα και προτάσεις.

Abstract
In Agent-based computational economics economy is considered a complex system where the
interactions between the economic agents are of ultimate importance. Simulating the economic system by modeling the behavior of the individual encompasses many advantages and
certain epistemological issues are raised. In the analysis of Agricultural Policy, the agent
based modeling (ABM) approach has been employed for studying Land Use Changes
(LUCC), the dynamics of structural changes, the transmission of innovations, the simulation
of water use management and for environmental modeling. This approach can help overcom-
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ing various simplifying assumptions of the traditional models (like the “homogenous agent”
assumption) or the difficulty in modeling interactions.
In this paper we initially do a short presentation of the principles of modeling economic
systems with the ABM approach quoting its features, the advantages and disadvantages. Afterwards we make a discussion on the application of the ABM for modeling and evaluating
agricultural policies.

Εισαγωγή
Αν και η απόδοση του αγγλικού όρου «agent» από την ελληνική βιβλιογραφία σαν «πράκτορας» δεν φαίνεται να είναι δόκιμη1, ωστόσο θα την ακολουθήσουμε, καθώς η αποδοχή φαίνεται να είναι καθολική2. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις συντομογραφίες: ABM για να δηλώσουμε την φράση «Agent Based Modeling» και ΑΒ για τον όρο «Agent Based».
Ο όρος “Πράκτορας” (agent) και “Πολύ-πρακτορικό σύστημα” (multi-agent system)
καθιερώθηκε στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης σαν η αφηρημένη έννοια μίας αυτόνομης
οντότητας που αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και αντιδρά σε αυτά θέλοντας να εκπληρώσει κάποιον σκοπό.
Η χρήση της ABM προσέγγισης, πέραν της αρχικής χρήσης στον τομέα της πληροφορικής, επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα επιστημονικά πεδία όπως στις κοινωνικές, βιολογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες με τον αριθμό των δημοσιεύσεων από το 1992 μέχρι και
το 2008 να αυξάνει γεωμετρικά (Niazi and Hussain 2011). Στο ίδιο άρθρο δίνονται οι θεματικές ενότητες οι οποίες είχαν το διάστημα 1990-2010 τις περισσότερες δημοσιεύσεις που εντάσσονται στο ABM: Πληροφορική, Οικολογία, Μηχανική (Engineering), Κοινωνικές Επιστήμες, Βιολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Environmental Sciences), Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ιχθυοκαλλιέργειες.
Στο (Bandini, Manzoni et al. 2009) αναφέρεται ότι η κοινή συνισταμένη της χρήσης
ABM είναι ότι «η στοιχειώδης μονάδα δράσης αποτελείται από κάποιον διακριτό πράκτορα
(agent), ο οποίος δρα και αλληλεπιδρά με άλλες οντότητες, σε ένα κοινό περιβάλλον. Η τελική δυναμική του συστήματος δεν καθορίζεται από κάποια καθολική συνάρτηση αλλά είναι το
αποτέλεσμα των πράξεων και των αλληλεπιδράσεων των διακριτών πρακτόρων». Επίσης δί1

Από το το λεξικό merriam - webster (http://www.merriam-webster.com/dictionary/agent) η δόκιμη έννοια στο
πλαίσιο της προσέγγισης Agent Based Modeling είναι agent: «1: one that acts or exerts power» είτε «2α: something that produces or is capable of producing an effect: an active or efficient cause».
Η μεταφορά στα ελληνικά σαν «πράκτορας» είναι αδόκιμη. Όπως διαβάζουμε στο λεξικό Μπαμπινιώτη, «Πράκτορας: ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση πρακτορείας ο οποίος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την επιμέλεια και
διεκπεραίωση του αντισυμβαλλόμενου και στο πλαίσιο της οποίας διενεργεί κάθε απαραίτητη νομική ή υλική
πράξη στο όνομα και για λογαριασμό του πρακτορευόμενου». Η έννοια αυτή αντιστοιχεί στην σημασία του
agent: «4: one who is authorized to act for or in the place of another: as a (a): a representative, emissary, or official of a government “crown agent” “federal agent” (b): one engaged in undercover activities (as espionage) :
spy “secret agent”».
Η απόδοση του αγγλικού όρου “agent” θα ήταν πιο δόκιμο να γίνει ως «υποκείμενο» ή «δράστης» ή «μονάδα
δράσης» ή «αυτουργός».
2

Ο όρος «πράκτορες» στην μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών openarchives.gr επιστρέφει
135 σχετικά με “agent based modeling” αποτελέσματα.
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νονται τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να κατέχει ένας «πράκτορας»: Αυτονομία (η ικανότητα του να δρα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), κοινωνικότητα (η ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους ομοειδείς πράκτορες), προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον (reactivity, η ικανότητα να αντιλαμβάνεται αλλαγές στο περιβάλλον και να αντιδρά σε αυτές), ενεργητικότητα
(pro-activeness, η ικανότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες με αφορμή εσωτερικούς του στόχους
και όχι απλά σαν αντίδραση στις εξωτερικές αλλαγές). Στους Gallegati και Richiardi (2009)
τα ABM ορίζονται ως «υποδείγματα στα οποία υπάρχει ένα πλήθος από αντικείμενα τα οποία
(α) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, (β) έχουν αυτονομία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός από τα πάνω έλεγχος και (γ) το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
καταγράφεται αριθμητικά»
Είναι πρόδηλο ότι το εννοιολογικό (conceptual) μοντέλο του πράκτορα και των συστημάτων που μοντελοποιούνται από πράκτορες ταιριάζει πολύ καλά στον χώρο των κοινωνικών
επιστημών.
Οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί σε προσεγγίσεις μοντελοποίησης που εμπίπτουν στην κατηγορία του ABM είναι αρκετοί. Οι Billari et al. (2006) αναφέρουν: Κοινωνική
προσομοίωση (social simulation), τεχνητές κοινωνίες (artificial societies), μοντελοποίηση
βασισμένη στο άτομο (individual-based modeling), υπολογιστικά οικονομικά βασισμένα σε
πράκτορες (agent-based computational economics, ACE). O Ehrentreich (2008) αναφέρει:
Μοντελοποίηση βασισμένη σε πράκτορες (agent based modeling, ABM), προσομοίωση βασισμένη σε πράκτορες (agent based simulation) και «μικροσκοπική προσομοίωση» (microscopic simulation).
Όπως βλέπουμε κι από τις παραπάνω ονοματοδοσίες, συνυφασμένη με το ABM είναι η
έννοια της προσομοίωσης (simulation), η οποία είναι και ο συνήθης τρόπος με τον οποίον
υλοποιούνται τα συστήματα πρακτόρων. Η υλοποίηση αυτή γίνεται συνήθως σε κάποιο κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον-πλαίσιο και συνίσταται στην «μίμηση» της συμπεριφοράς των πρακτόρων στην εξέλιξη του χρόνου.
Θα πρέπει ακόμα να αναφερθεί η συσχέτιση με τα «Συμπεριφοριστικά Οικονομικά»
(Behavioral Economics), τα «Θεσμικά Οικονομικά» (Institutional Economics) και τα «Πολύπλοκα Οικονομικά» (Complexity economics) με την ABM προσέγγιση. Ο πρώτος τομέας
προσπαθώντας να διαφωτίσει την μη ορθολογικότητα των υποκειμένων μπορεί να αποτελέσει
πηγή ερεθισμάτων για την μοντελοποίηση των πρακτόρων. Για τους δύο τελευταίους τομείς,
η ABM προσέγγιση ταιριάζει πολύ καλά σαν εργαλείο μοντελοποίησης των θεωρητικών κατασκευών τους.
Στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, σαν απαρχή της ABM προσέγγισης θεωρείται
το κλασσικό βιβλίο του Schelling «Micro motives and macro behavior» (1978). Αρχετυπικό
επίσης είναι το παράδειγμα του «τεχνητού χρηματιστηρίου αξιών της Santa Fe» (Santa Fe
Institute Artificial Stock Market) το 1989.
Στον χώρο της αγροτικής οικονομίας, οι Screinemachers και Berger (2011) θεωρούν ότι
η χρήση των συστημάτων πρακτόρων (Agent Based Modeling, ABM) έχει τις ρίζες της στα
επαναληπτικά μαθηματικά μοντέλα (recursive linear programming) των Richard Day και
Theodor Heidhues από το 1960, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την παραπάνω προσέγγιση για την
ανάλυση Γεωργικής πολιτικής (farm policy analysis). Επανεμφανίζεται από το τέλος του
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1990 (Balmann 1997; Berger 2001; Parker, Manson et al. 2003) με την χρήση αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού (C++) για την ανάπτυξη ABM μοντέλων που πλέον
λαμβάνουν υπόψη και την χωρική διάσταση μέσω της καταγραφής των αλλαγών χρήσεων
γης. Η προσέγγιση αυτή, πέραν των άλλων, παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτημα της δυνατότητας απεικόνισης των πάσης φύσεως αλληλεπιδράσεων των εκμεταλλεύσεων μεταξύ τους
και επιπλέον ενσωματώνει την χωρική και την χρονική διάσταση των υπό μελέτη συστημάτων.
Στο επίπεδο της υλοποίησης η χρήση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού
είναι μονόδρομος λόγω των πλεονεκτημάτων τους για την αναπαράσταση των πρακτόρων.
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ανάπτυξης ενός ABM συστήματος. Είτε ο εξαρχής προγραμματισμός του μοντέλου είτε η χρήση κάποιου σχετικού περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχουν
έτοιμες οι τυπικές λειτουργίες που συναντώνται σε ένα ABM. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη
συνίσταται στον προγραμματισμό της συμπεριφοράς των μεμονωμένων πρακτόρων και των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.
Στα επόμενα κεφάλαια θα αναφερθούμε συνοπτικά στο γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο
της ABM προσέγγισης, παραθέτοντας τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα επιστημολογικά ζητήματα. Στην συνέχεια επιχειρούμε μία σύνδεση με την εφαρμογή στο πεδίο της
Αγροτικής Οικονομίας δίνοντας παραδείγματα από την ανάλυση αγροτικής πολιτικής, την
μοντελοποίηση της δυναμικής των χρήσεων γης στον αγροτικό χώρο και την διερεύνηση των
διαρθρωτικών αλλαγών. Θα κλείσουμε με κάποια σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Μεθοδολογικό πλαίσιο ABM
Η μοντελοποίηση με συστήματα πρακτόρων είναι η καταλληλότερη για συστήματα τα οποία
παρουσιάζουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά (Axelrod and Tesfatsion 2012):
Α) Το σύστημα συντίθενται από αλληλεπιδρώντα υποκείμενα (interacting agents). Η ιδιότητα αυτή κάνει την «εκ των άνω» μοντελοποίηση δύσκολη καθώς δεν αρκεί η απομόνωση των συστατικών στοιχείων για να αναπαρασταθεί το σύστημα. Οι αλληλεπιδράσεις και όχι
απλά οι επιμέρους ιδιότητες τους των υποκειμένων διαμορφώνουν την τελική ισορροπία.
Β) Απόρροια του παραπάνω χαρακτηριστικού είναι ότι το σύστημα επιδεικνύει emer3
gent ιδιότητες. Ο (Bar - Yam 1997) διακρίνει σε δύο τύπους emergency: Τον τοπικό και τον
συστημικό. Ο πρώτος τύπος συμπίπτει με τον ορισμό των Gilbert et al. (2000): «Ένα φαινόμενο είναι emergent, όταν χρειαζόμαστε κατηγορίες για να το περιγράψουμε, οι οποίες δεν
μας είναι απαραίτητες για να περιγράψουμε την συμπεριφορά των συνθετικών μερών του συστήματος». Η ύπαρξη τοπικού emergency παρατηρείται σε συστήματα σχετικά περιορισμένης πολυπλοκότητας. Σε τέτοια συστήματα οι καινούργιες κατηγορίες που προκύπτουν δεν
χάνονται όταν απομονώσουμε κάποιο μέρος του. Ένα σχετικό παράδειγμα τέτοιων ιδιοτήτων
είναι η πίεση και η θερμοκρασία σε ένα αέριο, οι οποίες δεν είναι ιδιότητες των στοιχειωδών
σωματιδίων τους παρά μόνο ενός συνόλου τους. Η απομόνωση ενός μέρους του συνόλου δεν
αλλάζει τις τιμές των ιδιοτήτων αυτών. Αντίθετα το συστημικό emergency κάνει αδύνατη την
3

Η μετάφραση του όρου emergent κρίθηκε μη-δόκιμη, καθώς η μεταφορά στην ελληνική γλώσσα μπορεί να
γίνει μόνο με εκτενή περιγραφικό τρόπο, κάτι που επιχειρείται στην συνέχεια του κείμενου.
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μελέτη μέρους του συστήματος χωρίς να χαθούν οι ιδιότητες του όλου. Π.χ. Σε ένα νευρωνικό δίκτυο, είναι αδύνατο να απομονώσεις κάποιους νευρώνες χωρίς να υπάρξει απώλεια
«μνήμης» του δικτύου.
Τα παραπάνω συστήματα ονομάζονται «πολύπλοκα συστήματα» (complex systems)
και η ABM προσέγγιση μπορεί να αναπαραστήσει την συμπεριφορά τους που μπορεί να είναι
από μη-γραμμική έως χαοτική. Οι κλασσικές αλγεβρικές ή αναλυτικές μέθοδοι έχουν δυσκολία αφενός στο να απεικονίσουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων των συστημάτων αυτών
και αφετέρου στο να επιλύσουν – υπολογίσουν την τελική κατάσταση του συστήματος. Έχει
λοιπόν αξία αυτό που αναφέρουν και οι Bandini et al. (2009), ότι το ABM δεν θα πρέπει να
ιδωθεί μόνο ως μία τεχνική αλλά και ως μία διαφορετική προσέγγιση για την μοντελοποίηση
των «πολύπλοκων συστημάτων» .
Σε σχέση με τις δυνατότητες χρήσης που μας παρέχουν τα ABM, ο Axtell (2000) προτείνει τις παρακάτω επιλογές:
1. Χρήση ως υποκατάστατου της κλασσικής μαθηματικοποιημένης μοντελοποίησης:
Στην περίπτωση αυτή, ενσωματώνουμε τις ήδη αποτυπωμένες μαθηματικές σχέσεις
και στα υποκείμενα του μοντέλου μας, έχοντας την επιπλέον δυνατότητα να απεικονίσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.
2. Χρήση για το ξεπέρασμα της μερικής αδυναμίας επίλυσης μαθηματικών μοντέλων,
λόγω π.χ. μη γραμμικής ή χαοτικής συμπεριφοράς.
3. Διερεύνηση προβλημάτων που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν με κάποια κλασσική
μαθηματική μέθοδο.
1. Πλεονεκτήματα και οφέλη από την χρήση ABM
Στους Billari, Fent et al. (2006) βρίσκουμε κάποια πλεονεκτήματα της ABM προσέγγισης,
τοποθετημένα στο πεδίο της επιστήμης της δημογραφίας (demography), αλλά με γενικότερες
προεκτάσεις: Είναι σχετικά εύκολο να συμπεριλάβουμε στα μοντέλα μας μηχανισμούς ανατροφοδότησης (feedback mechanisms). Σε σχέση με την κλασσική μαθηματική μοντελοποίηση είναι πιο εύκολο να συμπεριλάβουμε μη πλήρως ορθολογικά και ετερογενή υποκείμενα.
Τέλος είναι δυνατόν να κατασκευασθούν και να επιλυθούν μοντέλα για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές λύσεις. Π.χ. μη-γραμμικά συστήματα ή συστήματα με μεγάλη πυκνότητα
αλληλεπιδράσεων
Ο Axtell (2000) βρίσκει πολλά πλεονεκτήματα στην χρήση ABM: Είναι εύκολο να περιοριστεί η ορθολογικότητα των υποκειμένων (easy to limit agent rationality) και να μοντελοποιηθεί η ετερογένεια τους, αφού τα υποκείμενα μοντελοποιούνται σαν αντικειμενοστραφείς μονάδες στον υπολογιστή. Επίσης η δυναμική του συστήματος εξελίσσεται ανεξάρτητα
της ύπαρξης ισορροπίας, συνεπώς είμαστε σε θέση να εξετάσουμε συστήματα που ξέρουμε
ότι λειτουργούν μακριά από την ισορροπία. Τέλος η χωρική διάσταση και ο συνυπολογισμός
της ύπαρξης δικτύων αλληλεπίδρασης είναι εύκολα, σχεδόν εγγενώς ενσωματώσιμα στα μοντέλα μας. Αντιθέτως οι κλασσικές μαθηματικές μέθοδοι, παρουσιάζουν προβλήματα στο να
διαχειριστούν τις όψεις αυτές της πραγματικότητας.
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2. Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα
Ο Ehrentreich (2008) επισημαίνει κάποια μεθοδολογικά προβλήματα που παρουσιάζει η
ABM προσέγγιση: Καταρχήν στην ABM μέθοδο ο επιστήμονας κινείται με αναγωγή από το
ειδικό στο γενικό (induction) και όχι με επαγωγή προς το ειδικό (deduction). Με την δεύτερη
μέθοδο υπάρχει λογική καθαρότητα (αξιώματα, αποδείξεις) και επαληθευσιμότητα με το τίμημα της αφαίρεσης της πραγματικότητας. Με την πρώτη μέθοδο, αίρονται κάπως τα μειονεκτήματα της δεύτερης μεθόδου, ωστόσο μειώνεται σημαντικά η γενικότητα των μοντέλων.
Το μειονέκτημα το οποίο επισημαίνεται από τον Axtell (2000) για την χρήση ABM σε
σχέση με τις μαθηματικοποιημένες μεθόδους μοντελοποίησης, είναι ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ευρωστία (robustness)των λύσεων της μεθόδου. Κάθε λύση εξαρτάται απόλυτα από
τις αρχικές συνθήκες και μόνο μέσω πολλαπλών επιλύσεων μπορούμε να αποκτήσουμε κάποια στιβαρότερη (robust) εικόνα για τα συμπεράσματα μας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι με
την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, η παραμετρική επίλυση τέτοιων πολύ-διάστατων συστημάτων καθίσταται όλο και πιο ρεαλιστική.
Ένα ακόμα μεθοδολογικό ζήτημα των ΑΒΜ είναι η δυσκολία κατανόησης των υποθέσεων, παραδοχών και αλγόριθμων λειτουργίας τους καθώς η ανάπτυξη του εκάστοτε συστήματος γίνεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού και περιλαμβάνει πολλές γραμμές κώδικα
(black box criticism). Για την υπέρβαση αυτής της δυσκολίας έχει γίνει κάποια προσπάθεια,
όπως το πρωτόκολλο ODD (Grimm, Berger et al. 2010) αλλά η δυσκολία της επικοινωνίας,
σε σχέση τουλάχιστον με τα τυποποιημένα συμβατικά μαθηματικά μοντέλα, παραμένει.

Η χρήση ABM στην Αγροτική Πολιτική
Με βάση τα προλεγόμενα και την υπάρχουσα κατάσταση στην μοντελοποίηση των επιπτώσεων της Αγροτικής πολιτικής, η χρήση ABM στον τομέα αυτόν μπορεί να πάρει δύο μορφές:
Α) Η πρώτη είναι η χρήση ως τεχνικής για την αντιμετώπιση των συνήθων προβλημάτων των συμβατικών μεθόδων μοντελοποίησης και την επέκταση τους προς ρεαλιστικότερες
υποθέσεις. Η αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων των παραγωγών μεταξύ τους γίνεται πιο
εύκολη ενώ ο μαθηματικός προγραμματισμός ως μοντέλο απόφασης των μεμονωμένων πρακτόρων δύναται να αντικατασταθεί από άλλους ευριστικούς κανόνες. Επιπλέον η χωρική διάσταση μπορεί να ληφθεί υπόψη ενώ τα μοντέλα δύνανται να γίνουν δυναμικά. Όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει στην υιοθέτηση της ABM προσέγγισης, όπως θα δούμε και στην
συνέχεια, κινούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Β) Η δεύτερη μορφή είναι η χρήση για την μοντελοποίηση του αγροτικού συστήματος
ως ενός πολύπλοκου εξελικτικού-προσαρμοστικού συστήματος (complex adaptive system). Η
μορφή αυτή προϋποθέτει την θεωρητική μελέτη του αγροτικού συστήματος από την συγκεκριμένη σκοπιά. Αν και στο γενικό επίπεδο της οικονομικής θεωρίας φαίνεται να υπάρχει αρκετή κινητικότητα4, στο πεδίο της αγροτικής οικονομίας δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει,
τουλάχιστον ακόμα. Θα δώσουμε πολύ συνοπτικά κάποιους πυλώνες μελέτης μίας τέτοιας
προσέγγισης, χωρίς να είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε περαιτέρω:
4

Για παράδειγμα: Συνέδριο «Exploring Complexity in Economic Theory», Απρίλιος 2011
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Η ύπαρξη φαινομένων αυτοκατάλυσης με συνέπεια την αδυναμία να συμπεράνουμε
από τον μέσο όρο το τελικό αποτέλεσμα, καθώς κάποια οριακή περίπτωση μπορεί να
επηρεάσει δυσανάλογα (Gallegati and Richiardi 2009).
• Η εστίαση στην αλληλεπίδραση και τα οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα και όχι
στον παραγωγό.
• Η ύπαρξη path dependence, δηλαδή η ύπαρξη γεγονότων που αλλάζουν την τελική
θέση ισορροπίας του συστήματος.
• Η σχετική σταθερότητα του συστήματος και οι αλλαγές που γίνονται με ασυνέχειες
(μετάβαση φάσης).
Όλα τα παραπάνω έχουν ως φυσική προϋπόθεση την αλλαγή παραδείγματος στην μελέτη της Αγροτικής Πολιτικής με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας και περισσότερες κοινωνικές και ποιοτικές παράμετροι. Όπως επισημαίνει και ο Durlauf
(1997), η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση έχει σημαντικές προεκτάσεις για τους διαμορφωτές Αγροτικής Πολιτικής: Οι εναλλακτικές πολιτικές δεν παράγουν και σχετικά εναλλακτικά
αποτελέσματα, καθώς η απόκριση είναι μη γραμμική και μη συνεχής και η δομή των αλληλεπιδράσεων των οικονομικών υποκειμένων είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της
εφαρμογής της πολιτικής. Ένα άρθρο το οποίο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, είναι αυτό των Weisbuch και Boudjema (2002).
Θα επικεντρωθούμε στην πρώτη μορφή χρήσης ABM στην Αγροτική Πολιτική καθώς η
δεύτερη περίπτωση είναι ένα ανεξερεύνητο πεδίο. Ωστόσο, ακόμα και στην πρώτη πιο συμβατική αυτή περίπτωση, η πολυπλοκότητα του Αγροτικού συστήματος είναι τέτοια που η
χρήση ABM μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη εγκυρότητα στα αποτελέσματα της μοντελοποίησης μας. Παρακάτω, περιγράφοντας το Αγροτικό σύστημα προσπαθούμε να αποδείξουμε
τον παραπάνω ισχυρισμό.
Από τα ενεργά υποκείμενα τα οποία δρουν στον αγροτικό χώρο και ενδιαφέρουν την
Αγροτική Πολιτική, κεντρική θέση κατέχουν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων. Βαρύτητα
έχουν επίσης οι υπόλοιποι παράγοντες που λαμβάνουν αποφάσεις τόσο στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας εισροών όσο και στην αλυσίδα διάθεσης των γεωργικών προϊόντων ή αγροτικών υπηρεσιών.
Η αποφάσεις των παραγωγών οι οποίες ενδιαφέρουν την ανάλυση στα πλαίσια της Αγροτικής Πολιτικής είναι: Τί και σε τί ποσότητες θα παράξουν οι παραγωγοί, με ποια τεχνική
και με ποιες εισροές (σχέδιο παραγωγής), η επένδυση σε κεφάλαιο, η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας. Όλες αυτές οι αποφάσεις οδηγούν μακροπρόθεσμα στην αλλαγή της
διάρθρωσης του γεωργικού συστήματος (Balmann 1997)
Η λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
• Από τις προσωπικές προτιμήσεις (π.χ. την στάση απέναντι στο κίνδυνο) και επιδιώξεις του κάθε παραγωγού. Υπάρχει περίπτωση αυτές να είναι διαφορετικές από την
μεγιστοποίηση του κέρδους ή του εισοδήματος της παραγωγής.
• Από τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ικανότητα του κάθε παραγωγού να την επεξεργαστεί και να βγάλει συμπεράσματα (bounded rationality). Οι πληροφορίες αυτές
προέρχονται τόσο από το ευρύτερο περιβάλλον όσο και από τους υπόλοιπους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό του δίκτυο.
•
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Από την πρότερη εμπειρία σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις και τα αποτελέσματα τους.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι εμφανές ότι στην πραγματικότητα η λήψη αποφάσεων διακρίνεται από «χωρική τοπικότητα» και «χρονική εξελιξιμότητα». Οι δύο αυτές
σημαντικές ιδιότητες παραβλέπονται κατά κόρον από τα συμβατικά στατικά μαθηματικά μοντέλα.
Πέρα του παραγωγικού συστήματος στον αγροτικό χώρο υπάρχουν κι άλλα συστήματα
τα οποία ενδιαφέρουν, τόσο για τις επιδράσεις που έχουν πάνω στο ίδιο το παραγωγικό σύστημα όσο και τις επιδράσεις που τους προκαλούνται από την ύπαρξη των μέτρων Αγροτικής
Πολιτικής. Για παράδειγμα το περιβαλλοντικό σύστημα με παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν όπως η βιοποικιλότητα ή το αισθητικό τοπίο, το βιοφυσικό σύστημα (ποιότητα εδάφους,
κλίμα κλπ).
Στην παραπάνω περιγραφή διακρίνουμε πολλά στοιχεία που κάνουν τον Ehrentreich
(2008) να υποστηρίζει ότι η οικονομία είναι ένα πολύπλοκο σύστημα: Διάχυτες και παράλληλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ετερογενών οικονομικών υποκειμένων. Συμπεριφορές,
στρατηγικές και δράσεις συνεχώς αναπροσαρμόζονται καθώς τα υποκείμενα μαθαίνουν και
συσσωρεύουν εμπειρία. Διαρκής καινοτομία δημιουργεί καινούργιες αγορές, καινούργιες συμπεριφορές και τεχνολογίες και εξειδικευμένες αγορές προκύπτουν συνεχώς.
Η ανάγκη μοντελοποίησης αυτής της σύνθετης και πολύπλοκης δομής που χαρακτηρίζει το αγροτικό σύστημα μας οδηγεί στο να κάνουμε αφαιρέσεις και απλουστευτικές υποθέσεις έχοντας όμως σαν τελικό σκοπό την πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Η ABM
προσέγγιση φαίνεται να έχει κάποιες δυνατότητες αναπαράστασης όψεων του αγροτικού συστήματος που οι άλλες μέθοδοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.
O Berger (2001) υποστηρίζει ότι τα κλασσικά μοντέλα προσομοίωσης που στηρίζονται
στον μαθηματικό προγραμματισμό υποφέρουν από δύο αδυναμίες: Πρώτον δεν λαμβάνουν
υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υποκειμένων, δηλαδή αγνοούν τα κόστη συναλλαγών
και πληροφόρησης (transaction and information costs). Δεύτερον δεν ενσωματώνουν στους
υπολογισμούς τους την εγγενή χωρική διάσταση της αγροτικής δραστηριότητας (κόστος μεταφοράς προϊόντων και φυσική ακινησία της γης). Αντίθετα τα ABM μπορούν να υπερβούν
αυτές τις δυσκολίες. Το ίδιο υποστηρίζει σε σχέση με την δυνατότητα απεικόνισης των αλληλεπιδράσεων και ο Balmann (1997).
Οι Kaye-Blake, Li et al. (2009) υποστηρίζουν ότι τα ABM είναι τα πλέον κατάλληλα
για συστήματα που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την χωρική διάσταση και η τελική
κατάσταση εξαρτάται από αποφάσεις που λαμβάνονται από διακριτά υποκείμενα. Επικρίνουν
την μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων των παραγωγών με βάση τον μαθηματικό προγραμματισμό προτείνοντας απλούστερους ευριστικούς κανόνες που θεωρούν ότι προσομοιώνουν καλύτερα την διαδικασία λήψης απόφασης, όπως απλοί κανόνες τύπου if-then-else. Από την
άλλη υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η υπόθεση της μυωπικής βραχυπρόθεσμης μεγιστοποίησης του κέρδους ή του εισοδήματος προσεγγίζει ικανοποιητικά τις αποφάσεις του παραγωγού (Appel and Musshoff 2011).
O Herman (1966) όπως αναφέρεται στο (Millington, Romero-Calcerrada et al. 2008)
επισημαίνει ότι ένα όφελος από την χρήση ABM είναι η καλύτερη κατανόηση των περιφε•
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ρειακών – τοπικών διαφοροποιήσεων στον αγροτικό χώρο, καθώς αυτή απαιτεί την ρεαλιστικότερη απεικόνιση της διαδικασίας λήψης απόφασης από τους παραγωγούς, των οποίων οι
αποφάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν επιπλέον των οικονομικών παράγοντες.
Οι Matthews, Gilbert et al. (2007) στην πολύ καλή επισκόπηση εφαρμογών που σχετίζονται με την χρήση γης (land-use, LU) εντοπίζουν τα οφέλη από την χρήση της AB προσέγγισης στην δυνατότητα ενσωμάτωσης της ετερογένειας, ειδικά στις περιπτώσεις που η χρήση
του μέσου όρου ή του τυπικού εκπροσώπου ενός πληθυσμού μπορεί να παραμορφώσει το
συμπέρασμα. Επιπλέον πλεονέκτημα η δυνατότητα να μοντελοποιηθούν μη χρηματικές επιρροές στην λήψη απόφασης από τα υποκείμενα και η δυνατότητα σύνδεσης των κοινωνικών
και περιβαλλοντικών διεργασιών.
Οι Tzima, Athanasiadis et al. (2007) στην επισκόπηση ABM εφαρμογών στον τομέα
της διαχείρισης άρδευσης (irrigation management) επισημαίνουν σαν θετικό την πολυπλοκότητα της διαχείρισης ενός συστήματος άρδευσης την οποία η χρήση ABM μπορεί να αντιμετωπίσει: πολλοί ενδιαφερόμενοι με διαφορετικούς στόχους και τρόπους χρήσης του νερού και
από την άλλη σημαντικότατη είναι η διάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Θεωρούν ότι
η αδυναμία που έχουν τα ABM να προβλέψουν την ακριβή κατάσταση του συστήματος (και
όχι απλά την τάση) είναι ένας σοβαρός περιοριστικός παράγοντας εξάπλωσης του. Σαν αντίβαρο υποστηρίζουν την δυνατότητα για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην κατασκευή και
την επαλήθευση των AB μοντέλων. Πάντως θεωρούν πως η ανάπτυξη ABM στον τομέα της
διαχείρισης άρδευσης δεν έχει εξαντλήσει ακόμα την δυναμική της.
O Weisbuch (2000) επισημαίνει ότι ειδικά για προβλήματα πολιτικής στα οποία εντάσσεται και η διαχείριση του περιβάλλοντος η «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση (bottomup) έχει περισσότερο νόημα από την συμβατική «από πάνω προς τα κάτω λογιστικού τύπου»
(top-down accounting approach). Η τελευταία αγνοεί θέματα που σχετίζονται με την αβεβαιότητα και την ανομοιογένεια στην στάση απέναντι στις περιβαλλοντικές αξίες, την κατανεμημένη φύση της διαδικασίας λήψης απόφασης και την πιθανότητα «ανυπακοής» στις αποφάσεις πολιτικής. Η πρώτη προσέγγιση, ουσιαστικά η ABM προσέγγιση, δίνει την επιπλέον δυνατότητα της απεικόνισης των μηχανισμών διαρκούς ανάδρασης μεταξύ των υποκειμένων και του περιβάλλοντος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στα οποία η κλίμακα χρόνου μελέτης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις αλλαγές
που συμβαίνουν στις συμπεριφορές των υποκειμένων. Ωστόσο η ενσωμάτωση των παραπάνω
χαρακτηριστικών στην μοντελοποίηση της στερεί την ακρίβεια που έχουν οι άλλες μέθοδοι.
Μία επιπλέον σημαντική δυνατότητα είναι η χρήση τους ως εικονικού εργαστηρίου
πειραμάτων. Οι παρατηρήσεις που έχουμε για την κατάσταση του αγροτικού συστήματος από
τις διαφορετικές αποφάσεις Αγροτικής Πολιτικής δεν είναι διαχρονικά και διαστρωματικά
άμεσα συγκρίσιμες λόγω της ταυτόχρονης μεταβολής πολλών παραμέτρων. Μόνο με στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, με μειωμένη
ωστόσο ερμηνευτική ικανότητα. Η δημιουργία εικονικών καταστάσεων στα οποία θα μπορούμε να πειραματιζόμαστε εφαρμόζοντας κανόνες ceteris paribus είναι πολύτιμο εργαλείο
για τον κοινωνικό επιστήμονα. .Η ABM προσέγγιση προσφέρει μεγάλη ευελιξία σε αυτό το
θέμα και λόγω ρεαλιστικότερης απεικόνισης της πραγματικότητας αλλά και εξαιτίας των
«προγραμματιστικών δυνατοτήτων» της.
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Τέλος, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η εγγενής, λόγω αρχιτεκτονικής, δυνατότητα που
έχουν τέτοια συστήματα για κατανεμημένη επίλυση. Στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής
όπου τα συστήματα είναι σκόπιμο να περιέχουν πολλές μονάδες απόφασης και οι χρόνοι επίλυσης είναι μεγάλοι, η κατανεμημένη παράλληλη επίλυση διευκολύνει, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους και διευκολύνοντας τον ερευνητή.
Συνοψίζοντας, αυτά τα οποία εμείς θα επισημαίναμε σαν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της χρήσης ABM στην μοντελοποίηση της Αγροτικής Πολιτικής είναι ότι αφενός είναι
δυναμικά εργαλεία και αφετέρου έχουν την εγγενή δυνατότητα τους ενσωμάτωσης της χωρικής διάστασης και της τοπικότητας των αποφάσεων των παραγωγών. Όπως επίσης επισημάνθηκε η δυνατότητα της μοντελοποίησης των αλληλεπιδράσεων των παραγωγών μεταξύ τους,
είτε με την προσομοίωση διάφορων αγορών (π.χ. γης) ή της διάχυσης της τεχνολογίας είναι
σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού.
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιες υπάρχουσες εφαρμογές ABM οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις αποφάσεις Αγροτικής Πολιτικής.
1. Εφαρμογές - Agripolis
Η εφαρμογή AgriPoliS (Agriculture Policy Simulator) προσπαθεί να προσομοιώσει το αγροτικό σύστημα με σκοπό την αξιολόγηση υφιστάμενων ή προτεινόμενων πολιτικών. Η αφετηρία της προσπάθειας αυτής ξεκινάει από τον Balmann (1997) με σκοπό να διερευνήσει την
ύπαρξη «εξαρτημένων διαδρόμων» (path dependency) στην διαδικασία των διαρθρωτικών
αλλαγών.
Η εφαρμογή είναι προγραμματισμένη σε C++ και δεν είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας στο κοινό ενώ στηρίζεται σε πολλές υποθέσεις που είναι προσαρμοσμένες στην Γερμανική γεωργία (Kellermann, Happe et al. 2008). Έχει την δυνατότητα να παραμετροποιείται
(calibrated) με δεδομένα από το Farm Accountancy Data Network (FADN) και περιφερειακά
στατιστικά στοιχεία. Ο βασικός πράκτορας είναι η γεωργική εκμετάλλευση που σκοπό έχει
την μεγιστοποίηση του κέρδους της. Η λήψη απόφασης για την παραγωγή και την επένδυση
παίρνεται με βάση εξατομικευμένο (για κάθε πράκτορα) ακέραιο μαθηματικό προγραμματισμό. Οι εκμεταλλεύσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω των αγορών γής, ποσοστώσεων
παραγωγής και δικαιωμάτων διάθεσης αποβλήτων (manure disposal rights). Ο χώρος μοντελοποιείται με δικτυωτό τρόπο (grid) και η κάθε εκμετάλλευση μπορεί να έχει αγροτεμάχια σε
διαφορετικά κελιά διαφόρων τύπων εδάφους.
Στο παρακάτω διάγραμμα μπορεί κάποιος να δει την δομή:

- 416 -

Ενότητα 7 - Μοντελοποίηση με συστήματα πρακτόρων

Διάγραμμα 1. Η δομή της εφαρμογής Agripolis,

Πηγή Happe, Kellermann et al. 2006

Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν το Agripolis.
Οι Happe και Balmann (2003) διερευνούν διάφορες μορφές άμεσων ενισχύσεων για μία
περιοχή της Γερμανίας και διαπιστώνουν ότι οι προτεινόμενες από την Επιτροπή αλλαγές (αποσυνδεδεμένη ενίσχυση) δεν επηρέαζαν σημαντικά τις αγροτικές διαρθρώσεις.
Οι Happe, Balmann et al. (2008) χρησιμοποίησαν το Agripolis για να μελετήσουν την
επίπτωση της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης στην διάρθρωση της παραγωγής και στις χρήσεις
γης σε δύο περιοχές της Γερμανίας με διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Επισημαίνουν ότι η αποσύνδεση της ενίσχυσης από την τιμή καθιστά τις οικονομετρικές προσεγγίσεις
λιγότερο αξιόπιστες ενώ το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο κάνει τις υποθέσεις των συμβατικών προσεγγίσεων αβέβαιες.
Οι Happe, Hutchings et al. (2011) χρησιμοποιούν το ABM Αgripolis για να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δομής των εκμεταλλεύσεων (regional farming
structure) και της απώλειας αζώτου (nitrogen losses). Συνδέουν την υπολογιζόμενη μεταβολή
της δομής των εκμεταλλεύσεων για δύο σενάρια αγροτικής πολιτικής με ένα μοντέλο υπολογισμού αζώτου (Farm-N), σε βάθος 14 ετών.
2. Εφαρμογές - RegMAS
Η εφαρμογή RegMAS (Regional Multi Agent Simulator) (Lobianco 2008) είναι ένα ανοικτού
κώδικα πολύ-πρακτορικό προγραμματιστικό πλαίσιο μοντελοποίησης στην γλώσσα C++ με
σκοπό την δυναμική προσομοίωση των επιπτώσεων των αγροτικών πολιτικών στα γεωργικά
συστήματα (μέγεθος εκμεταλλεύσεων, εισοδήματα, χρήσεις γης κ.α.). Χρησιμοποιεί εξατομικευμένο κλασσικό μαθηματικό προγραμματισμό (μικτό ακέραιο προγραμματισμό) για την
προσομοίωση της συμπεριφοράς των παραγωγών με σκοπό την μεγιστοποίηση του γεωργικού εισοδήματος του νοικοκυριού τους. Οι παραγωγοί μπορούν να νοικιάσουν γη. Τα δεδομένα των εκμεταλλεύσεων αρχικοποιούνται από το FADN και αυτές κατανέμονται στον χώρο, ο οποίος αποτελεί αναπαράσταση της επιθυμητής περιοχής από δορυφορικούς χάρτες.
Ο Lobianco (2010) χρησιμοποιεί το RegMAS για να διερευνήσει τις συνέπειες της απο-
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δεσμευμένης ενίσχυσης σε μία περιοχή της κεντρικής Ιταλίας από το 2008 έως το 2015.
Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε την δομή εκτέλεσης της εφαρμογής:
Διάγραμμα 2. Δομή εφαρμογής RegMAS

Πηγή: Lobianco and Esposti 2010

3. Εφαρμογές - MP-MAS
Το MP-MAS (Mathematical Programming-based Multi-Agent Systems) είναι μία πολύπρακτορική εφαρμογή με σκοπό την προσομοίωση των αλλαγών χρήσεων γης στην γεωργία
και την δασοκομία. Συνδυάζει οικονομικά μοντέλα γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βιοφυσικά
μοντέλα αποδόσεων σε σχέση με την άρδευση και την λίπανση της εκάστοτε γεωργικής πρακτικής (Schreinemachers and Berger 2011). Είναι προγραμματισμένο σε C++ και ο πηγαίος
του κώδικας είναι διαθέσιμος σε συνεννόηση με τους δημιουργούς του. Όπως και στα προηγούμενα συστήματα, ο χώρος, είναι αποτυπωμένος σε κελιά και για την προσομοίωση της
λήψης απόφασης χρησιμοποιείται μαθηματικός προγραμματισμός. Η βιοφυσική δυναμική
εντάσσεται ενδογενώς στην εφαρμογή ενώ είναι υπάρχει προσαρμογή και για την μετάδοση
τεχνολογικών καινοτομιών με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το MP-MAS είναι κατάλληλο (Berger, Schreinemachers et al. 2009) για την διερεύνηση συστημάτων στα οποία
υπάρχει ανταγωνισμός για την χρήση του νερού για άρδευση, την υποβάθμιση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του εδάφους και της εισαγωγής τεχνολογικής καινοτομίας. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκμεταλλεύσεων μπορεί να λάβει χώρα σε τρία σημεία: Την τοπική αγορά
γης, νερού και στην διάχυση της τεχνολογίας.
Στην ιστοσελίδα της εφαρμογής αναφέρονται αρκετές δημοσιεύσεις που έχουν βασιστεί
στο MP-MAS, κυρίως για την μελέτη αγροτικών συστημάτων αναπτυσσόμενων χωρών.
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Διάγραμμα 3. Δεδομένα του Προγράμματος MP-MAS

Πηγή: https://mp-mas.uni-hohenheim.de/

4. Εφαρμογές - SWISSLAND
Η εφαρμογή SWISSland (StrukturWandel InformationsSystem Schweiz ) έχει σκοπό την όσο
το δυνατό ακριβέστερη προσομοίωση της Ελβετικής γεωργίας με σκοπό την βελτίωση των
προβλέψεων για τις προτεινόμενες αγροτικές πολιτικές (Mack, Mohring et al. 2011). Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε JAVA και χρησιμοποιεί σαν σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων MySQL και σαν πρόγραμμα μαθηματικού προγραμματισμού το GAMS. Λαμβάνει δεδομένα από το FADN και από άλλες περιφερειακές Βάσεις Δεδομένων και κατανέμει με αντιπροσωπευτικό τρόπο τις εκμεταλλεύσεις του δείγματος. Όπως και στα προηγούμενα συστήματα οι αποφάσεις των παραγωγών στηρίζονται στον μαθηματικό προγραμματισμό και οι
αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα μέσω της τοπικής αγοράς γης (Mann, Möhring et al.
2010).
Παρακάτω παρουσιάζεται το τεχνικό σχεδιάγραμμα λειτουργίας:
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Διάγραμμα 4. Τεχνικό σχεδιάγραμμα και ροή δεδομένων του SWISSland

Πηγή: Mack, Mohring et al. 2011

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στην χρήση ABM μεθόδων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της υφιστάμενης ή της σχεδιαζόμενης Αγροτικής Πολιτικής έχουν ήδη γίνει αρκετά βήματα. Εκτός από τα ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν εδώ, υπάρχουν αρκετές αξιόλογες επισκοπήσεις,
κυρίως για την μελέτη των αλλαγών χρήσεων γης στον αγροτικό χώρο (Matthews, Gilbert et
al. 2007) (Kaye-Blake, Li et al. 2009) (Parker, Manson et al. 2003) ενώ υπάρχουν και αρκετές
πιο εξειδικευμένες προσπάθειες (Millington, Romero-Calcerrada et al. 2008) (Kaufmann,
Stagl et al. 2009) (Freeman, Nolan et al. 2009) (Le Bars, Attonaty et al. 2005).
Τα υπάρχοντα ολοκληρωμένα ΑΒΜ συστήματα έχουν σαν βασικό τους σκοπό την πιστή προσομοίωση της υπάρχουσας πραγματικότητας με αποτέλεσμα να εξειδικεύονται στις
περιοχές μελέτης. Όλα είναι δυναμικά και χωρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν μαθηματικό προγραμματισμό για την μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των στοιχειωδών μονάδων
προεκτείνοντας με την μοντελοποίηση των αλληλεπιδράσεων των υποκειμένων μέσω αγορών
(π.χ. γης, νερού κ.α.).
Η ανάπτυξη ενός ABM μοντέλου για την Ελλάδα, λόγω και των ειδικών χαρακτηριστικών σε σχέση με την βόρειο-ευρωπαϊκή γεωργία, είναι μία ρεαλιστική πρόταση. Ο Lobianco
(2007) στην διδακτορική του διατριβή προσάρμοσε το Agripolis στο μεσογειακό περιβάλλον
και μελέτησε την επίδραση της εισαγωγής της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης σε δύο διαφορετικού τύπου περιοχές της Ιταλίας. Επισημαίνει ότι η προσαρμογή ήταν σχετικά εύκολη για τα
χαρακτηριστικά που διακρίνουν το μεσογειακό αγροτικό οικοσύστημα (ποιοτικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, πολυετείς καλλιέργειες και περιορισμοί άρδευσης).
Μία ακόμα πρόταση είναι η χρησιμοποίηση της ABM προσέγγισης σαν πειραματικό
εργαστήριο για την διερεύνηση θεωρητικών υποθέσεων. Όπως έχει αναφερθεί, η αρχή έγινε
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με τον Balmann (1997). Θέματα που προκύπτουν από την βιβλιογραφία και θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση τους είναι: Η καλύτερη ενσωμάτωση των εφοδιαστικών αλυσίδων στην
αξιολόγηση της Αγροτικής Πολιτικής, η χρήση πιο ρεαλιστικών από τον μαθηματικό προγραμματισμό προσεγγίσεων στην μοντελοποίηση της λήψης απόφασης από τον παραγωγό, η
διερεύνηση τω ν μικρο-επιπτώσεων της Αγροτικής Πολιτικής σε συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών.
Ακόμα μία πιο φιλόδοξη πρόταση θα ήταν η ανάπτυξη ενός γενικού εύχρηστου εργαλείου το οποίο θα έδινε την δυνατότητα σε επιστήμονες χωρίς γνώσεις προγραμματισμού να
διαρθρώνουν τα δικά τους AΒ μοντέλα, με βασικό προσανατολισμό τον αγροτικό χώρο και
την αγροτική πολιτική (Domain specific language).
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Περίληψη
Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια με στόχο την κάλυψη βιοτικών
αναγκών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος έχουν
πολλές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς μιας οικονομίας. Συγκεκριμένα, η σημαντική μείωση
τόσο της απασχόλησης, όσο και της παραγωγής του αγροτικού τομέα έχει στερήσει στις αγροτικές περιφέρειες σημαντικό εισόδημα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.
Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί και να αποτιμηθεί η δυναμικότητα
μιας μειονεκτικής και κατά κύριο λόγο αγροτικής περιφέρειας NUTS II της Ελλάδος, αλλά
και να εκτιμηθούν οι μεταβολές και οι επιπτώσεις στην απασχόληση που προκαλούνται από
τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί ο γενικότερος τους αντίκτυπος σε
μια αγροτική οικονομία. Αυτό επιδιώκεται με τη χρήση της του μοντέλου Εισροών - Εκροών
με τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών προσφοράς, οι οποίοι παρέχουν μια καλύτερη εικόνα της περιφερειακής οικονομίας και των έμμεσων αποτελεσμάτων των εξωγενώς προκαλούμενων μεταβολών.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σαφώς ότι οι αλλαγές συνεπεία των μεταρρυθμίσεων
της ΚΑΠ στην αγροτική πολιτική και στην αγροτική απασχόληση επηρέασαν όχι μόνο τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα, αλλά και ολόκληρης της περιφερειακής οικονομίας. Επιπλέον, οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους, είναι έντονα αλληλένδετες με την ανάπτυξη
και τις αποδόσεις ολόκληρης της περιφερειακής οικονομίας, αλλά και μπορούν να παρέχουν
ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων πολιτικής για
την επιβίωση και ανάπτυξη των περιφερειών οικονομιών.
Λέξεις-κλειδιά: Μοντέλο Εισροών - Εκροών, πολλαπλασιαστές προσφοράς, εκτίμηση επιπτώσεων.

Abstract
The constant CAP changes over the last years aiming at the enhancement of competitiveness,
the rural development and the environment protection have led to a lot of changes in a wide
range of economic sectors all over Europe. Specifically the significant employment decrease
in correlation with the agricultural sector’s production decrease has deprived of the European
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rural areas of important income leading to serious viability issues.
The aim of this study is to assess the economic dynamics of a mainly agricultural NUTS II
region of Greece. This can be achieved through the estimation of the changes and the employment impacts caused by the policy changes and forming a way to assess their impact in a
regional economy. The methodological approach used is the Input-Output model and the calculation of the supply-driven multipliers, which provide a better picture of the regional economic impacts of exogenous provoked changes.
The results of this study show that the CAP reform caused changes in agricultural policy and
employment that affects not only the agricultural sector’s viability, but the whole regional
economy, since there is a strong connection between agriculture and other economic sectors.
Moreover, the direct and indirect impacts are strongly interrelated with the economic development and growth of the whole regional economy. Thus, these results can provide a ground
for better understanding of the economic structure of a regional economy, and for future development policies.
Key-words: Input-Output Model, Supply - driven Multipliers, Impact estimation and analysis

Εισαγωγή
Σε μια περιφερειακή οικονομία οι αλλαγές της ΚΑΠ κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών
με στόχο την κάλυψη βιοτικών αναγκών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος εντοπίζονται τόσο στη συρρίκνωση του
ρόλου της γεωργίας, όσο και του ευρύτερου αγροτικού τομέα. Για να γίνει η εκτίμηση αυτών
των επιπτώσεων της απασχόλησης, όσο και της παραγωγής του αγροτικού τομέα, αναγκαία
είναι μια ευρύτερη προσέγγιση, η οποία θα μπορεί να αποτυπώσει ικανοποιητικότερα την πορεία της περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης και να ποσοτικοποιήσει τις μεταβολές, από τις διαρθρωτικές αλλαγές, στην παραγωγή και την απασχόληση κατά την τελευταία δεκαετία.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην διερεύνηση και αποτίμηση της δυναμικότητας μιας
μειονεκτικής και κατά κύριο λόγο αγροτικής περιφέρειας και στην εκτίμηση των μεταβολών
και των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Για την επίτευξη
του παραπάνω στόχου γίνεται χρήση της του μοντέλου Εισροών– Εκροών με τον υπολογισμό
των πολλαπλασιαστών προσφοράς, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την εικόνα της περιφερειακής
οικονομίας και των έμμεσων αποτελεσμάτων των εξωγενώς προκαλούμενων μεταβολών.
Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε σε μια ακριτική, μειονεκτική και κατά
κύριο λόγο αγροτική περιφέρεια NUTS II της Ελλάδος, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, οι
κύριες καλλιέργειες της (σιτηρά, καπνός και βαμβάκι) έχουν επηρεαστεί σημαντικά και κυρίως αρνητικά ως προς τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Η χρήση αυτής της μεθοδολογικής
προσέγγισης επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων των εξωγενών αλλαγών της γεωργικής
παραγωγής και την ανίχνευση του συνολικού αντίκτυπου τους στην αγροτική παραγωγή, εισόδημα και απασχόληση.
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Θεωρητικό Υπόβαθρο
Οι επιδράσεις που προκαλούνται από τις εξωγενείς αλλαγές σε μια οικονομία εκτιμώνται με
τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστικών φαινομένων της οικονομίας. Αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει με την χρήση είτε των πολλαπλασιαστών ζήτησης του κλασσικού - παραδοσιακού υποδείγματος Ε-Ε, είτε των πολλαπλασιαστών προσφοράς. H διαφορά ανάμεσα στις δύο
αυτές ομάδες πολλαπλασιαστών έγκειται στο γεγονός ότι οι μεν πολλαπλασιαστές ζήτησης
υπολογίζονται με βάση την τελική ζήτηση (Dietzenbacher, 2005), οι δε πολλαπλασιαστές
προσφοράς με βάση την προστιθέμενη αξία (πολλαπλασιαστές προσφοράς του Gosh, 1958) ή
το τελικό προϊόν ενός κλάδου (πολλαπλασιαστές προσφοράς Papada και Dahl, 1999).
Έτσι οι πολλαπλασιαστές ζήτησης εκτιμούν τις μεταβολές που θα εμφανίσουν κάποιες
μεταβλητές, όπως η απασχόληση και το εισόδημα λόγω της μεταβολής της τελικής ζήτησης
ενός κλάδου ή και ολόκληρης της οικονομίας (Cai and Leung, 2004). Αντίθετα οι πολλαπλασιαστές προσφοράς εκτιμούν τις μεταβολές που θα εμφανίσουν οι ίδιες μεταβλητές, λόγω της
μεταβολής της προστιθέμενης αξίας (πολλαπλασιαστές προσφοράς του Gosh, 1958) ή του
τελικού προϊόντος ενός κλάδου (πολλαπλασιαστές προσφοράς Papada και Dahl, 1999) ή και
ολόκληρης της οικονομίας.
Η συνηθέστερη πρακτική για την εκτίμηση των επιδράσεων εξωγενών μεταβολών σε
μια οικονομία είναι η χρήση των πολλαπλασιαστών ζήτησης (Loizou, et al, 2004, Mattas, et
al, 2006). Αντίθετα η χρήση των πολλαπλασιαστών προσφοράς είναι πολύ περιορισμένη, παρόλο που, όπως επισήμαναν και οι Bon και Yashiro (1996), είναι πολύ χρήσιμη και η σύγκριση των αποτελεσμάτων από την εξαγωγή των πολλαπλασιαστών ζήτησης και προσφοράς. Οι
δύο ερευνητές σύγκριναν τα αποτελέσματα των απλών πολλαπλασιαστών προσφοράς με τους
κλασσικούς πολλαπλασιαστές ζήτησης τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διακρατικό.
Στην παρούσα έρευνα γίνεται χρήση των πολλαπλασιαστών προσφοράς που προτάθηκαν από τους Papada και Dahl (1999) και η σύγκριση γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου ακόμη, ότι ο σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση των επιδράσεων που προκαλούνται
από τις εξωγενείς μεταβολές της παραγωγής ενός οικονομικού τομέα που επηρεάζεται από τις
αλλαγές της νέας ΚΑΠ, οι πολλαπλασιαστές προσφοράς κατά Papada και Dahl αποτελούν το
πιο κατάλληλο σύνολο πολλαπλασιαστών μια και παρέχουν μια καλύτερη εικόνα της περιφερειακής οικονομίας και των έμμεσων αποτελεσμάτων των εξωγενώς προκαλούμενων μεταβολών, αλλά και μια βάση για περαιτέρω θεωρητικά έρευνα (Papadas and Hutchinson, 2002).
Πολλαπλασιαστές Προσφοράς κατά Papada και Dahl
Οι Papadaς και Dahl το 1999 πρότειναν τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών προσφοράς
που προέρχονται από την τελική παραγωγή ενός οικονομικού κλάδου. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους απλούς πολλαπλασιαστές προσφοράς του Ghosh
(1958). Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι για τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών του
Ghosh χρησιμοποιείται η προστιθέμενη αξία αντί για την τελική παραγωγή.
Προκειμένου να περιγράψουν τους πολλαπλασιαστές τους υιοθέτησαν τη σημειολογία
των Miller και Blair, (2009), όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Όπου:
X= [Xi ] είναι το (n,1) διάνυσμα των προϊόντων των οικονομικών κλάδων, όπου Xi είναι
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η συνολική παραγωγή του κλάδου i.
v
V= ij είναι η (n,m) μήτρα παραγωγής "make matrix", κάθε στοιχείο vij της οποίας
αντιπροσωπεύει την αξία των αγαθών j που παράγονται από τον κλάδο i.
u
U= ij είναι η (m,n) μήτρα χρήσεων "use matrix", κάθε στοιχείο uij της οποίας αντιπροσωπεύει την αξία των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν ως εισαγωγές - πρώτες ύλες από
τον κλάδο j.
[Y ]
Υ= i είναι το (m,1) διάνυσμα της τελικής ζήτησης για τα προϊόντα i.
[ ]
Q= Qi είναι το (m,1) διάνυσμα της συνολικής παραγωγής των προϊόντων i.

[ ]

[ ]

[ ]

B= bij είναι η (m,n) μήτρα των προϊόντων-αγαθών ανά κλάδο, άμεσων απαιτήσεων,
κάθε στοιχείο bij =

u ij
Xj

της οποίας αντιπροσωπεύει τον τεχνικό συντελεστή που δείχνει την

αξία των προϊόντων του κλάδου i που απαιτούνται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος
του κλάδου j.
D= d ij είναι η (n,m) μήτρα των αναλογιών παραγωγής - προϊόντων, κάθε στοιχείο dij =

[ ]

u ij
Qj

της οποίας αντιπροσωπεύει το μερίδιο της συνολικής παραγωγής προϊόντων του κλάδου

j που αποδίδεται στον κλάδο i. Η παραδοχή που ισχύει είναι ότι η συνολική παραγωγή προϊόντων παρέχεται από τους διαφορετικούς κλάδους σε σταθερές αναλογίες. Αυτή είναι η υπόθεση της τεχνολογίας που βασίζεται ανά κλάδο (industry-based technology assumption).
vij
της
C= cij είναι η μήτρα των αναλογιών παραγωγής - κλάδων, κάθε στοιχείο cij =
Xj

[ ]

οποίας αντιπροσωπεύει το μερίδιο της συνολική παραγωγής του κλάδου ι που οφείλεται στην
παραγωγή του προϊόντος του κλάδου j. Η παραδοχή που ισχύει είναι ότι η συνολική παραγωγή ενός οικονομικού κλάδου αποτελείται από προϊόντα σε σταθερές αναλογίες. Αυτή είναι η
υπόθεση τεχνολογίας που βασίζεται ανά προϊόν (commodity-based technology assumption).
Σύμφωνα με τους Miller και Blair, (2009) οι Papadas και Dahl υιοθέτησαν το μοντέλο
του Stone, δηλαδή την προϊόν ανά προϊόν ανάλυση η οποία βασίζεται σε δύο υποθέσεις. Η
μία υπόθεση είναι η τεχνολογία ανά κλάδο παραγωγής και η άλλη υπόθεση είναι η τεχνολογία ανά προϊόν παραγωγής. Η πρώτη υπόθεση εκφράζεται από την εξίσωση (1) ενώ η δεύτερη από την εξίσωση (2),
Q= (I − BD ) Y
−1

(

Q= I − BC −1

)

−1

(1)

Y

(2)

Εάν τεθεί M=BD τότε η (1) γίνεται:
Q=MQ+Υ
(3)
Κατόπιν στην (3) εφαρμόζεται ο χωρισμός μητρών των Miller and Blair, (2009) όπως
περιγράφεται και στην παρακάτω παράγραφο. Έτσι, οι οικονομικοί κλάδοι των οποίων η συνολική παραγωγή θα εξωγενοποιηθεί συμβολίζονται με το πρόθεμα 1, ενώ όλοι οι λοιποί
κλάδοι συμβολίζονται με το πρόθεμα 2. Οπότε η παραπάνω εξίσωση γίνεται:
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⎡Q1 ⎤ ⎡ M 11 M 12 ⎤ ⎡Q1 ⎤ ⎡Y1 ⎤
(4)
⎢Q ⎥ = ⎢ M M ⎥ ⎢Q ⎥ + ⎢Y ⎥
⎣ 2 ⎦ ⎢⎣ 21 22 ⎥⎦ ⎣ 2 ⎦ ⎣ 2 ⎦
Η (4) αποτελείται από ένα σύστημα δύο εξισώσεων μητρών όπου η πρώτη είναι:
(5)
Q1=M11Q1+M12Q2+Υ1
Ενώ η δεύτερη είναι:
(6α)
Q2=M21Q1+M22Q2+Υ2
Με επίλυση της δεύτερης εξίσωσης:
Q2 = (I − M 22 )

−1

(M 21Q1 + Y2 )

Ενώ η πρώτη εξίσωση γίνεται:
Y1 = (I − M 11 )Q1 − M 12 Q2

(6β)
(7)

Η μεταβολή του Υ2, δηλαδή της τελική ζήτησης των λοιπών οικονομικών κλάδων μπορεί να τεθεί μηδέν όταν το ενδιαφέρον εντοπίζεται μόνο στην εκτίμηση του αντίκτυπου από
τις εξωγενείς αλλαγές στο συνολικό προϊόν του κλάδου (ή των κλάδων) που εξωγενοποιείται.
Έτσι λοιπόν, η μήτρα των πολλαπλασιαστών προϊόντος Papada και Dahl που προέρχεται από
την εξίσωση (6β) είναι η παρακάτω:

(I − M 22 )−1 M 21

(8)

Ο υπολογισμός αυτών των πολλαπλασιαστών είναι ανάλογος με τον υπολογισμό των
κλασσικών πολλαπλασιαστών.

Εμπειρική ανάλυση
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της περιφέρειας της ΑΜΘ ανέρχεται σε
607.182 άτομα. Κατά την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός της περιφέρειας αυξήθηκε κατά
6,64%, ενώ η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι 42,82 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλμ. για το
2011. Ο πληθυσμός της περιφέρειας ΑΜΘ εκτιμάται ότι έχει μειωθεί σε σύγκριση με την
απογραφή του 1991 λόγω της πτώσης κάτω της μονάδας του λόγου γεννήσεων προς
θανάτους. Σε αυτό όμως δεν προστίθεται η εισροή των οικονομικών προσφύγων, ένα
φαινόμενο με πολύ μεγάλες διαστάσεις τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο αστικός πληθυσμός
ανέρχεται στο 42% του συνολικού πληθυσμού (ΕΣΥΕ, 2011) και παρουσιάζει αυξητικές
τάσεις, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται και ανέρχεται στο 20% του συνόλου. Ο
αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 38% του συνολικού και παρουσιάζει πτώση σε σχέση με
την απογραφή του 2001 γεγονός που ενισχύεται από τις τάσεις ερήμωσης που επικρατούν σε
ορισμένες παραμεθόριες και ορεινές περιοχές.
Η περιφέρεια της ΑΜΘ σε απόλυτα μεγέθη και με βάση τους διαθέσιμους εθνικούςπεριφερειακούς λογαριασμούς της Ε.Σ.Υ.Ε. εκτιμάται ότι παράγει ετησίως περίπου το 5,5%
του συνολικού Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα
παράγεται το 19% αυτού, στο δευτερογενή το 24% και στο τριτογενή το 57% (EΣΥΕ, 2004).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κοντά στο 12% του δευτερογενή τομέα το καταλαμβάνει ο
τομέας της μεταποίησης και ακολουθούν οι κατασκευές και η ενέργεια.
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας ΑΜΘ για το 2011 είναι το 78% του μέσου όρου
της χώρας και κατατάσσει την περιφέρεια στην προτελευταία θέση στην εθνική κατάταξη. Το
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ποσό αυτό επίσης αντιπροσωπεύει το 54% του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ το κατά κεφαλήν προϊόν της Ελλάδος αντιστοιχεί στο 69% της ΕΕ. Δεν πρέπει
να παραβλεφθεί λοιπόν, ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ διατηρείται σε
χαμηλότερη θέση από το αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας και των περιοχών της Ε.Ε. παρά τις
διάφορες προσπάθειες και αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό για την περαιτέρω
οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής.
Η περιφερειακή απασχόληση καταλαμβάνει το 5,6% της συνολικής εθνικής απασχόλησης, ενώ στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή της απασχόληση των σημαντικότερων
οικονομικών κλάδων της περιφέρειας έτσι όπως κυμάνθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
Πίνακας 1. Κατανομή της απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο
Οικονομικοί Κλάδοι

Περιφέρεια ΑΜΘ
1991
2001
2011
93145
76555
58929
24520
45181
31810
16045
16786
24806
11431
14722
8003
10153
11348
11984
10863
12548
13346

Γεωργία
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
Τοπική αυτοδιοίκηση και άμυνα
Κατασκευές
Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες - Εστίαση
Εκπαίδευση
Τρόφιμα, Ποτά Καπνός
Μεταποίηση
29038
Συνολική Απασχόληση
227346

7278
217958

19640
208882

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001, 2011

Περιφερειακοί Πολλαπλασιαστές Προσφοράς κατά Papada και Dahl
Η νέα ΚΑΠ μέσα από τα νέα μέτρα της επιφέρει αλλαγές στις παραγόμενες ποσότητες των
αγροτικών προϊόντων (Dwyer, 2005). Οπότε η χρήση των πολλαπλασιαστών προϊόντος κατά
Papada και Dahl είναι η πιο κατάλληλη για τον υπολογισμό της μεταβολής του συνολικού
ακαθάριστου προϊόντος κάθε λοιπού κλάδου της οικονομίας της ΑΜΘ που είναι αποτέλεσμα
μιας συγκεκριμένης μεταβολής του τελικού προϊόντος του κλάδου της γεωργίας κατά μία μονάδα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν βάση ο Εθνικός Πίνακας Εισροών - Εκροών
(ΕΣΥΕ, 2005), ο οποίος με την χρήση του απλού πηλίκου τόπου και του πηλίκου τόπου του
Flegg (Flegg and Webber, 1996,2000) και της μεθόδου περιφερειοποίησης GRIT μετατράπηκε στον περιφερειακό πίνακα Εισροών – Εκροών για τη συγκεκριμένη περιφέρεια (Lahr and
Stevens, 2002). Με βάση τον περιφερειακό αυτό πίνακα έγινε πρώτα η εξωγενοποίηση του
κλάδου της γεωργίας και μετά υπολογίστηκαν από την αντίστροφη μήτρα του Leontief ή μήτρα των συνολικών απαιτήσεων οι πολλαπλασιαστές προϊόντος κατά Papada και Dahl.
Έτσι με βάση αυτούς τους πολλαπλασιαστές εκτιμήθηκε η σημαντικότητα και ο ρόλος
του κλάδου της γεωργίας αλλά και οι αλληλεπιδράσεις του με τους λοιπούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας. Επίσης, με τους πολλαπλασιαστές αυτούς, όπως και με τους κλασσικούς, μπορεί να γίνει αξιολόγηση των οικονομικών κλάδων με βάση τα έμμεσα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα σε μια οικονομία που προκαλούνται από μία μεταβολή στην γεωργία, τα
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οποία είναι ανάλογα του μεγέθους αυτών των πολλαπλασιαστών.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστές προϊόντος κατά Papada και Dahl
για τους οικονομικούς κλάδους της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σύμφωνα με το μέγεθός τους έγινε και η κατάταξη των οικονομικών κλάδων όπως εμφανίζονται στον πίνακα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με πολλαπλασιαστή 0,0164. Έτσι αν αυξηθεί το συνολικό ακαθάριστο προϊόν του κλάδου της γεωργίας κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, τότε εξαιτίας αυτού θα αυξηθεί το συνολικό ακαθάριστο
προϊόν του κλάδου των χημικών προϊόντων της περιφερειακής οικονομίας κατά 0,0164 εκατομμύρια ευρώ. Ο κλάδος έχει τα μεγαλύτερα έμμεσα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και
καταλαμβάνει την πρώτη θέση κυρίως γιατί έχει υψηλό βαθμό διασύνδεσης με τον κλάδο της
γεωργίας στην περιφερειακή οικονομία. Αναλυτικότερα οι πολλαπλασιαστές των οικονομικών κλάδων κατά Papada και Dahl παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Με βάση το μέγεθος των πολλαπλασιαστών προϊόντος κατά Papada και Dahl την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κλάδος των τροφίμων και ποτών με πολλαπλασιαστή 0,0082. Αυτό σημαίνει ότι αν προκληθεί μια αύξηση στο τελικό ακαθάριστο προϊόν του κλάδου της γεωργίας κατά 1 εκατομμύριο ευρώ τότε αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος του κλάδου των τροφίμων και ποτών της οικονομίας της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 0,0082 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τρίτος κλάδος από άποψη σημαντικότητας στην παραγωγή του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος στην οικονομία της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου που έχει πολλαπλασιαστή προϊόντος κατά Papada και
Dahl 0,0028. Εκτός από τους τρεις αυτούς κλάδους ανάμεσα στους πέντε πιο σημαντικούς
για την περιφερειακή οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τα μεγαλύτερα
έμμεσα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα κατά Papada και Dahl είναι και οι κλάδοι του κωκ
και πετρελαίου με πολλαπλασιαστή προϊόντος 0,0021 και του κλάδου των ορυχείων (0,0019).
Πίνακας 2. Πολλαπλασιαστές Προϊόντος κατά Papada και Dahl
Καταταξη
κατά
ΣΤΑΚΩΔ
Κ1

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

P-D

Κατάταξη

Γεωργία

_

_

Κ10-14

Ορυχεία

0,001973

5

Κ15

Τρόφιμα και Ποτά

0,008205

2

Κ23

Κωκ και Πετρέλαιο

0,002119

4

Κ24

Χημικά προϊόντα

0,016449

1

Κ40

Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό

0,001547

6

Κ41

Υπηρεσίες Καθαριότητας νερού

0,001206

7

Κ45

Κατασκεύες

0,001201

8

Κ50

Εμπόριο και υπηρεσίες συντήρησης

0,000549

10

Κ51

Χονδρικό Εμπόριο

0,000647

9

Κ52

Λιανικό Εμπόριο

0,002810

3
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Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται οι κλάδοι της δημοσίας διοίκησης, της
έρευνας και των υπολογιστών και των άλλων μεταφορικών μέσων. Ειδικότερα για τους πρώτους τρεις κλάδους είναι αναμενόμενο μία και οι διασυνδέσεις του κλάδου της γεωργίας είναι
ανύπαρκτες οπότε και μια μεταβολή στην γεωργία δεν τους επηρεάζει.

Συμπεράσματα
Η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης του υποδείγματος των Ε-Ε και της κατασκευής
του περιφερειακού πίνακα Ε-Ε έγινε με σκοπό τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών
προϊόντος και των αλληλεπιδράσεων του κάθε οικονομικού κλάδου. Το υπόδειγμα των Ε-Ε
εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε εθνικό επίπεδο αλλά η εφαρμογή του και σε
περιφερειακό επίπεδο είναι εξίσου χρήσιμη και σημαντική κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών
και πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. Με βάση αυτό υπολογίστηκαν οι πολλαπλασιαστές
προσφοράς που προτάθηκαν από τους Papada και Dahl (1999) και εκτιμήθηκε η
δυναμικότητα και η συνεισφορά του κάθε οικονομικού κλάδου στην περιφερειακή
οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, προσδιορίστηκε σε ποιο κλάδο της οικονομίας είναι χρήσιμο και
οικονομικά αποδοτικό, να δοθεί προτεραιότητα για να επιτευχθεί μια ισόρροπη και
ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη.
Στην περιφέρεια λοιπόν της ΑΜΘ, ανάμεσα στους σημαντικότερους και
δυναμικότερους κλάδους από άποψη δημιουργίας προϊόντος, σύμφωνα με τους πολλαπλασιαστές προσφοράς κατά Papada και Dahl, βρίσκονται οι κλάδοι των χημικών προϊόντων, των
τροφίμων και ποτών και του λιανικού εμπορίου, ενώ σε υψηλή θέση είναι και ο κλάδος του
κωκ και πετρελαίου, κυρίως λόγω της υπάρξεως μεγάλων κοιτασμάτων στην περιοχή. Οι
κλάδοι αυτοί της τοπικής οικονομίας έχουν τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
στο παραγόμενο προϊόν από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό κλάδο. Επίσης πολύ δυναμικός
εμφανίζεται και ο κλάδος του ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. Γίνεται
λοιπόν κατανοητό ότι για την ισόρροπη και ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη της
περιφέρειας της ΑΜΘ, έμφαση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα στους προαναφερθέντες κλάδους
μέσα από τον σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης βασιζόμενων σε αυτούς.
Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την εκτίμηση της οικονομικής
κατάστασης της περιφέρειας ΑΜΘ, απόρροιας των εφαρμοζόμενων πολιτικών, προκύπτει ότι
ο κλάδος της γεωργίας είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους στην οικονομία της περιφέρειας. Η σημασία και ο ρόλος του γεωργικού κλάδου όχι μόνο προσδιορίζεται αλλά και
αποδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα της μεθοδολογικής προσέγγισης που
εφαρμόστηκε. Αυτό σημαίνει ότι από άποψη ενίσχυσης της απασχόλησης, μια και πολύ
μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων της περιφέρειας ΑΜΘ απασχολείται στον συγκεκριμένο
κλάδο, η γεωργία αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο στην περιφέρεια. Δεν πρέπει να παραληφθεί επίσης, ότι ο ρόλος του γεωργικού κλάδου ενισχύεται και από τις μεγάλες διασυνδέσεις
που εμφανίζει με άλλους οικονομικούς κλάδους, νευραλγικής σημασίας για την περιφέρεια,
όπως τα χημικά προϊόντα και τα τρόφιμα, ποτά και καπνός. Έτσι δικαιολογείται να δοθεί
επιπλέον έμφαση μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές για όχι μόνο την αντιμετώπιση των
ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που παρουσιάζει η γεωργία της περιφέρειας ΑΜΘ,
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αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της, μια ανάπτυξη που θα προκαλέσει αλυσιδωτά και
την οικονομική ευημερία ολόκληρης της ακριτικής και μειονεκτικής αυτής περιφέρειας.
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Περίληψη
Η εργασία εξετάζει την πολλαπλότητα των στόχων των γεωργών με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εκμεταλλεύσεων από την περιοχή της Αρχαίας
Επιδαύρου. Από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας(υπόδειγμα προγραμματισμού στόχων), προκύπτει ότι και οι δύο συνιστώσες της σύνθετης οντότητας “γεωργική εκμετάλλευση / αγροτικό νοικοκυριό” αντιπροσωπεύονται στο σύστημα λήψης αποφάσεων των
γεωργών, με σημαντικότερους τους στόχους της μείωσης των μεταβλητών δαπανών και της
ικανοποίησης / επίτευξης ενός βιοτικού επιπέδου τουλάχιστον συγκρίσιμου με το αντίστοιχο
της περιοχής. Οι στόχοι του γεωργού διαμορφώνονται στο πλαίσιο μιας ορθολογικότητας που
υπερβαίνει την απλουστευτική υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους. Οι υποθέσεις της
οριοθετημένης ή υπό περιορισμούς ορθολογικότητας (bounded rationality), καθώς και της
ικανοποίησης / εκπλήρωσης (satisficing), φαίνεται να εκφράζονται στην προκειμένη περίπτωση με συνδυασμούς ιεραρχημένων στόχων. Τα αποτελέσματα δίνονται σε ποσοστά και
διαφοροποιούνται ανά εκμετάλλευση. Έτσι, καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της ιεραρχίας
των στόχων που επιδιώκουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής και εξάγονται συμπεράσματα για διαφορετικές κατηγορίες εκμεταλλεύσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των εκμεταλλεύσεων και την εκτίμηση της αντίδρασής τους σε διάφορα σενάρια πολιτικής.
Λέξεις-κλειδιά: στόχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προγραμματισμός στόχων, οριοθετημένη ορθολογικότητα

Abstract
The aim of this study is the elicitation of farmers’ goals through a multi-criteria weighted
programming model. This is pursued in the area of Ancient Epidaurus (in Argolida, Peloponnesus), where the farming systems comprise various combinations of horticulture, such as
olive, orange -and mandarin- groves. The analysis is carried out at the level of four representative farms, whose members have a multiplicity of on -and off- farm employment opportunities. Research findings indicate that horticulture farms aim at the achievement of multiple
goals. Both components of the composite entity family farm / farm householdare represented
at the decision-making process, with the central goals of both minimisation of variable expenses and attainment of a living standard, prioritised as most important. The identification of
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sets of hierarchical goals for different types of farms / households goes beyond the conventional-simplistic hypothesis of profit maximisation, pointing towards a satisficing behaviour.
Key-words: Farmers’ goals, goal programming, satisficing, bounded rationality

Εισαγωγή
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων των γεωργών λαμβάνει χώρα σ’ ένα πλαίσιο που ορίζεται
από την πολυπλοκότητα των αντικειμενικών σκοπών, των στόχων και των αξιών των παραγωγών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο λόγω της δυναμικής φύσης της γεωργικής εκμετάλλευσης αλλά και των ραγδαίων μεταβολών του ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί.
Αρχικά, είχαν καταβληθεί προσπάθειες για τον προσδιορισμό των αξιών των γεωργών
στο πλαίσιο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων [farm management] (Ashby, 1926· Johnson, 1960), καθώς και για τη διακρίβωση του κατά πόσον αυτές οι
αξίες σχετίζονται με την παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης (Hobbs et al., 1964). Σημείο
αναφοράς στη διαπραγμάτευση του θέματος απετέλεσε η εργασία της Gasson (1973), από την
οποία προέκυψε ότι η πολύπλευρη φύση της γεωργικής δραστηριότητας αντανακλάται σε
διάφορες διαστάσεις, όπως η «οργανική» (instrumental), η κοινωνική, η εκφραστική και η
«εγγενής» (intrinsic)· οι γεωργοί θεωρούν τις «εγγενείς» όψεις της δραστηριότητάς τους ως
τις σημαντικότερες, καθώς ο τρόπος ζωής, η διεκπεραίωση εργασιακών καθηκόντων και η
ανεξαρτησία ιεραρχούνται ως πιο σημαντικοί από τους στόχους που περιλαμβάνονται στην
εκφραστική, «οργανική» και την κοινωνική διάσταση.
Πιο πρόσφατα, μια αξιόλογη βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι η υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους δεν μπορεί να αποτελεί το μόνο στοιχείο για την αποτύπωση της πολυπλοκότητας και πολλαπλότητας των στόχων των γεωργών (Costa and Rehman 1999, Bergevoet
et al. 2004, Robinson et al. 2003). Αναμφίβολα, αυτή η έρευνα διευρύνει τους ορίζοντες της
συμβατικής έννοιας της οικονομικής ορθολογικότητας, η οποία, μέσω της μεγιστοποίησης
του κέρδους, υποτίθεται ότι κατευθύνει την οικονομική συμπεριφορά των γεωργών.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η προτεραιότητα της ελαχιστοποίησης του κινδύνου
έναντι της μεγιστοποίησης της απόδοσης ή του κέρδους, έχει αναδειχθεί στη μελέτη μικτών
ορεινών γεωργικών συστημάτων· συγκεκριμένες αγροοικολογικές πρακτικές αυτών των συστημάτων συντείνουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και αντανακλούν την ύπαρξη μιας
εξαρτώμενης από το περιβάλλον (contextual) ορθολογικότητας (MacDonald, 1998· Rhoades,
1986).
Σήμερα, το θέμα αυτό επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς οι αλλαγές στην αγροτική πολιτική, με τη μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή δημοσίων αγαθών και τη συμβολή της
γεωργίας στην περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, επιβάλλουν μια
λεπτομερή εξέταση των αξιών, σκοπών και στόχων των γεωργών. Για παράδειγμα, ακολουθώντας μια «συμπεριφορική» (behavioural) προσέγγιση, διαπιστώνεται ότι διαφορετικές ομάδες γεωργών ακολουθούν διαφορετικές «λογικές» και αξίες, με προφανείς προεκτάσεις /
επιπτώσεις στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω παροχής κινήτρων (Pedersen et
al., 2012).
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Ανάμεσα στις μεθόδους που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για τη διακρίβωση
των στόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι μέθοδοι που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες πολυκριτηριακής ανάλυσης κατέχουν εξέχουσα θέση.
Η σημασία της διερεύνησης των στόχων των μελών των αγροτικών νοικοκυριών είναι
προφανής και για την Ελλάδα, δεδομένης της μεγάλης κλαδικής, χωρικής και γεωγραφικής
ετερογένειας της γεωργίας, και της ποικιλίας των παραγωγικών συστημάτων. Εάν στην ετερογένεια αυτή προστεθεί και η «δισυπόστατη» φύση της γεωργικής εκμετάλλευσης / αγροτικού νοικοκυριού, το θέμα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσδιορίσει τους στόχους των γεωργών, κάνοντας
χρήση ενός υποδείγματος προγραμματισμού στόχων. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η Αρχαία Επίδαυρος, μια περιοχή με εκτεταμένη γεωργική και εξωγεωργική απασχόληση των μελών των αγροτικών νοικοκυριών. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωργίας της περιοχής είναι η ύπαρξη μόνο δενδρωδών καλλιεργειών και η πλήρης απουσία ετήσιων καλλιεργειών.
Η εργασία αποτελείται από πέντε μέρη. Μετά την περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου
και την ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης στη διερεύνηση των
στόχων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, περιγράφεται συνοπτικά η περιοχή μελέτης και τα
δεδομένα της έρευνας. Ακολουθεί η εξειδίκευση του χρησιμοποιούμενου υποδείγματος και
στη συνέχεια εκτίθενται και συζητούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.

Το θεωρητικό πλαίσιο
Η έρευνα για τους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης στηρίζεται συνήθως στην υπόθεση
ότι οι γεωργοί αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους, ανταποκρινόμενοι σε οριακές
μεταβολές των τιμών (Willock et al., 1999). Η νεοκλασική θεωρία της επιχείρησης, θεωρεί
δεδομένη την ύπαρξη του «οικονομικού ανθρώπου», ο οποίος είναι ορθολογικός, έχει τέλεια
πληροφόρηση και είναι ικανός να επιλέξει τον βέλτιστο τρόπο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον αντικειμενικό σκοπό του που δεν είναι άλλος από τη μεγιστοποίηση του κέρδους.
Σε αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία της οικονομικής συμπεριφοράς και τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, έχουν προταθεί οι έννοιες της ικανοποίησης (ή εκπλήρωσης) και της οριοθετημένης (ή περιορισμένης) ορθολογικότητας. Σύμφωνα με
την αρχή της ικανοποίησης ή εκπλήρωσης (satisficing), οι άνθρωποι επιδιώκουν όχι την αριστοποίηση κάποιας οικονομικής μεταβλητής αλλά την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών (Simon, 1986· Simon 1979· Marris, 1992). Η εξειδίκευση της έννοιας στη θεωρία της επιχείρησης υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν
το κέρδος όχι ως έναν στόχο προς μεγιστοποίηση αλλά ως έναν περιορισμό, οπότε η επιχείρηση αφού πετύχει ένα κρίσιμο επίπεδο κέρδους, στη συνέχεια θα επιδιώξει την επίτευξη άλλων στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα λήψης αποφάσεων ενός παραγωγού ερμηνεύεται
ικανοποιητικά από έναν συνδυασμό επιμέρους ιεραρχημένων στόχων. Έτσι, σε αντίθεση με
την απεριόριστη ορθολογικότητα του οικονομικού ανθρώπου της νεοκλασικής θεωρίας, το
άτομο του οποίου η συμπεριφορά διαμορφώνεται εντός της οριοθετημένης (ή περιορισμένης)
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ορθολογικότητας, δεν διαθέτει απεριόριστες υπολογιστικές δυνατότητες ούτε και πλήρη πληροφόρηση για την επιδίωξη των στόχων του, ενώ περιορίζεται και από τις γνωσιακές του ικανότητες.
Τα υποδείγματα μαθηματικού προγραμματισμού που επιχειρούν να προσομοιώσουν τη
συμπεριφορά των γεωργών, συνήθως δέχονται ως εξωγενή τον αντικειμενικό στόχο. Ωστόσο,
εκτεταμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γεωργοί χρησιμοποιούν απλούς κανόνες και περιορισμένες πληροφορίες από την πληθώρα εκείνων που προσφέρει το λογιστικό σύστημα διαχείρισης εκμεταλλεύσεων. Επομένως οι αντικειμενικές επιδιώξεις χαρακτηρίζονται στην πραγματικότητα από την σταδιακή προσαρμογή με βάση την αντίληψη της πραγματικότητας μέσα
στην οποία λειτουργεί η εκμετάλλευση. Αυτό το γεγονός έχει επισημανθεί από τη δεκαετία
του ’80 και προτείνεται η ενδογενοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης σ’ ένα πλαίσιο εξελικτικής προτυποποίησης της συμπεριφοράς των εκμεταλλεύσεων (Brossier et al., 1991).
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η μεγιστοποίηση ενός απόλυτα προσδιορισμένου μεγέθους, συνιστάται να αντικατασταθεί από την επιδίωξη ικανοποίησης πολλαπλών και συχνά αντικρουόμενων στόχων.
Εκτός από την πολύ σημαντική συμβολή των Brossier et al.(1991), οι έννοιες της ικανοποίησης και της περιορισμένης ορθολογικότητας έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στη
διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη γεωργία για την ερμηνεία της λήψης αποφάσεων για τις
γεωργικές τιμές στο πλαίσιο της ΚΑΠ (Fearne 1989) και πιo πρόσφατα για την ερμηνεία των
αποφάσεων των γεωργών ως προς τη χρηματοδότησή τους (Musshoff and Hirschauer 2011).
Η χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης στη διερεύνηση των στόχων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
Ο προγραμματισμός στόχων διαφοροποιείται από τις συμβατικές μεθόδους αριστοποίησης,
που θέτουν έναν μοναδικό στόχο, αφενός με χαλάρωση στους περιορισμούς και αφετέρου με
την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ικανοποίησης / εκπλήρωσης σε αντίθεση με την αριστοποίηση. Η ικανοποίηση εκφράζει την επιθυμία εξεύρεσης πρακτικών, εφαρμόσιμων και εφικτών λύσεων σ’ ένα πρόβλημα, παρά μια ουτοπική, άριστη λύση σε ένα υπεραπλουστευμένο
μοντέλο αυτού του προβλήματος (Ignizio and Romero, 2003). Στο πλαίσιο αυτό, η «καταλληλότητα» (goodness offit) κάθε λύσης δεν διαπιστώνεται από μια αντικειμενική συνάρτηση
συμβατικής αριστοποίησης αλλά από μια συνάρτηση επίτευξης, η οποία στην πραγματικότητα μετρά τον βαθμό μη επίτευξης των στόχων του προβλήματος. Ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της μη επίτευξης των στόχων, διακρίνονται διάφοροι τύποι προγραμματισμού στόχων.
Για τον προσδιορισμό των στόχων και της ιεραρχίας τους, δηλαδή της σχετικής τους
σημαντικότητας σε κάθε εκμετάλλευση, υιοθετήσαμε μια έμμεση τεχνική που έχει προταθεί
από τους Sumpsi et al. (1996) και έγινε αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους
Amador et al. (1998). Η σχετική μεθοδολογία βασίζεται σε προγραμματισμό στόχων
[weighted goal programming] και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες περιπτώσεων,
όπως από τους Berbel και Rodriguez - Ocana (1998), Arriaza και Gomez - Limon (2003),
Gomez - Limon και Berbel (2000), Piech και Rehman (1993), Gomez - Limon et al. (2003) και
Gomez - Limon και Riesgo (2004).Στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί για να εκτι-
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μήσει τις επιπτώσεις της τιμολόγησης νερού (π.χ. Manos et al., 2006· Latinopoulos et al.,
2004) καθώς και για την εκτίμηση της προσφοράς γάλακτος από προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Sintori et al. 2010).
Στην παρούσα εργασία η τεχνική αυτή εφαρμόζεται για την εκτίμηση συναρτήσεων
χρησιμότητας για τους γεωργούς με δενδρώδεις καλλιέργειες. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά
επιχειρείται κάτι παρόμοιο στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, π.χ., είναι γνωστό
ότι οι εξειδικευμένες στην ελαιοκομία εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο του
1/3 του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της χώρας.
Το πρώτο βήμα σ’ αυτή τη διαδικασία συνίσταται στον προσδιορισμό του αρχικού συνόλου στόχων με συναρτησιακές μορφές f 1( x ) ,…, fi ( x ) ,…, fq ( x ) και στον σχηματισμό της μήτρας αντισταθμίσεων μέσω διαδοχικών αριστοποιήσεων του βασικού υποδείγματος της εκμετάλλευσης για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους στόχους. Τα στοιχεία της μήτρας και οι
παρατηρούμενες τιμές των στόχων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να σχηματίσουν το
ακόλουθο σύστημα qεξισώσεων που θα δώσει τις σταθμίσεις των επιμέρους στόχων:
q

∑wf

j ij

= f i i = 1,2,..., q

(1)

j =1
q

∑w

=1

j

j =1

Όπου: wi : στάθμιση που αποδίδεται στον(i)στόχο, fij : τιμή του στόχου(i)όταν αριστοποιείται ο στόχος (j), fi : παρατηρούμενη τιμή του στόχου (i).
Συνήθως, το παραπάνω σύστημα δεν έχει μη αρνητική λύση. Έτσι η βέλτιστη λύση
βρίσκεται προσεγγιστικά, με βάση την έννοια του μέτρου απόστασης (Lmetrics) έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η απόκλιση από τις παρατηρήσεις. Στη γενική μορφή, συνδυάζοντας το μέτρο L1και το L∞, η λύση μπορεί να προκύψει από ένα γραμμικό υπόδειγμα μαθηματικού
προγραμματισμού (Amador et al., 1998):
q

MinD + λ ∑ (
i =1

ni + p i
)
fi

(2)

υπό περιορισμούς:
q

∑wf

j ij

+ ni − pi = fi i = 1,2,..., q

(3)

j =1
q

∑w
j =1

j

fi j + fi D ≥ fi

(4)

q

− ∑ w j fi j + fi D ≥ − fi

(5)

j =1

q

∑w
j =1

j

=1

(6)

Οι μεταβλητές του υποδείγματος, εκτός από τα βάρη (σταθμίσεις w), περιλαμβάνουν
τις ni : αρνητική απόκλιση (πόσο ο στόχος i υπολείπεται από την παρατήρηση), pi : θετική απόκλιση (υπέρβαση από το στόχο i της τιμής της παρατήρησης), D : μέγιστη απόκλιση τουiσε
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σχέση με το επίπεδο στόχος. Η παράμετρος λ δείχνει το βαθμό υποκατάστασης μεταξύ στόχων στην συνάρτηση χρησιμότητας.
Οι σταθμίσεις που προκύπτουν από το παραπάνω γραμμικό υπόδειγμα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παραχθεί η συνάρτηση χρησιμότητας του γεωργού, η οποία έχει την
ακόλουθη μορφή:
q w
⎫
⎧w
u = − Max ⎨ i f i ∗ − f i ( x) ⎬ + λ ∑ i f i ( x)
(7)
j
k
k
i
i
⎭
⎩
Όπου ki είναι ο συντελεστής κανονικοποίησης που είναι ενεργός όταν οι διάφοροι στόχοι μετρώνται σε διαφορετικές μονάδες. Από την (7) προκύπτουν διαφορετικές συναρτήσεις
χρησιμότητας, εξαρτώμενες από την τιμή της παραμέτρου λ. Αν λ=0, τότε η χρησιμότητα u
παίρνει τη μορφή συνάρτησης Tchebycheff που υπονοεί συμπληρωματική σχέση μεταξύ των
στόχων. Στην περίπτωση αυτή και όπως φαίνεται στη σχέση ελαχιστοποιείται μόνο η μέγιστη
απόκλιση, υποκείμενη στους περιορισμούς (4), (5) και (6). Όταν το λ παίρνει σχετικά μεγάλη
τιμή, η συνάρτηση u είναι μια διαχωρίσιμη και προσθετική συνάρτηση χρησιμότητας. Σύμφωνα με τη σχέση (2), το άθροισμα θετικών και αρνητικών αποκλίσεων ελαχιστοποιείται υπό
τους περιορισμούς (3) και (6). Για χαμηλές τιμές του λ, η συνάρτηση uγίνεται μια επαυξημένη συνάρτηση Tchebycheff.
Το επόμενο βήμα της μεθόδου είναι η επαλήθευση του υποδείγματος, δηλαδή ο έλεγχος
για το βαθμό στον οποίο η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να αναπαράγει επακριβώς τη
συμπεριφορά του αγρότη. Επιλύεται το (Amador et al., 1998):

[

q

MinD + λ ∑
i =1

]

wi
fi ( x)
ki

(8)

υπό περιορισμούς
wi *
f i − f i ( x) ≤ D i = 1,2,..., q
ki

[

]

(9)

x∈ F
Για την ταυτοποίηση της ακριβούς μορφής της συνάρτησης χρησιμότητας του γεωργού,
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση της σχέσης (8) για διάφορα επίπεδα
του λ, συγκρίνονται με τις τρέχουσες τιμές (παρατηρήσεις) των στόχων και επιλέγεται η τιμή
του λ και συνεπώς η ακριβής μορφή της συνάρτησης χρησιμότητας.

Η περιοχή μελέτης και τα δεδομένα της έρευνας
Η Αρχαία Επίδαυρος, έδρα του δήμου Επιδαύρου, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή με φυσικό λιμάνι, με 2.000 μόνιμους κατοίκους περίπου, οι οποίοι την καλοκαιρινή περίοδο φθάνουν
τους 10.000. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται 383 εκμεταλλεύσεις με συνολική έκταση 7.339
στρεμμάτων. Το μέσο μέγεθος κάθε εκμετάλλευσης είναι 24,4 στρέμματα, από τα οποία τα
18,1 στρέμματα καταλαμβάνει η καλλιέργεια της ελιάς. Άρα, τα 3/4 περίπου των εκτάσεων
καλύπτονται από ελαιόδεντρα. Η μέση εκμετάλλευση έχει ακαθάριστο κέρδος 19.274€ κατά
μέσο όρο, το 59% των οικογενειών έχουν μέλη με μισθωτή εξωγεωργική απασχόληση, ενώ
το 54% των οικογενειών έχουν μέλη με αυτοαπασχόληση εκτός γεωργίας. Επίσης, η συμβολή
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του εξωγεωργικού και γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, είναι
67% και 33% αντίστοιχα. Το μέσο νοικοκυριό προσφέρει συνολικά 2,6 ΜΑΕ οικογενειακής
εργασίας, από τις οποίες μόλις το 14% εντός γεωργικής εκμετάλλευσης και το 86% σε εξωγεωργικές απασχολήσεις. Τέλος, η μέση εκμετάλλευση απασχολεί περίπου 0,54 ΜΑΕ κατά
μέσο όρο, από τις οποίες το 1/3 είναι μη οικογενειακή εργασία.
Τα δεδομένα προέρχονται από εκτεταμένη επιτόπια έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 70 εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Η γεωργία στην περιοχή περιλαμβάνει μόνο δενδρώδεις
καλλιέργειες (ελιές ξηρικές και ποτιστικές, πορτοκαλιές και μανταρινιές), ενώ απουσιάζουν
οι ετήσιες καλλιέργειες. Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2006, εκτός από την περίπτωση
της ελαιοκαλλιέργειας, για την οποία τα στοιχεία αφορούν τους μέσους όρους της διετίας
2005-2006, λόγω του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας.

Η εξειδίκευση του υποδείγματος
Η φύση της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης προσδιορίζει και την επιλογή
των μεταβλητών απόφασης του προβλήματός μας. Συνήθως, σε προβλήματα αριστοποίησης,
ο γεωργός διαθέτει μια καλλιεργήσιμη έκταση, την οποία καλείται να κατανείμει κάθε χρόνο
ανάμεσα σε εναλλακτικές επιλογές ετήσιων καλλιεργειών, προκειμένου να μεγιστοποιήσει
μια αντικειμενική συνάρτηση, που εκφράζει τον βασικό του στόχο, κατά κανόνα το συνολικό
ακαθάριστο κέρδος. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο οι συνολικά καλλιεργούμενες εκτάσεις κάθε εκμετάλλευσης, όσο και η κατανομή τους στις επιμέρους καλλιέργειες είναι σταθερές για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των ελαιοδέντρων είναι 52
χρόνια, των πορτοκαλεώνων 53 χρόνια και των μανταρινεώνων 57 χρόνια. Επομένως, οι μεταβλητές απόφασης των μελών του αγροτικού νοικοκυριού δεν είναι η έκταση κάθε καλλιέργειας αλλά: α)η κατανομή του συνολικά εργάσιμου χρόνου τους ανάμεσα στις διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες που διαθέτουν, καθώς και στις εξωγεωργικές απασχολήσεις και β) η
ποσότητα της μη οικογενειακής εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν στις διάφορες δενδρώδεις
καλλιέργειες (αναλυτικά στο Παράρτημα). Έτσι, οι προτεινόμενοι ερμηνευτικοί στόχοι είναι
(πιν. 1):
Πίνακας 1. Οι προτεινόμενοι στόχοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

2

Μεγιστοποίηση Καθαρού Εισοδήματος Οικογενειακής Εργασίας από απασχόληση εντός και
εκτός εκμ/σης
Μεγιστοποίηση Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος

3

Μεγιστοποίηση Ακαθάριστου Κέρδους γεωργικής εκμετάλλευσης

4

8

Μεγιστοποίηση Καθαρού Κέρδους γεωργικής εκμετάλλευσης
Μεγιστοποίηση Συνολικού Οικογενειακού Εισοδήματος από απασχόληση εντός και εκτός
εκμετάλλευσης
Μεγιστοποίηση Βιοτικού Επιπέδου του νοικοκυριού
Μεγιστοποίηση των ωρών της οικογενειακής απασχόλησης εντός και εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης
Ελαχιστοποίηση Μεταβλητών Δαπανών γεωργικής εκμετάλλευσης

9

Επίτευξη ενός συγκεκριμένου εισοδηματικού στόχου για το νοικοκυριό

1

5
6
7
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Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγινε σε αντιπροσωπευτικές εκμεταλλεύσεις ομοιογενών ομάδων εκμεταλλεύσεων, στις οποίες διαχωρίσαμε το σύνολο των εκμεταλλεύσεων του δείγματος (βασικά χαρακτηριστικά τους στον Πίνακα 2 στο Παράρτημα). Οι
ομάδες αυτές διαχωρίστηκαν με βάση τρείς κοινούς παράγοντες που προέκυψαν από την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης σε οκτώ αρχικές μεταβλητές. Οι τρείς κοινοί παράγοντες
ερμηνεύουν το 73,3% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών και είναι οι εξής: F1: δυναμισμός της γεωργικής δραστηριότητας (αποτελείται από τις μεταβλητές των ωρών απασχόλησης εντός της εκμετάλλευσης, τις ώρες απασχόλησης σε απ’ ευθείας πώληση
προϊόντων σε λαϊκές αγορές και τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης),
F2: η εξωγεωργική απασχόληση (αποτελείται από τις μεταβλητές εργαζόμενα και ισοδύναμα
ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, και ώρες εργασίας μελών νοικοκυριού εκτός εκμετάλλευσης)
και F3: η πορεία συρρίκνωσης της εκμετάλλευσης (συνδυάζει τη μεγάλη ηλικία του αρχηγού
με την υψηλή συμμετοχή της ξένης εργασίας εντός της εκμετάλλευσης).

Αποτελέσματα - Συζήτηση
Από την εφαρμογή της προαναφερθείσας μεθόδου, μετά την κατάρτιση της μήτρας αντισταθμίσεων (pay-off matrix), οι εννέα αρχικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε πέντε ως εξής:
Πίνακας 2. Η ομαδοποίηση των στόχων
α/α
1, 5, 6, 9
2, 3
4
7
8

Επαναδιατύπωση
Βιοτικό Επίπεδο Νοικοκυριού (Πίνακας 1 Παράρτημα)
Μεγιστοποίηση Ακαθάριστου Κέρδους γεωργικής
εκμετάλλευσης
Μεγιστοποίηση Καθαρού Κέρδους γεωργικής εκμετάλλευσης
Μεγιστοποίηση των ωρών της οικογενειακής απασχόλησης
εντός και εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης
Ελαχιστοποίηση Μεταβλητών Δαπανών γεωργικής
εκμετάλλευσης

Κωδικός
w1: st liv
w2: gm
w4: net prof
w7: flab
w8: wcap

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε ένα σύνολο σταθμίσεων - ειδικών «βαρών» για κάθε στόχο,
ώστε να αντανακλώνται καλύτερα οι προτιμήσεις των γεωργών και να ελαχιστοποιηθούν οι
αποκλίσεις από τις πραγματικές - υφιστάμενες επιδόσεις:
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Πίνακας 3. Οι σταθμίσεις των στόχων

st liv

gm

netprof

flab

wcap

w1_50
w1_34
w1_5
w1_6
w2_50
w2_34
w2_5
w2_6
w4_50
w4_34
w4_5
w4_6
w7_50
w7_34
w7_5
w7_6
w8_50
w8_34
w8_5
w8_6

high

low

mode

7%
23%
31%
33%
0%
42%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
58%
35%
69%
67%

12%
9%
24%
30%
0%
28%
4%
0%
9%
0%
0%
0%
28%
24%
0%
0%
68%
40%
73%
70%

7%
21%
24%
31%
0%
43%
1%
0%
4%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
64%
36%
75%
69%

Όπως βλέπουμε, οι πέντε στόχοι φαίνεται να έχουν διαφορετική βαρύτητα στο σύστημα
λήψης αποφάσεων των γεωργών της περιοχής. Στις τρείς από τις τέσσερις εκμεταλλεύσεις, ο
σημαντικότερος στόχος φαίνεται να είναι η μείωση των μεταβλητών δαπανών της γεωργικής
εκμετάλλευσης, με βαρύτητα που κυμαίνεται περίπου στα 2/3 έως 3/4 του συνόλου. Η βαρύνουσα σημασία του εν λόγω στόχου συγκριτικά με τη μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους έχει τεκμηριωθεί και στο παρελθόν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς (π.χ. απ’ τους
Piech and Rehman, 1993).
Ο δεύτερος σημαντικότερος στόχος είναι το βιοτικό επίπεδο του νοικοκυριού, που
σταθμίζεται με το 1/4 περίπου της συνολικής βαρύτητας. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος αυτός
εκφράζει κατ’ ουσίαν την επιδίωξη της κάλυψης των δαπανών διαβίωσης του νοικοκυριού.
Αυτό διαπιστώνεται με τη μέτρηση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (από όλες τις
πηγές προέλευσης), τη μετατροπή του σε ισοδύναμο εισόδημα με τον συνυπολογισμό του μεγέθους του νοικοκυριού και στη συνέχεια τη σύγκρισή του με το ισοδύναμο εισόδημα του
μέσου νοικοκυριού της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας για το ίδιο έτος, όπως προσδιορίζεται στις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η συμβολή των επιδοτήσεων στα οικονομικά αποτελέσματα των εκμεταλλεύσεων της περιοχής είναι αμελητέα, επομένως απουσιάζει ένα “εξασφαλισμένο” εισόδημα που θα προσέφεραν σε κάθε νοικοκυριό.
Στο σύστημα λήψης αποφάσεων της εκμετάλλευσης “34” ο σημαντικότερος ιεραρχικά
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στόχος είναι η μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους, ακολουθούμενος από τη μείωση
των μεταβλητών δαπανών και το βιοτικό επίπεδο. Στην εκμετάλλευση αυτή παρότι εμφανίζεται σημαντική απασχόληση των μελών της σε λαϊκές αγορές, αυτό αφορά κατά κύριο λόγο
αγορά και μεταπώληση προϊόντων (αφού η ίδια η εκμετάλλευση έχει περιορισμένη παραγωγή) έχει δηλαδή ‘επιχειρηματικά’ χαρακτηριστικά (πίν. Π2 στο Παράρτημα).
Αξιοσημείωτη είναι και η σχετική διαφοροποίηση στην ιεράρχηση των στόχων που εμφανίζει η εκμετάλλευση “50”. Εδώ, μετά τον πρώτο στόχο που είναι η μείωση των μεταβλητών δαπανών (ειδικό βάρος περίπου στο 64%), δεύτερος είναι η μεγιστοποίηση της οικογενειακής απασχόλησης εντός και εκτός εκμετάλλευσης με ειδικό βάρος περίπου 25% και ακολουθεί το βιοτικό επίπεδο με 7% και η μεγιστοποίηση του καθαρού κέρδους με 4%. Όπως
φαίνεται στον πίνακα Π2 του Παραρτήματος, η εκμετάλλευση αυτή έχει τη μεγαλύτερη έκταση, χρησιμοποιεί την περισσότερη ανθρώπινη εργασία εντός εκμετάλλευσης και στις λαϊκές αγορές, ενώ εμφανίζει και σημαντική εξωγεωργική απασχόληση των μελών της. Ως νοικοκυριό δε, έχει τον μεγαλύτερο όγκο οικογενειακής απασχόλησης εντός και εκτός εκμετάλλευσης. Η διαφορετική ιεράρχηση των στόχων της σε σχέση με την “34” θα μπορούσε να ερμηνευθεί από την πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταβλητών δαπανών στις συνολικές δαπάνες, καθώς και την πολύ υψηλότερη συμμετοχή του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος
στο συνολικό (πίν. Π2).
Από προηγούμενες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι ο στόχος της μεγιστοποίησης του ακαθάριστου κέρδους αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της συνάρτησης χρησιμότητας του παραγωγού στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις με εμπορικό προσανατολισμό (Sintori et al., 2010). Από
τα στοιχεία της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι ο στόχος αυτός εμφανίζεται μόνο σε μία από
τις εκμεταλλεύσεις (την “34”), η οποία δεν είναι μεν η μεγαλύτερη σε έκταση, απασχολεί
όμως διπλάσια ποσότητα ανθρώπινης εργασίας από τη μέση εκμετάλλευση της περιοχής. Το
ενδιαφέρον είναι ότι σ’ αυτήν την εκμετάλλευση ο στόχος της ελαχιστοποίησης των μεταβλητών δαπανών φαίνεται να έχει τη μικρότερη βαρύτητα, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τη σχετικά χαμηλή συμμετοχή τους στις συνολικές δαπάνες (πίν. Π2). Επίσης,
αυτή είναι και η εκμετάλλευση με τη μεγαλύτερη ισοκατανομή των σταθμίσεων ανάμεσα σε
τρεις στόχους, καθώς, εκτός από τις εξωγεωργικές εργασίες, τα μέλη της απασχολούνται και
στις λαϊκές αγορές και εντός της εκμετάλλευσης.
Από την άλλη πλευρά, στην κατ’ εξοχήν “γεωργική” εκμετάλλευση (την “50”), τη μεγαλύτερη σε μέγεθος και όγκο εργασίας, απουσιάζει ο στόχος της μεγιστοποίησης του ακαθάριστου κέρδους, ενώ εμφανίζεται με μικρό ειδικό βάρος η μεγιστοποίηση του καθαρού
κέρδους. Αντίθετα, η ελαχιστοποίηση των μεταβλητών δαπανών είναι ο πρώτος στόχος, καθώς αυτές καταλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό στις συνολικές δαπάνες (54%, πίν. Π2).
Αυτή όμως είναι και η μόνη εκμετάλλευση στην οποία ο στόχος της μεγιστοποίησης της συνολικής οικογενειακής απασχόλησης καταλαμβάνει σημαντική θέση · μια πιθανή ερμηνεία θα
μπορούσε να αναζητηθεί στη σύνθεση του συνολικού εισοδήματός της, το οποίο, κατά τα 3/4
αποτελείται από το γεωργικό εισόδημα, ενώ κατά μέσο όρο στην περιοχή, η συμμετοχή του
στο συνολικό εισόδημα φθάνει στο 1/3.
Η διερεύνησή μας περιλαμβάνει και δύο ακόμα μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, που
χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ξένη εργασία στις καλλιέργειές τους, με την μία να έχει
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αρχηγό έναν συνταξιούχο (η “5”) - φαινόμενο συνηθισμένο σε όλη τη χώρα - και η άλλη να
απασχολεί τα μέλη της εκτός γεωργίας (η “6”). Αυτό πιθανότατα να ερμηνεύει τη μεγάλη
προτεραιότητα που δίνουν στον στόχο της ελαχιστοποίησης των μεταβλητών δαπανών (75%
και 69%, αντίστοιχα), ο οποίος συμπληρώνεται από τον στόχο του βιοτικού επιπέδου.
Αναμφίβολα, η διερεύνηση του ίδιου θέματος στις 70 εκμεταλλεύσεις του δείγματος θα
έδινε μια πληρέστερη εικόνα και θα βοηθούσε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εκτός αυτού, και άλλα θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα μελλοντικής διαπραγμάτευσης, όπως: α) η χρήση κι άλλων αρχικών στόχων, π.χ., η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
(βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη), η ελαχιστοποίηση του κινδύνου, κ.ά. β) η χρήση μη
γραμμικού υποδείγματος, γ) η ανάλυση ανάλογα με το εισοδηματικό επίπεδο του νοικοκυριού· εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το 84% των
70 εκμεταλλεύσεων του δείγματος έχει επιτύχει υψηλό εισοδηματικό επίπεδο, μόλις μία είναι
κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και 10 εκμεταλλεύσεις, δηλ. το 14%, βρίσκονται σ’ ένα
μεσαίο εισοδηματικό επίπεδο, δ) ανάλυση ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής της εκμετάλλευσης, καθώς οι στόχοι του παραγωγού μπορεί να είναι πολλαπλοί και να μεταβάλλονται
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγωγού, ε) η διερεύνηση των στόχων των διαφόρων μελών του νοικοκυριού, και στ) μια διαχρονική ανάλυση: η περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία μας ήταν γενικά μια ‘καλή’ χρονιά για την περιοχή, με τις τιμές του ελαιολάδου να ξεπερνούν και τα 4 €/κιλό, χωρίς αυτό να συμβαίνει κάθε χρονιά.

Συμπεράσματα
Η εργασία προσπαθεί μέσω της χρήσης μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης να “εκμαιεύσει”
τους στόχους των γεωργών, σε μια περιοχή με δενδρώδεις καλλιέργειες, και, συνακόλουθα,
μεταβλητές απόφασης την κατανομή της εργασίας των μελών του νοικοκυριού εντός και εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, και την αναλογία οικογενειακής / ξένης εργασίας εντός της
εκμετάλλευσης.
Από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, οι αρχικά προτεινόμενοι εννέα
στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε πέντε. Από την ιεράρχηση των στόχων φαίνεται ότι και οι δύο
συνιστώσες της σύνθετης οντότητας “γεωργική εκμετάλλευση / αγροτικό νοικοκυριό” αντιπροσωπεύονται στο σύστημα λήψης αποφάσεων των γεωργών, με τους δύο κύριους στόχους
της μείωσης των μεταβλητών δαπανών και της ικανοποίησης / επίτευξης ενός βιοτικού επιπέδου τουλάχιστον συγκρίσιμου με το αντίστοιχο της περιοχής. Σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν στον τρόπο που ιεραρχούν τους στόχους τους οι επιμέρους
εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με μια σειρά χαρακτηριστικών τους.
Διαπιστώνεται έτσι ότι οι στόχοι του γεωργού διαμορφώνονται στο πλαίσιο μιας ορθολογικότητας που υπερβαίνει την απλουστευτική υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους,
ακαθάριστου ή καθαρού. Η υπόθεση της οριοθετημένης ή υπό περιορισμούς ορθολογικότητας, καθώς και της ικανοποίησης / εκπλήρωσης, φαίνεται να εκφράζονται στην προκειμένη
περίπτωση με συνδυασμούς ιεραρχημένων στόχων. Οι λόγοι για τους οποίους οι συνδυασμοί
αυτοί διαφοροποιούνται ή εμφανίζουν μια κανονικότητα, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
περαιτέρω επεξεργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπενθυμίζεται ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης για τα μέλη του νοικοκυριού ομαδοποιούνται σε τρείς κατηγορίες: εντός γεωργικής εκμετάλλευσης (τέσσερις κλάδοι παραγωγής: ξηρικές ελιές, αρδευόμενες ελιές, πορτοκαλιές και μανταρινιές), στην απευθείας πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές της Αθήνας (πορτοκάλια/μανταρίνια) και την εξωγεωργική απασχόληση (αυτοαπασχόληση και μισθωτή απασχόληση).
Οι μεταβλητές απόφασης
• Οι ώρες οικογενειακής εργασίας σε κάθε μία από τις εναλλακτικές απασχολήσεις.
• Οι ώρες μη οικογενειακής εργασίας σε κάθε έναν από τους τέσσερις κλάδους παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Οι οικονομικοί συντελεστές
• Το καθαρό εισόδημα ανά ώρα ανθρώπινης εργασίας για κάθε έναν από τους τέσσερις κλάδους παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης και για την απ’ ευθείας πώληση των προϊόντων.
• Το καθαρό εισόδημα ανά ώρα οικογενειακής εργασίας για κάθε μία από τις εξωγεωργικές απασχολήσεις.
• Η αμοιβή της μη οικογενειακής εργασίας ανά ώρα σε κάθε έναν από τους τέσσερις
κλάδους παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Άλλοι συντελεστές
• Για κάθε έναν από τους τέσσερις κλάδους παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης ανά ώρα ανθρώπινης εργασίας:
¾ Παραγωγή προϊόντος (κιλά), Μεταβλητές Δαπάνες (€), Μεταβλητές Δαπάνες
εκτός δαπανών ξένης εργασίας (€), Εμφανείς Δαπάνες (€), Εμφανείς Δαπάνες
εκτός δαπανών ξένης εργασίας (€), Σταθερές Δαπάνες (€), Σταθερές Δαπάνες
εκτός τεκμαρτών δαπανών οικογεν. εργασίας (€).
¾ Τιμή προϊόντος (€/κιλό), επιδοτήσεις (€/κιλό).
¾ Ελάχιστη και μέγιστη ανθρώπινη απασχόληση (ώρες/στρέμμα)
• Μέγιστη ανθρώπινη απασχόληση (ώρες / ενήλικο μέλος του νοικοκυριού):
¾ Για κάθε εναλλακτική απασχόληση, Εντός γεωργικής εκμετάλλευσης, Εκτός
γεωργικής εκμετάλλευσης, Εντός και εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης
Οι περιορισμοί
• Για κάθε έναν από τους τέσσερις κλάδους παραγωγής εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης: οι ελάχιστες και οι μέγιστες απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία (οικογενειακή και μη οικογενειακή), σε ώρες.
• Η μέγιστη οικογενειακή απασχόληση στην απ’ ευθείας πώληση των προϊόντων, σε
κάθε εξωγεωργική απασχόληση, συνολικά εκτός εκμετάλλευσης και συνολικά εντός και εκτός εκμετάλλευσης (σε ώρες).
• Όλοι οι προαναφερθέντες περιορισμοί να είναι θετικοί αριθμοί.
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Πίνακας Π1. Οι Δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα

Δείκτες

Υπολογισμός

Ακαθάριστο Κέρδος (ΑΚ)

Ακαθάριστη Πρόσοδος - Μεταβλητές Δαπάνες

Καθαρό Κέρδος (ΚΚ)

Ακαθάριστη Πρόσοδος - [Μεταβλητές + Σταθερές]
Δαπάνες

Γεωργικό Οικογενειακό
Εισόδημα (ΓΟΕ)

Ακαθάριστη Πρόσοδος - Εμφανείς Δαπάνες

Εισόδημα Οικογενειακής
Εργασίας (ΕΟΕ)

Οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) + αμοιβή
μελών του νοικοκυριού εντός εκμ/σης + καθαρή αμοιβή / εισόδημα μελών του νοικοκυριού από πώληση προϊόντων σε λαϊκές αγορές και εξωγεωργικές
απασχολήσεις

Συνολικό Οικογενειακό
Εισόδημα (ΣΟΕ)

ΓΟΕ + Εξωγεωργικό Εισόδημα

Ισοδύναμα Ενήλικα Μέλη
(ΙΕΜ)

Αρχηγός*1.0, Σύζυγος και άλλα μέλη > 13 ετών*0.5,
παιδιά έως 13 ετών*0.3

Ισοδύναμο Οικογενειακό
Εισόδημα

ΣΟΕ / ΙΕΜ

Βιοτικό Επίπεδο

Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα - Μέσο Ισοδύναμο Εισόδημα των νοικοκυριών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το ίδιο έτος (12.475 €, όπως προκύπτει από τις Έρευνες Οικογενειακών
Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ)
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Πίνακας Π2. Βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων

Εργαζόμενα
Ενήλικα
Μέλη
Νοικοκυριού

Ανθρώπινη
Απασχόληση
εντός
εκμ/σης (ώρες)

Ξένη / Οικογενειακή
Απασχόληση εντός
εκμ/σης

Α/Α εκμετάλλευσης

Ηλικία
Αρχηγού
(έτη)

Χρησιμοποιούμενη Γεωργική
Έκταση (στρ.)

Ισοδύναμα
Ενήλικα Μέλη
Νοικοκυριού

50
34
5
6

65
62
73
60

86
15
11
17

2,3
2,5
2,0
2,3

3,3
4,0
2,0
3,1

3.453
1.840
368
301

35%
35%
100%
92%

Σύνολο
Εκμ/σεων

57

24

2,1

2,6

925

33%

(*) Τιμές του δείκτη <100% υποδηλώνουν τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης

Α/Α εκμετάλλευσης

Οικογενειακή
Εξωγεωργική
Απασχόληση
(ώρες)

Συνολική
Οικογενειακή
απασχόληση
(ώρες)

Μεταβλητές
Δαπάνες
/
Σύνολο Δαπανών

Μεταβλητές
Δαπάνες
/
Έσοδα (*)

Συνολικές
Δαπάνες
/
Έσοδα
(**)

Γεωργ. Οικ.
Εισόδημα
/
Συνολ. Οικ.
Εισόδημα

50

3.789

7.140

54%

23%

42%

75%

34

4.800

8.464

34%

18%

54%

34%

5

0

0

20%

24%

117%

70%

6

6.404

5.400

44%

37%

84%

7%

Σύνολο
Εκμ/σεων

4.035

4.998

35%

14%

40%

33%

(**) Τιμές του δείκτη <100% υποδηλώνουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
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Η μετάβαση προς βιώσιμες μορφές γεωργίας: μεθοδολογικό πλαίσιο και μια μελέτη περίπτωσης
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι η μετάβαση πρός τη βιωσιμότητα1 (transition to sustainability) είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί αλλαγές συστημικής
φύσης, δηλαδή ριζικές αλλαγές στην τεχνολογική, την ανθρώπινη-κοινωνική και τη θεσμική
διάσταση ενός συστήματος. Σύμφωνα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην εργασία,
η οποία δανείζεται όρους από τον οικολογικό χώρο, πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται σε τρία διαφορετικά ‘επίπεδα’ (Multi-level Perspective): η μεταβολή
σ’ ένα επικρατές σύστημα -‘καθεστώς’ (regime) προέρχεται από καινοτομίες που έχουν ξεκινήσει στο επίπεδο μιας ‘φωλεάς’, ενός ‘θώκου’ (niche), οι οποίες προοδευτικά ‘αγκυρώνονται’ στο καθεστώς και το αλλάζουν, ενώ παράλληλα επηρεάζεται από τις γενικότερες εξελίξεις στο ‘μακρο-’ επίπεδο (sociotechnical landscape).
Η παρούσα εργασία αντλεί το υλικό της από το εν εξελίξει ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “FarmPath - Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of
agriculture in Europe”, το οποίο εξετάζει τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα στο επίπεδο μιας
ευρύτερης περιοχής και όχι στη μικρή-τοπική κλίμακα.
Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη
ζώνη παραγωγής του ροδακίνου στην Κεντρική Μακεδονία (περιφερειακή ενότητα Ημαθίας),
το οποίο ήδη εφαρμόζεται για 12 χρόνια. Με τη χρήση του προαναφερθέντος θεωρητικού
πλαισίου διερευνάται λεπτομερώς η διαδικασία της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα της γεωργίας, σε μια περιοχή στην οποία για πολλά χρόνια είχε επικρατήσει η λογική των ‘αποσύρσεων’ των γεωργικών προϊόντων.
Λέξεις-κλειδιά: βιωσιμότητα της γεωργίας, θεωρία της μετάβασης, πολυεπίπεδη προσέγγιση

Abstract
It is a widely accepted fact that transition to sustainability is an endeavor demanding systemic
changes i.e. radical changes in the technological, social-human as well as the institutional dimension of a system. According to the approach used in the present paper, using ecological
1

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τον όρο βιωσιμότητα για να αποδώσουμε στα ελληνικά τον αγγλικό
όρο sustainability, έναντι του συχνότερα χρησιμοποιούμενου όρου της αειφορίας.
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terms, it is a long term process evolving at three levels (Multi-level Perspective): a change in
an existing regime stems from innovations in a niche, which in their turn are aligned and ‘anchored’ on the regime, changing it under the concurrent influence of long term macro evolutions in the socio-technical landscape.
The paper draws from the results of a FP7 research project “FarmPath - Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe”, focusing on the
transition rather at the regional than at the local level.
The implementation of an Integrated Farm Management standard in the regional unity
of Imathia, Region of Central Macedonia, Creece, has been selected as a case study. The standard has been implemented there since 1999 and the paper focuses on peach production. Using the above mentioned theoretical framework, an attempt is made to analyse the process of
transition to sustainability in an area where a rationale of ‘subsidy seeking’ had been established.
Key-words: sustainability of agriculture, transition theory, multilevel-perspective.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω
από την έννοια της μετάβασης (transition) προς τη βιωσιμότητα (δες μεταξύ άλλων Geels
2005, Kemp et al. 2007, Rotmans and Loorbach 2009, de Haan and Rotmans 2011, Darnhofer
2011). Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση
διαδικασιών μετάβαση τον βιομηχανικό τομέα. Ο ρόλος της γεωργίας, από την άλλη πλευρά,
στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές είναι ένας ‘κοινός
τόπος’, μια αυταπόδεικτη παραδοχή, που δεν φαίνεται να χρειάζεται περαιτέρω αιτιολόγηση.
Σταδιακά, οι επεξεργασίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ένας τόσο φιλόδοξος στόχος, επιχειρούν την προσαρμογή
του θεωρητικού πλαισίου της ‘μετάβασης στη βιωσιμότητα’ στον αγροτικό χώρο (Van der
Ploeg and Roep 2003, Knickel et al., 2004, Aguglia et al. 2009 αλλά και Reijs et al. 2004,
Renting et al. 2009).

Το θεωρητικό πλαίσιο
Η βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων ορίζεται ως μια συνεχής και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στα αγροτικά νοικοκυριά και στους συμμετέχοντες
στην αλυσίδα παραγωγής - διακίνησης - κατανάλωσης να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών και να προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και τις εξελίξεις στην κοινωνία και την πολιτική. Την πορεία αυτή προς
τον αυξημένο βαθμό βιωσιμότητας ονομάζουμε μετάβαση (Darnhofer 2011). Για τη θεωρητική προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ, η διαδικασία μετάβασης περιλαμβάνει σημαντικές
αλλαγές στα λειτουργικά συστήματα (Kemp and Martens 2007). Ενσωματώνει διάφορους
τομείς ή υποτομείς, καθώς επίσης και ένα εύρος κοινωνικών παραγόντων σε διάφορα επίπεδα. Μέσα από την αλληλεξάρτηση και την από κοινού εξέλιξη αυτών, επέρχονται σταδιακές
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μεν, αλλά ριζικές, συστημικές και διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα ή την περιοχή που εξετάζεται. Η μετάβαση έτσι θεωρείται ως ποιοτικά διαφορετική από μία στοιχειώδη αλλαγή περιορισμένη σε εμβέλεια (π.χ., δεν επηρεάζει έναν ολόκληρο τομέα της οικονομίας), σε χρόνο
(είναι πρόσκαιρη και δεν σταθεροποιείται) ή σε χώρο (λαμβάνει χώρα σε περιορισμένη έκταση). Η μετάβαση είναι το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων διαδικασιών, των θεμελιωδών αλλαγών που ενσωματώνουν κοινωνικές, οικολογικές, οικονομικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και
θεσμικές διαδικασίες συνεξέλιξης (Loorbach and Frantzeskaki 2009).
Ακριβώς λόγω του πολύπλοκου και πολυδιάστατου χαρακτήρα των επιλογών, η εκτίμηση των εναλλακτικών επιλογών είναι αναπόφευκτα μια συμμετοχική διαδικασία (Scoones
et al 2007, Plummer 2009). Πράγματι, το σύστημα που θα προκριθεί τελικά ως επιθυμητό και
κατά συνέπεια ως στόχος της μετάβασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικίλες κλίμακες (χώρου και χρόνου), πολλαπλές δυναμικές και ενεργούς παράγοντες. Μόνο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες είναι δυνατόν να εξεταστούν επαρκώς οι καθ’ όλα θεμιτές πολλαπλές προσεγγίσεις καθώς και η εγγενής αβεβαιότητα των εναλλακτικών συστημάτων όπως και των
εναλλακτικών διαδρομών προς τα συστήματα αυτά (Darnhofer και Loibl, 2007). Ένα σημαντικό βήμα είναι συνεπώς να προσδιοριστούν και να εκτιμηθούν οι μελλοντικές διαδρομές
μετάβασης, π.χ. προβλέποντας βιώσιμες μελλοντικές πορείες.
Πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται σε τρία διαφορετικά
‘επίπεδα’ (Multi-level Perspective): η μεταβολή σ’ ένα επικρατές σύστημα-‘καθεστώς’
(regime) προέρχεται από καινοτομίες που έχουν ξεκινήσει στο επίπεδο ενός θώκου/μιας
‘φωλεάς’ (niche), οι οποίες προοδευτικά ‘αγκυρώνονται’ στο καθεστώς και το αλλάζουν, ενώ
παράλληλα επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο ευρύτερο (και χωρικά και χρονικά) κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (socio-technical landscape). Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση
πρέπει να ευθυγραμμιστούν διαφορετικές εξελίξεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ανοίγοντας ένα δρόμο ανάπτυξης που βασίζεται σε νέες πρακτικές, τεχνολογίες, γνώσεις, θεσμούς κοινωνικής οργάνωσης και σε διαφορετικές αρχές και αξίες.
Σχήμα 1. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση

Πηγή: Geels, 2002
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Η περιοχή μελέτης
Η εργασία αναφέρεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης από τους συνεταιρισμούς παραγωγών επιτραπέζιων και συμπύρηνων ροδακίνων της περιφερειακής ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία.
Μετά από μια πρώτη μεταβατική περίοδο, η διαδικασία προσαρμογής των παραγωγών
ροδάκινου στο καθεστώς της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) φρούτων και λαχανικών κατέληξε σε μεγάλα πλεονάσματα παραγωγής και σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία των
αγορών. Μετά από δραστική αλλαγή της ΚΟΑ το ενδιαφέρον των παραγωγών μετατοπίστηκε
βαθμιαία αλλά πολύ γρήγορα προς την αγορά. Στην προσπάθεια αυτή συνάντησαν ισχυρό
ανταγωνισμό, που περιλάμβανε βελτιωμένα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων,
ειδικές απαιτήσεις από πλευράς των καταναλωτών, κ.ά.
Η όλη πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2000 και το σημείο εκκίνησης φαίνεται να ήταν το
AGRO2, ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης των καλλιεργειών που προτάθηκε στα
τέλη του 1999 από τον νεοσυσταθέντα τότε Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT) πιστοποιητικό οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας. Η εισαγωγή του νέου αυτού συστήματος πιστοποίησης συνοδεύτηκε από μια εντατική πληροφοριακή εκστρατεία εστιασμένη σε τοπικό επίπεδο και μια σειρά από ταχύρρυθμα
εξειδικευμένα σεμινάρια για ιδιώτες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο.
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, 6.364 εκμεταλλεύσεις συμμετείχαν από την
ΠΕ Ημαθίας, καλύπτοντας συνολική έκταση 113.588 στρεμμάτων. Ήταν συνεπώς, υπό καθεστώς πιστοποίησης γύρω στο 45% των δενδρωδών καλλιεργειών (στοιχεία 2008) ενώ το ποσοστό αυξάνεται όταν αναφέρεται στις εκτάσεις με ροδακινιές όπου έφτανε στο 57% (στοιχεία 2004). Οι παραγωγοί συμμετείχαν στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω
29 Ομάδων Παραγωγών ενώ στην περιφερειακή ενότητα δραστηριοποιούνται 5 οργανισμοί
πιστοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα δεδομένα της έρευνας
Η έρευνα έγινε σε δύο στάδια στην ΠΕ Ημαθίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη χειμερινή - εαρινή περίοδο 2012. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια οδηγού
συνέντευξης, 23 προσωπικές συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους εταίρους, που μαγνητοφωνήθηκαν. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων εταίρων, θεωρήθηκε ότι η εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει σαν αποτέλεσμα την προσφορά προϊόντων ιδιαίτερης ποιότητας αλλά και περιβαλλοντικών υπηρεσιών για τα οποία υπάρχει μια ζήτηση. Το
σύστημα αυτό προσφοράς και ζήτησης δεν υφίσταται φυσικά εν κενώ. Αντίθετα, μεταβάλλεται καθοριστικά υπό την επίδραση εξωτερικών επιρροών όπως π.χ. είναι τα μέτρα πολιτικής,
(ρυθμιστικά, κανονιστικά, παροχής κινήτρων) που εφαρμόζονται (Beopoulos and Vlahos,
2004). Έτσι σχηματικά, οι ενδιαφερόμενοι εταίροι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Τους ‘παραγωγούς’, στους οποίους περιλαμβάνονται οι γεωργοί, οι συνεταιρισμοί και οι ιδιώτες σύμβουλοι, τους ΄καταναλωτές’ δηλαδή τοπικές αρχές, εστιάτορες, ξενοδόχους, περιβαλλοντικές
οργανώσεις και τέλος τους ρυθμιστές όπως ο ΟΠΕΓΕΠ, Διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης
και περιβάλλοντος κ.α. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα και
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ενδεικτικά συμπεράσματα.
Σε πρώτη φάση θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που αναγνωρίστηκαν στο ευρύτερο
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, ακολούθως θα περιγραφεί το προϋπάρχον καθεστώς και τέλος
θα επιχειρηθεί μια περιγραφή της διαδικασίας της μετάβασης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας
1. Οι πιέσεις από το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Η εφαρμογή της ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών στον τομέα του ροδάκινου, όπως εφαρμόστηκε
στη χώρα, προκάλεσε (όπως θα περιγραφεί παρακάτω) στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά μέσω
των έμμεσα επιδοτούμενων εξαγωγών κονσερβοποιημένου ροδάκινου, λόγω του σημαντικού
μεριδίου που κατέχει η χώρα μας σε αυτή την αγορά. Οι διεθνείς ανταγωνιστές (και κυρίως οι
ΗΠΑ) διαμαρτυρήθηκαν έντονα στις αρχές της ΕΕ, προκαλώντας ουσιαστική μετατόπιση στη
σχετική πολιτική της. Το αποτέλεσμα των πιέσεων ήταν η βαθμιαία αλλά δραστικότατη μείωση των επιδοτούμενων προς απόσυρση ποσοτήτων επιτραπέζιων ροδάκινων (1993-1995)
μέσω της άμεσης σύνδεσης των αποσυρόμενων ποσοτήτων με τον όγκο της παραγωγής που
κατέληγε στην αγορά. Αυτό, όπως είναι ευνόητο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και
στους δύο υποκλάδους που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Οι παραγωγοί αλλά και οι
διοικήσεις των συλλογικών μορφών οργάνωσης τόσο του επιτραπέζιου όσο και του συμπύρηνου ροδάκινου βρέθηκαν μπροστά σε μια ξαφνική αρνητική εξέλιξη.
Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για λόγους βελτίωσης των όρων ανταγωνισμού, οι δημόσιες
αρχές χωρών που απορροφούσαν σημαντικές ποσότητες των ελληνικών εξαγωγών, μείωσαν
τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Η κίνηση αυτή ισοδυναμούσε με την επιβολή μη δασμολογικών εμποδίων. Στις ΗΠΑ ειδικότερα, οι ομοσπονδιακές αρχές απαγόρευσαν τελείως το 1999 τη χρήση του methamidophos, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση
εισαγωγής φορτίων ελληνικών κονσερβών ροδάκινου και την επιστροφή τους. Η ανησυχία
για την ασφάλεια των τροφίμων συνέπιπτε με το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με
τις εξωτερικές επιβαρύνσεις του εντατικού προτύπου γεωργίας, στην Ευρώπη και διεθνώς.
Προς την κατεύθυνση της άρσης παρόμοιων επιπτώσεων κινούνται οι πρωτοβουλίες σχετικά
με πιστοποιημένες μορφές φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας, πέραν της βιολογικής όπως π.χ.
«Red tractor scheme», «Linking Environment And Farming, (LEAF)» στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Agriculture Raisonnée» στη Γαλλία αλλά και η «Ολοκληρωμένη προστασία/ ολοκληρωμένη διαχείριση» με διάφορες παραλλαγές και ονομασίες.
Η συγκέντρωση ισχύος εντός του αγροτοδιατροφικού συστήματος, ιδιαίτερα στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, εντάθηκε στο χρονικό διάστημα που εξετάζεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 19 από τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ, για τα οποία υπήρχαν στοιχεία, το μερίδιο της αγοράς στη λιανική πώληση που κατείχαν οι 5 μεγαλύτερες αλυσίδες εμπορίας αυξήθηκε από το 2004 ως το 2007, με ποσοστά που υπερέβαιναν το 50% σε 11 από τις ΕΕ 15
και φτάνοντας σε ποσοστά 75-85% στις Σκανδιναβικές χώρες (European Commission, 2009α
και 2009β. Ως απάντηση στις ανησυχίες του καταναλωτικού κοινού και των πολιτών για την
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ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, με κύριο επιχείρημα τη δυνατότητα αυτορρύθμισης της αγοράς, εξέδωσαν ένα πρότυπο, το EurepGap (το
οποίο τώρα έχει μετονομαστεί σε GlobalGap). Χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού ήταν
ότι, αφενός, το οικονομικό βάρος για τη πιστοποίηση των προϊόντων το έφεραν αποκλειστικά
οι παραγωγοί και οι εκμεταλλεύσεις και αφετέρου, οι αλυσίδες λιανοπωλητών αρνήθηκαν την
επίθεση οποιασδήποτε σήμανσης επί του τελικού προϊόντος, συνεπώς το προϊόν παρέμενε
αδιαφοροποίητο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι επρόκειτο για έναν κοινό κανονισμό και
ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας των προμηθειών, το κόστος του οποίου επωμίζονται οι
προμηθευτές. Αυτό κατέστη δυνατό, δεδομένης της δεσπόζουσας θέσης των αλυσίδων λιανεμπορίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές επίπεδο, η γεωγραφική και χρονική
αποξένωση των αστικών πληθυσμών από τις αγροτικές τους ρίζες, η αυξανόμενη διεκδίκηση
πόρων για ενισχύσεις και για άλλες προτεραιότητες όπως η καινοτομία, η έρευνα αλλά και
άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, πέραν του γεωργικού, συνετέλεσαν στη σταδιακή απο-νομιμοποίηση μιας λογικής στήριξης του γεωργικού πληθυσμού και ιδιαίτερα μορφών ενίσχυσης όπως οι αποσύρσεις προϊόντων στις χωματερές.
2. Περιγραφή του προϋπάρχοντος καθεστώτος
Στο προϋπάρχον καθεστώς οι εκμεταλλεύσεις περιορίζονταν ουσιαστικά μόνο στην παραγωγική τους λειτουργία, η οποία διεξαγόταν σε μια συμβατική, ‘μονολειτουργική’ λογική. Η
παραγωγή στην περιοχή αφορά, κατά κύριο λόγο, το ροδάκινο, τόσο το επιτραπέζιο, όσο και
το κονσερβοποιημένο, το οποίο λόγω της αυξημένης στήριξής του, μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ, σταδιακά επεκτάθηκε σε βάρος άλλων προϊόντων στην περιοχή, όπως τα μήλα, τα κεράσια, τα αχλάδια, κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις διεθνώς στις εξαγωγές κονσερβοποιημένου ροδακίνου, εδώ και πολλά χρόνια.
Για αρκετά χρόνια, μετά το 1981, έτος εισόδου στην ΕΟΚ, γίνονταν επιδοτούμενες αποσύρσεις φρέσκων ροδακίνων με σκοπό τη συγκράτηση των τιμών. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα, είχαν δημιουργηθεί πενήντα ομάδες παραγωγών στην ΠΕ Ημαθίας.
Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία εντασσόταν στο πλαίσιο του τυπικού εντατικού προτύπου με στόχο την αύξηση της παραγωγής και μόνο. Πέραν της εξειδίκευσης των εκμεταλλεύσεων, χαρακτηριζόταν και από όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία του εντατικού μοντέλου,
ήτοι ποικιλίες υψηλής παραγωγικότητας, εις βάρος πολλές φορές της ποιότητας της παραγωγής, εντατική χρήση άρδευσης και χημικών λιπασμάτων, αφού η περιοχή είχε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων (Μπεόπουλος, 1996) αλλά και φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα εντομοκτόνων. Το πρόβλημα της υποβάθμισης της ποιότητας, στην
περίπτωση του επιτραπέζιου ροδάκινου εκλαμβανόταν ως εντελώς ασήμαντο, λόγω απόσυρσης. Από την άλλη μεριά, για τα συμπύρηνα, που προορίζονταν για κονσέρβα, ένα μέρος των
ενισχύσεων από τις αποσύρσεις λειτουργούσε ως συγκαλυμμένη επιδότηση για τις εξαγωγές,
γεγονός που αποτέλεσε μια από τις αιτίες για τις αυξανόμενη αντίδραση των ανταγωνιστών
διεθνώς.
Χαρακτηριστικό των τάσεων που επικράτησαν, ήταν το ότι, ο πολύ σημαντικός παλαιότερα, ρόλος που έπαιζε το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτι-
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κής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στην εισαγωγή νέων ποικιλιών και τον πειραματικό έλεγχο βασικών
χαρακτηριστικών τους, πέρασε στα ιδιωτικά φυτώρια. Αυτό κατέστη δυνατό, αφού, αυξήθηκε
το ειδικό βάρος των επιδοτήσεων και απαξιώθηκε το όλο δημόσιο σύστημα αγροτικής έρευνας και εφαρμογών. Κεντρικό, λοιπόν, ρόλο στο σύστημα έπαιζε ένα δίκτυο τοπικών επαγγελματιών, κυρίως γεωπόνων, που προμήθευαν λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Η παροχή
συμβουλών προς τους γεωργούς ως προς τις πρακτικές που έπρεπε να ακολουθήσουν γινόταν
μέσω των ιδιωτών γεωπόνων που τους προμήθευαν με γεωργικά εφόδια. Οι φυτωριούχοι ήταν εκείνοι που συμβούλευαν για το ποιές ποικιλίες θα έπρεπε να καλλιεργηθούν, ενώ οι αποφάσεις για την εμπορία της παραγωγής ήταν αρμοδιότητα των ομάδων παραγωγών. Στα
δίκτυα που σχετίζονται με την παραγωγή πρέπει να προστεθούν και οι εταιρείες παραγωγής/διακίνησης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων εφοδίων αλλά και εξοπλισμού, που
προμήθευαν τους τοπικούς γεωπόνους.
Στο πολιτικό επίπεδο, ισχυρή ήταν η παρουσία ενός ευρύτερου δικτύου, αποτελούμενου
από τις εκλεγμένες διοικήσεις των ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και συνεταιριστικών εταιρειών, τα παραρτήματα των πολιτικών κομμάτων και τους τοπικούς πολιτευτές. Στο θεσμικό επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι στο σύστημα παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης των ροδάκινων φαίνεται ότι είχαν αναπτύξει απ’ ευθείας δεσμούς, πελατειακής υφής, με τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά δίκτυα και μέσω αυτών στις πολιτικές
διεργασίες ανώτερων επιπέδων. Σχετίζονταν, λοιπόν, με παράκαμψη των τοπικών υπηρεσιών,
άμεσα με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και μέσω αυτών αλλά και των
συνεταιριστικών δομών, με την ΕΕ.
3. Η «φωλεά/θώκος» (niche) και η αλληλεπίδρασή της με το καθεστώς
Η αλλαγή στην ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με το δραστικό περιορισμό των επιδοτούμενων ποσοτήτων, η αδυναμία γρήγορης προσαρμογής των δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων στις αλλαγές, όπως θα μπορούσε να είναι σε περιπτώσεις ετήσιων καλλιεργειών, είχε σαν αποτέλεσμα μια κατάσταση αμήχανης αναμονής από πλευράς
των παραγωγών, των δικτύων, θεσμικών και άτυπων, αλλά και των ανθρώπων που κατείχαν
κομβικές θέσεις στο όλο σύστημα.
Σε αυτό το περιβάλλον η ίδρυση του τυποποιητικού - πιστοποιητικού οργανισμού ΟΠΕΓΕΠ από το Υπουργείο Γεωργίας, με προσανατολισμό, μεταξύ άλλων, την αυξημένη ανταγωνιστικότητα της εθνικής γεωργικής παραγωγής και όχι μόνο την εκπλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών διοικητικών/γραφειοκρατικών απαιτήσεων, φάνηκε ως ένα εγχείρημα
αρκετά πιο φιλόδοξο από την απλή υποκατάσταση, π.χ., των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων. Η έκδοση του προαιρετικού προτύπου AGRO 2 για ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, στα τέλη του 1999, συνοδεύτηκε από
μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη, θεσμικού χαρακτήρα: τη σαφή προτίμηση του ΟΠΕΓΕΠ
προς τη δημιουργία ενός δικτύου ιδιωτών γεωπόνων-συμβούλων για το «στήσιμο» και την
επιτυχή λειτουργία του όλου συστήματος, έναντι της «κλασικής» προσέγγισης μέσω των τοπικών Διευθύνσεων Γεωργίας. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ιδιώτη γεωπόνου συμβούλου «Όταν ξεκίνησε η ολοκληρωμένη [διαχείριση] στην περιοχή, ο ΟΠΕΓΕΠ επέλεξε να συνεργαστεί με εμάς, τους ιδιώτες γεωπόνους, και όχι τους γραφειοκράτες της Διεύθυνσης Γε-
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ωργίας». Μια εντατική εκστρατεία, με συνεχή παρουσία στελεχών του ΟΠΕΓΕΠ στην περιοχή, σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συζητήσεις αλλά και με την οργάνωση ταχύρρυθμων
σεμιναρίων κατάρτισης των επαγγελματιών στην εφαρμογή του προτύπου, η συμμετοχή στα
οποία επιβάρυνε τους ίδιους τους γεωπόνους συμβούλους, φαίνεται ότι συνέβαλε στην αποδοχή του προτύπου από τους επαγγελματίες αρχικά και τους συνεταιριστικούς φορείς αργότερα.
Η τεχνολογική διάσταση του εγχειρήματος ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η όλη παραγωγική διαδικασία άλλαξε. Η εφαρμογή του προτύπου απαιτούσε τυποποιημένες διαδικασίες από
όλους τους εμπλεκομένους, οι οποίες καλύπτουν όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή την επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού, την άρδευση, τη λίπανση (Σύμβουλος Διαχείρισης: «Έχουμε μειώσει τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σχεδόν κατά το ήμισυ,
μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα»), την φυτοπροστασία (Σύμβουλος Διαχείρισης: «Ο κύριος στόχος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ήταν να μας διασφαλίσει ότι τα
κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων [στο τελικό προϊόν] θα ήταν χαμηλά, ώστε να μπορέσουμε να
ξαναμπούμε στις αγορές»), το κλάδεμα, τη συγκομιδή, την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας
και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς. Τέλος, βασικά στοιχεία του προτύπου αποτελούσαν
το σχέδιο διαχείρισης της βιοποικιλότητας στην εκμετάλλευση αλλά και μέτρα ασφαλείας για
τους ίδιους τους παραγωγούς (Γεωργός σε συνέντευξη του 2002: «Τώρα, όταν ψεκάζουμε,
μοιάζουμε με αστροναύτες», λόγω της ειδικής στολής και του κράνους που φορούν κατά τον
ψεκασμό) καθώς και σχέδια διαχείρισης κρίσεων όπως π.χ. αντίδραση σε περίπτωση παγετού.
Πέραν των σχεδίων διαχείρισης για κάθε στάδιο της παραγωγής, για την εφαρμογή του
προτύπου ήταν απαραίτητη η ύπαρξη μιας διαχειριστικής δομής, με τον ορισμό επικεφαλής
της ομάδας και επιβλέποντα ειδικού, η καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων, τεκμηρίωσης μέσω μετρήσεων και δοκιμών αλλά και κατάρτισης
των παραγωγών που συμμετείχαν. Η παροχή συμβουλών ήταν κομβικής σημασίας, καθώς οι
παραγωγοί δεν προχωρούσαν σε καμμιά καλλιεργητική εργασία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον επιβλέποντα (Διευθυντής Συνεταιριστικής κοινοπραξίας: «Το κύριο αποτέλεσμα
της ΟΔ είναι ότι έβαλε την επιστήμη στην παραγωγή».)
Παράλληλα με τις αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας, άλλαξε, στη συγκεκριμένη,
τουλάχιστον, περιοχή και πεδίο εφαρμογής, η στόχευση του προτύπου. Έτσι, αντί της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο κύριος στόχος ήταν η παραγωγή ενός προϊόντος
απαλλαγμένου από υπερβολικά υπολείμματα ή και ελεύθερου υπολειμμάτων συγκεκριμένων
δραστικών ουσιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του συστήματος της ΟΔ, μια
σειρά νέων δικτύων έκαναν την εμφάνισή τους. Πρόκειται για τους ιδιώτες συμβούλους, οι
οποίοι βοηθούν τις ομάδες παραγωγών στη διαμόρφωση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης. Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθεί κι ένα δίκτυο από ιδιώτες επαγγελματίες που προσφέρουν τεχνικές συμβουλές, είτε ως υπάλληλοι των ομάδων παραγωγών, είτε ως συνεργαζόμενοι ανεξάρτητοι τεχνικοί σύμβουλοι. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των ιδιωτικών εταιρειών πιστοποίησης αφού ο ΟΠΕΓΕΠ, μετά από μια αρχική εμπλοκή του στην πιστοποίηση
αποσύρθηκε, περιοριζόμενος στη «έγκριση» των ιδιωτικών πιστοποιητικών οργανισμών.
Η ερευνητική προσπάθεια του τοπικού Ινστιτούτου του ΕΘΙΑΓΕ, φαίνεται να επανα-
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συνδέθηκε με την παραγωγική διαδικασία κατόπιν πρόσκλησης των ομάδων παραγωγών της
ολοκληρωμένης και σε συνεργασία με ιδιώτες συμβούλους διαχείρισης και ειδικούς τεχνικούς συμβούλους, εφαρμόζοντας σε μεγάλη κλίμακα καινοτόμα προγράμματα ήπιας φυτοπροστασίας.
Η δημόσια παρέμβαση δεν περιορίστηκε στο ρυθμιστικό ρόλο του ΟΠΕΓΕΠ. Οι ομάδες παραγωγών χρηματοδοτήθηκαν για την εφαρμογή του συστήματος, στο πλαίσιο της
ΚΟΑ των φρούτων και λαχανικών, η οποία διέθετε πόρους για την εφαρμογή επιχειρησιακών
προγραμμάτων από τις ομάδες παραγωγών, ενώ από εθνικά (αναπτυξιακοί νόμοι) ή κοινοτικά
μέτρα πολιτικής (πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και περιφερειακή) εξασφάλισαν πόρους για
υποδομές.
Ως προς τη διαδικασία της μάθησης, οι παραγωγοί με την ένταξή τους στο σύστημα έπρεπε να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια (διάρκειας 1-2 ωρών) σε αρκετά αντικείμενα. Το ποσοστό παρακολούθησης έφθασε το 80%, σύμφωνα με τις καταγραφές των επιβλεπόντων και των συμβούλων διαχείρισης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός συμβούλου διαχείρισης: «Η διαδικασία της μάθησης είναι αμφίδρομη. Εμείς [οι σύμβουλοι] μαθαίνουμε μαζί με τους παραγωγούς από τις επισκέψεις που κάνουμε στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) αλλά μαθαίνουμε κι από τους παραγωγούς ή τους τοπικούς ειδικούς σε τεχνικά θέματα τις καλές λύσεις που δίνουν σε συγκεκριμένα προβλήματα και στη συνέχεια διαχέουμε αυτές τις ‘καλές πρακτικές’ στους άλλους γεωργούς».

Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Η φύση της μετάβασης
Όπως ήδη εξηγήθηκε, το, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υφιστάμενο καθεστώς δεν
μπορούσε πια να συνεχισθεί. Η απότομη αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής, βρήκε τις ομάδες
παραγωγών σε μια κατάσταση που οι αγορές του εξωτερικού είτε είχαν χαθεί, είτε διατηρούνταν με συγκαλυμμένες εξαγωγικές επιδοτήσεις. Οι τελευταίες αντιμετωπίστηκαν με νέα τεχνικά εμπόδια από την πλευρά των ανταγωνιστριών χωρών. Αυστηροί κανονισμοί ασφάλειας
(όπως αυτοί που αφορούσαν τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων) που ανταποκρίνονταν ταυτόχρονα στην αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών, οδήγησαν στις απορρίψεις φορτίων.
Η, μέχρι τότε μόνη, διαθέσιμη επιλογή, αυτή δηλαδή του μετασυλλεκτικού ελέγχου του
συνόλου των φορτίων πριν αυτά εγκαταλείψουν τη χώρα, κρίθηκε ως αναποτελεσματική, μη
αποδοτική και πάνω απ’ όλα μη εφαρμόσιμη στην πράξη. Εξ ού και η επείγουσα ανάγκη να
βρεθεί ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η παραγωγή συμμορφωνόταν με τους
περιορισμούς που είχαν τεθεί από τους εισαγωγείς, προκειμένου να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι εξαγωγικές αγορές. Πολύ περισσότερο μάλιστα στο συγκεκριμένο κλάδο, όπου η
αλλαγή καλλιέργειας, μια πιθανή εναλλακτική στις ετήσιες καλλιέργειες, δεν ήταν ρεαλιστική.
Έτσι, παρότι ο διακηρυγμένος αντικειμενικός σκοπός της ΟΔ ήταν η εισαγωγή ενός
γεωργικού προτύπου περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον, το πρώτο μέρος του νέου συστήματος, το οποίο απαιτούσε μια σειρά από τυποποιημένες διαδικασίες, παρακολουθούμενες και ελεγχόμενες, φαινόταν να είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση ενός προϊόντος με τα
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επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση μη ανιχνεύσιμα υπολείμματα, συγκεκριμένων δραστικών ουσιών στα προς εξαγωγή φορτία.
Οι ιδιώτες γεωπόνοι, μέχρι τότε απλοί προμηθευτές εισροών και συμβατικών τεχνικών
συμβουλών στους γεωργούς, ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν να αναλάβουν νέους ρόλους. Η
επαγγελματική τους δραστηριότητα είχε δεχθεί σοβαρά πλήγματα τόσο από την αλλαγή στο
καθεστώς πολιτικής σχετικά με τις επιδοτούμενες αποσύρσεις των ροδακίνων, όσο και, αμέσως μετά, από τη θέσπιση των νέων επιτρεπόμενων ορίων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων. Οι ειδικοί συνάδελφοί τους από τις βιομηχανίες των φυτοφαρμάκων, οι οποίες αντιμετώπιζαν επίσης απώλειες, δεν μπορούσαν πλέον να τους βοηθήσουν με τεχνικές οδηγίες, όπως έκαναν μέχρι τότε. Έτσι, η μετατόπιση της στόχευσης από την αύξηση της παραγόμενης
ποσότητας στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων έκανε το πρότυπο AGRO2 το
ιδανικό ‘όχημα’ για την επιτυχή εισαγωγή του συστήματος ελεγχόμενης παραγωγής.
Το προϋπάρχον δίκτυο των ιδιωτών γεωπόνων προσείλκυσε την ιδιαίτερη προσοχή, ως
προς τον δυνητικό του ρόλο στην εισαγωγή του νέου συστήματος. Ήδη, οι πιέσεις από το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθιστούσαν τόσο τους ίδιους, όσο και τον ρόλο
τους ως απλών προμηθευτών εισροών, ξεπερασμένο. Ο ΟΠΕΓΕΠ έπαιξε έναν διττό ρόλο
(«υβριδικό» κατά την ορολογία της σχετικής βιβλιογραφίας), αφού ήταν θεσμός του καθεστώτος αλλά ταυτόχρονα, στην προσπάθειά του να προσελκύσει τους παραγωγούς στην υιοθέτηση του νέου συστήματος, λειτούργησε ως «υποκινητής» της όλης προσπάθειας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο για την «επώαση».
Στην περαιτέρω εξέλιξη του νέου εγχειρήματος, σημαντικός ήταν ο ρόλος των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και συγκεκριμένα η ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων φυτοπροστασίας,
οι οποίες δοκιμάστηκαν σε τοπικό επίπεδο αλλά σε ευρεία κλίμακα, μέσω προγραμμάτων έρευνας και επίδειξης, συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, που τα εφάρμοζαν ομάδες παραγωγών σε συνεργασία με ιδιώτες συμβούλους και τα τοπικά δημόσια ερευνητικά ινστιτούτα.
Επιπλέον, όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές και διαχειριστικές καινοτομίες ήταν επιλέξιμες
για χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά σχέδια των ομάδων παραγωγών στο πλαίσιο της
ΚΟΑ των φρούτων.
Η εφαρμογή του νέου συστήματος έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες παραγωγών να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγορών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ελεγχόμενη και τεκμηριωμένη παραγωγική διαδικασία επέτρεψε την ανταπόκριση
στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών (Διευθυντής Συνεταιριστικής Κοινοπραξίας:
«Αυτό που μάς ζήτησαν [προκειμένου να μπορέσουμε να εξάγουμε] ήταν χωρίς νόημα αλλά ήταν πολύ εύκολο για μάς να το κάνουμε και μάλιστα χωρίς επιπλέον κόστος»).
Το γεγονός ότι, παρά την αρχική του φιλοπεριβαλλοντική στόχευση, το νέο σύστημα
κλήθηκε να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός υπαρκτού ελλείμματος στο παραγωγικό σύστημα, δείχνει ότι το σύστημα αυτό είχε την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμοστεί
για να ανταποκριθεί σε υπαρκτές ανάγκες των παραγωγών. Η δυναμική του νέου συστήματος
έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες παραγωγών να επαναπροσανατολίσουν, στη συνέχεια,
τους στόχους τους, αφού μπορούσαν να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα.
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση των στρατηγικών εμπορίας για κάθε ένα
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από τα δύο βασικά προϊόντα της περιοχής. Ενώ δηλαδή για το κονσερβοποιημένο ροδάκινο η
διαπραγμάτευση γίνεται κεντρικά από τις συνεταιριστικές βιομηχανίες, οι οποίες ανήκουν σε
ενώσεις ή κοινοπραξίες συνεταιρισμών της περιοχής, οι ίδιοι συνεταιρισμοί ενεργούν ως ανεξάρτητες ομάδες παραγωγών στην εμπορία των φρέσκων ροδάκινων. Στην περίπτωση των
κονσερβοποιημένων ροδάκινων, η ΟΔ μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρωτοβουλία αντιολιγοψωνιακού χαρακτήρα. Οι ομάδες παραγωγών στοχεύουν σε μια περισσότερο ισόρροπη
κατανομή της προστιθέμενης αξίας εντός της σχετικής «αλυσίδας», ενώ παράλληλα έχουν
κατακτήσει μια θέση διαμορφωτή τιμών έναντι των ιδιωτών ανταγωνιστών τους.

Συμπεράσματα
Η θεώρηση της μετάβασης στη βιωσιμότητα ως μιας δυναμικής διαδικασίας αλλαγών στην
οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, της αξίες και όχι μόνο
στην τεχνολογία, φαίνεται να είναι μια λειτουργική προσέγγιση. Η θεώρηση της μετάβασης
ως το αποτέλεσμα μιας απλής τεχνολογικής μεταβολής, όσο και δραστική να είναι αυτή, δεν
δίνει τη δυνατότητα να εξηγηθεί το σύνολο της υπερδεκάχρονης αυτής διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν
άργησαν να φανούν, καθώς οι συνεταιρισμοί/ομάδες παραγωγών είδαν τη διαπραγματευτική
τους δύναμη να αυξάνεται εντός της αλυσίδας της παραγόμενης αξίας και οι ιδιώτες έμποροι
στην πραγματικότητα ακολουθούν τις τάσεις που καθορίζονται από τους συνεταιρισμούς. Το
γεγονός αυτό μαζί με τη, σε σημαντικό βαθμό, αποδοχή του προαιρετικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της καλλιέργειας του ροδάκινου, από τους παραγωγούς της ΠΕ Ημαθίας, την διάδοση των συστημάτων διαδικασιών περιβαλλοντικής πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στη γεωργία της περιοχής (αφού πέντε εταιρείες πιστοποίησης δραστηριοποιούνται τοπικά), την επέκταση του δικτύου των συμβούλων και την αλλαγή του ρόλου
των δικτύων, με τις ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που αυτές επέφεραν στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ενδείξεις κοινωνικής βιωσιμότητας του συστήματος.
Τέλος, η μείωση χρήσης των εισροών (νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) αλλά και οι
ηπιότερες για το περιβάλλον πρακτικές φυτοπροστασίας που υιοθετήθηκαν σε ευρύτατη κλίμακα, τεκμηριώνουν μια θετική επίδραση στο περιβάλλον της περιοχής.
Η πολυεπίπεδη εξέταση της μετάβασης, στο επίπεδο του ευρύτερου τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, αυτό του καθεστώτος και του θώκου, αλλά και των επιδράσεων μεταξύ τους ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο εντοπισμός της συνδρομής πολλαπλών αλλά
συγκεκριμένων επιδράσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος και ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξαν στην διαδικασία της μετάβασης, πρόσθεσε μια ισχυρή και αξιόπιστη ερμηνευτική παράμετρο, που λείπει σε πολλές από τις αναλύσεις στη βιβλιογραφία της αγροτικής ανάπτυξης.
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι σ’ αυτήν την περίπτωση, η μετάβαση είχε μια «αμυντική» αφετηρία, αφού η συγκυρία στο ευρύτερο περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα αρνητική για την επιβίωση
του προϋπάρχοντος καθεστώτος.
Στο επίπεδο του προϋπάρχοντος καθεστώτος, η ανάλυσή του σε τρεις διαστάσεις, την
τεχνολογική, την κοινωνική και την θεσμική-αξιακή, επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση της
διαδικασίας με την οποία η πρωτοβουλία που εξετάστηκε, «αγκυρώθηκε» και «επωάστηκε»
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μέσα στο υπάρχον καθεστώς. Έτσι, οι σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές που επήλθαν και οι
καινοτομίες δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, πρώτον, αν θεσμικοί φορείς του προϋπάρχοντος καθεστώτος δεν προσαρμόζονταν σε νέους «υβριδικούς» ρόλους, όπως ο ΟΠΕΓΕΠ
(ρυθμιστής και υποκινητής της όλης προσπάθειας) και οι συνεταιριστικές οργανώσεις (με καθήκοντα εμπορίας αλλά και εκπροσώπησης) και δεύτερον, αν τα υπάρχοντα δίκτυα δεν άλλαζαν στόχους, οργάνωση και εύρος. Ανέλαβαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εταίροι τη συν-ευθύνη
της διαδικασίας μετάβασης, προσαρμόζοντας το πρότυπο στις ανάγκες τους και προσαρμοζόμενοι οι ίδιοι στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, σε ένα αντικειμενικά μάλλον δύσκαμπτο κλάδο, αυτόν των δενδρωδών καλλιεργειών.
Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, λόγω της έμφασης
που δίνει στο δυναμικό χαρακτήρα της μετάβασης στάθηκε δυνατό να περιγράψει τη διαδικασία της μετάβασης και να βοηθήσει στην κατανόησή της. Θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει βέβαια ότι με τη μέχρι τώρα χρήση της, στην εξέταση της εξέλιξης ολόκληρων κλάδων ή τομέων σε εθνικό ή και υπερεθνικό επίπεδο, η χρησιμότητά της για τη διαμόρφωση
προτάσεων πολιτικής ήταν μάλλον περιορισμένη, πέραν της χρήσης ως παραδείγματος. Κι
αυτό γιατί τα συμπεράσματα που μπορούν να αντληθούν είτε είναι τόσο γενικά που καταλήγουν σε κοινοτοπίες είτε είναι τόσο εξειδικευμένα στη περίπτωση που μελετάται, που οποιαδήποτε απόπειρα γενίκευσης έστω και κάποιων από αυτά είναι αδύνατη. Η προσπάθεια που
γίνεται στο ερευνητικό πρόγραμμα, να εφαρμοστεί σε περιφερειακό ή και υποπεριφερειακό
επίπεδο και με διαφορετικά σημεία αφετηρίας, επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα και από τα
πρώτα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, διαφαίνονται κάποιες δυνατότητες. Η απάντηση σε ερωτήματα όπως π.χ. για τις αιτίες της διαφοροποίησης της διαδικασίας στα διαφορετικά τελικά προϊόντα (επιτραπέζιο και κονσερβοποιίας) ή μεταξύ περιοχών, αναμένεται να φωτίσει καλύτερα τη δυναμική διαδικασία της συνεξέλιξης που είναι η μετάβαση στη βιωσιμότητα.

Βιβλιογραφία
Aguglia L., Henke R., Poppe K., Roest A. and C. Salvioni (2009). Diversification and multifunctionality in Italy and the Netherlands: a comparative analysis. OECD …
Beopoulos N. and G. Vlahos, 2004. Policy measures in an environmentally sensitive area specialised
in sheep breeding. The case of North-western Lesvos, in Unravelling desertification: policies
and actor networks in Southern Europe, Wilson, G.A. and Juntti, M. (eds), Wageningen Academic Publishers, 157-178.

Μπεόπουλος Ν., 1996. Η επίδραση των αγροτικών δραστηριοτήτων, στο Το Περιβάλλον
στην Ελλάδα: 1991-1996», σελ. 142-177, Εκδόσεις: Ίδρυμα Μποδοσάκη, Αθήνα.
Darnhofer I, Loibl MC (2007) Experiences from transdisciplinary workshops: Co-learning
about the effects of global change on farming and rural areas. Paper presented at the
XXII Congress of the European Society for Rural Sociology held 19-24 Aug 2007 in
Wageningen, the Netherlands.
Darnhofer I. (2011). Initial Conceptual Framework. Farming Transitions: Pathways Towards
Regional Sustainability of Agriculture in Europe (Farmpath). Deliverable D2.1 (WP 2).
FP7 KBBE 2010-4, Contract No. 265394

- 462 -

Ενότητα 7 - Η μετάβαση προς βιώσιμες μορφές γεωργίας

de Haan, J. and J. Rotmans (2011). Patterns in transitions: Understanding complex chains of
change. Technological Forecasting and Social Change 78: 90-102.
European Commission, 2009α. Competition in the food supply chain COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SEC (2009) 1449.

European Commission, 2009β. The evolution of value-added repartition along the European
food supply chain COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SEC (2009)
1445.
Geels, F. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multilevel perspective and a case-study. Research Policy 31(8-9): 1257–1274.
Geels, F. (2005). The dynamics of transitions in socio-technical systems: A multi-level analysis of the transition pathway from horse-drawn carriages to automobiles. Technology
Analysis and Strategic Management 17(4): 445-476.
http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/history/
Kemp R, Martens P (2007) Sustainable development: How to manage something that is subjective and never can be achieved? Sustainability: Science, Practice & Policy 3: 5-14.
Kemp R. & Martens P. 2007. Sustainable development: how to manage something that is subjective and never can be achieved?. Sustainability: Science, Practice, & Policy 3(2):514.
Kemp, R., D. Loorbach and J. Rotmans (2007). Transition management as a model for managing processes of coevolution towards sustainable development. International Journal
of Sustainable Development and World Ecology 14(1): 78-91.
Knickel K., Renting H. and J.D. van der Ploeg (2004). Multifunctionality in European agriculture, in F. Brower (ed.) Sustaining Agriculture and the Rural Development. Governance, Policy and Multifuncionality. Edward Elgar. Cheltenham, UK, Northampton,
MA, USA.
Loorbach D, Frantzeskaki N (2009) A transition research perspective on governance for sustainability. Paper presented at the conference: “Sustainable development: A challenge
for European research” held 28-29 May 2009 in Brussels.
Marsden, T. (2004) The quest for ecological modernisation: Re-spacing rural development
and agri-food studies. Sociologia Ruralis 44(2) 130-146
Plummer R (2009) The adaptive co-management process: An initial synthesis of representative models and influential variables. Ecology and Society 14: 24.
Reijs, J., F. Verhoeven, J. van Bruchem, J.D. van der Ploeg and E. Lantinga (2004). The nutrient management project of the VEL and VANLA environmental co-operatives. In: J.
Wiskerke and J.D. van der Ploeg (eds). Seeds of transition. Essays on novelty production, niches and regimes in agriculture. Assen: van Gorcum, pp. 149-182.
Renting, H., W. Rossing, J. Groot, J.D. van der Ploeg, C. Laurent, D. Perraud, D. Stobbeaar
and M. van Ittersum (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of Environmental Management 90 (Suppl. 2): S112-S123.
Rotmans, J. and D. Loorbach (2009). Complexity and transition management. Journal of Industrial Ecology 13(2): 184-196.

- 463 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Scoones I, Leach M, Smith A, Stagl S, Stirling A, Thompson J (2007) Dynamic systems and
the challenge of sustainability. STEPS Working Paper 1. Brighton: STEPS Centre.
Van der Ploeg J.D. and D.Roep (2003) Multifunctionality and rural development: the actual
situation in Europe, in G. Van Huylenbroeck and G. Durand (eds) Multifunctional Agriculture. A new paradigm for European agriculture and Rural Development. Ashgate,
Burlington, VT (USA), Aldershot (UK).
van der Ploeg, J.D., Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J. Marsden, T., de Roest,
K., Sevilla-Guzmán, E. and F. Ventura (2000). Rural Development: From practices and
policies towards theory. Sociologia Ruralis, 40 (4) 391-407

- 464 -

ΕΝΟΤΗΤΑ

8

ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
◊

Διερεύνηση κινήτρων, κίνδυνων και τρόπων διαχείρισης κινδύνων βιοκαλλιεργητών και παραγωγών συμβατικής γεωργίας.

◊

Ανάπτυξη υποδείγματος Heckman για τον προσδιορισμό του
βαθμού της υιοθέτησης του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.

Διερεύνηση κινήτρων, κίνδυνων και τρόπων διαχείρισης κινδύνων
βιοκαλλιεργητών και παραγωγών συμβατικής γεωργίας
Γ. Κωστιάνης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α., Ιερά Οδός 75,
11855 Αθήνα, E-mail: g.kostianis@yahoo.gr

Λ. Καζακόπουλος
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α., Ιερά Οδός 75,
11855 Αθήνα, E-mail: leokaz@aua.gr

Γ. Αλεξόπουλος
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α., Ιερά Οδός 75,
11855 Αθήνα, E-mail: galexop@aua.gr

Ε. Τζουραμάνη
Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (Ι.ΓΕ.Κ.Ε.)
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Τέρμα Αλκμάνος, 11525 Ιλίσια Αττική, E-mail: tzouramani.inagrop@nagref.gr

Περίληψη
Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Στην παρούσα εργασία που αξιοποιεί δεδομένα πρωτογενούς έρευνας στο Ν. Λακωνίας, διερευνώνται, αρχικά, οι αντιλήψεις βιολογικών και συμβατικών παραγωγών απέναντι στους κίνδυνους που αντιμετωπίζει η υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας και στη συνέχεια με τη χρησιμοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης (Factor analysis) εντοπίζονται οι στάσεις και εκτιμήσεις τους έναντι των στρατηγικών που υιοθετούν για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Τέλος, χρησιμοποιώντας την Probit ανάλυση, εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων και των στρατηγικών που υιοθετεί η κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποδηλώνουν ότι τα
κίνητρα για την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας είναι κυρίως περιβαλλοντικά και οικονομικά. Οι βιοκαλλιεργητές φαίνονται πρόθυμοι να εκθέσουν την ασφάλεια της καλλιέργειας
τους σε περιβάλλον κινδύνου κυρίως σε θέματα που αφορούν την παραγωγή με στόχο την
εξασφάλιση καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος καθώς και να συμμετάσχουν σε νέα
σχήματα και τρόπους εμπορίας σε αντίθεση με τους συμβατικούς παραγωγούς που επιλέγουν
παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου.
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογική γεωργία, κίνδυνοι, εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

Abstract
In recent years, there has been a growing interest towards organic agriculture worldwide. A
growing consumer awareness of food safety issues and environmental concerns led to an increased public demand for organic products. Also, the applied agricultural policies providing
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several initiatives for Greek farmers strengthened the development of the Greek sector. This
research paper has set to examine and determine the motives, the risks associated with the
adoption of organic agriculture and the applied income risk management strategies in a pioneered region of organic agriculture, that of Lakonia-Peloponnisos. The determinants of the
critical decision to convert to organic farming are examined by applying bivariate analysis
and on a further step by factor and probit analysis. The results show that the main motives for
organic farmers are both environmental and economic. Organic farmers adopt a more risky
attitude against production aspects than their conventional counterparts. Moreover, they prefer
to follow new supply chains for their products, and minimize their production cost in order to
keep their farming activity within a sustainable track.
Key-words: Organic agriculture, risk perceptions, income risk management strategies

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω της
δυναμικής που παρατηρείται τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και στην κατανάλωση με
την υιοθέτηση του θεσμικού πλαισίου για την επίτευξη μιας ποιοτικής γεωργίας. Η εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική (Καν 2092/91 και Καν 1804/99) με τα θετικά κίνητρα υιοθέτησης
για τους παραγωγούς έχει συμβάλλει σημαντικά στην άνθιση της βιολογικής γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιολογική γεωργία καταλαμβάνει 78 εκατομμύρια στρέμματα στην ΕΕ
καλύπτοντας το 4,3% της συνολικά χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) (European
Commission, 2010). Ο βαθμός ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας διαφοροποιείται ανάλογα
τη χώρα. Στην Ελλάδα, ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας παρουσιάζει σημαντική άνοδο. Η
συνολικά καλλιεργούμενη έκταση που έχει μετατραπεί σε βιολογική έφθασε τα 3 εκατ.
στρέμματα το 2010 που αντιστοιχούν στο 8,2% της συνολικά ΧΓΕ με 24.000 εκμεταλλεύσεις. Η δραστηριότητα της πλειονότητας των βιοκαλλιεργητών επικεντρώνεται κυρίως σε πολυετείς καλλιέργειες όπως ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργία και εσπεριδοειδή αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική ενίσχυση των ετήσιων καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας.
Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο να διερευνηθούν οι λόγοι που ωθούν
τους παραγωγούς να υιοθετήσουν ή όχι τη βιολογική γεωργία (Padel, 2001· Rigby et al.,
2001; Flaten, et al., 2005· Flaten, et al., 2006· Toma and Mathijs, 2007· Koesling et al., 2008·
Defrancesco et al., 2008· Sierra et al., 2008· Greiner, et al., 2009· Alexopoulos et al., 2010·
Flaten, et al., 2010· Sattler and Nagel, 2010). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συνδέονται με το βαθμό υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας. Τα χαρακτηριστικά του γεωργού (κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά) σε αλληλεπίδραση με τα
χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης καθώς και η αντίληψη του κινδύνου και οι προσωπικές
αντιλήψεις για θέματα περιβάλλοντος, οικονομικά, θεσμικά, κοινωνικά και υγείας είναι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν γιατί κάποιοι παραγωγοί υιοθετούν τη βιολογική γεωργία έναντι κάποιων άλλων. Αρκετές έρευνες περιγράφουν τους βιοκαλλιεργητές νεότερους
και καλύτερου μορφωτικού επιπέδου, με μικρές εκμεταλλεύσεις και μικρότερη εμπειρία στη
γεωργία σε σχέση με τους συμβατικούς παραγωγούς. Επιπλέον, κίνητρα οικονομικά (όπως
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καλύτερες τιμές, αυξανόμενη ζήτηση και νέες αγορές) και μη οικονομικά (περιβαλλοντικά
κίνητρα και θέματα υγείας) συμβάλλουν στο βαθμό υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας.
Επίσης, εκτός από τα κίνητρα υιοθέτησης υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι που
αποθαρρύνουν ένα σημαντικό ποσοστό των γεωργών να στραφούν στη βιολογική γεωργία ή
κάποιους να τη διακόψουν. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, την καλλιέργεια και τα
χαρακτηριστικά του γεωργού. Συγκεκριμένα, έρευνες (Defrancesco, et al., 2008· Lien, et al.,
2006· Flaten et al., 2010· Uematsu and Mishra, 2012) έχουν δείξει ότι οι βιοκαλλιεργητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία. Έχουν έλλειψη ενημέρωσης και
ανεπαρκή πληροφόρηση σε θέματα φυτοπροστασίας και εφαρμογής νέων τεχνικών καλλιέργειας καθώς και έλλειψη εξειδικευμένων εργατών. Επιπλέον, φοβούνται τη μειωμένη παραγωγή, το υψηλό κόστος παραγωγής και πιστοποίησης, την ενδεχόμενη μειωμένη κερδοφορία
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Παράλληλα, αρνητικά συμβάλλει η έλλειψη συνεργασίας με άλλους παραγωγούς, η γραφειοκρατία, η μη οργανωμένη εμπορία και η δυσκολία επιλογής του καταλληλότερου δικτύου πώλησης σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των στρατηγικών που ακολουθούν τόσο
οι βιοκαλλιεργητές όσο και οι συμβατικοί γεωργοί για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής
τους. Έρευνες δείχνουν διαφορετική προσέγγιση στην ανάληψη των αντίστοιχων πρωτοβουλιών (Hanson, et al., 2004· Koesling, et al., 2004· Flaten, et al., 2005). Στρατηγικές όπως η
ευχέρεια ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή η ευχέρεια αποθήκευσης του προϊόντος,
οι επενδύσεις εκτός γεωργίας ή η αναβάθμιση της εκμετάλλευσης με νέο εξοπλισμό, η χρήση
συμβολαίων και η επιδίωξη της συνεταιριστικής εμπορίας ή η συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών καθώς και η ασφάλιση και τα προληπτικά μέτρα προστασίας για τη μείωση των καταστροφών σε περίπτωση ασθενειών ή δυσμενών καιρικών συνθηκών αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
Παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες για τη βιολογική γεωργία
στην Ελλάδα, οι προσεγγίσεις εστιάζουν κυρίως στην οικονομική και τεχνική αποτελεσματικότητα (Tzouvelekas κ.ά. 2001· Genius, et al., 2006· Τζουραμάνη, κ.ά., 2012), στη διερεύνηση της πρόθεσης του καταναλωτή να αγοράσει βιολογικά προϊόντα (Fotopoulos and
Krystallis, 2002· Tsakiridou, et al., 2008), στους τρόπους διάδοσης της βιολογικής γεωργίας
και τους παράγοντες υιοθέτησης (Beopoulos and Louloudis, 1997· Daminanos and
Giannakopoulos, 2002· Alexopoulos, et al., 2010· Theocharopoulos et al., 2012· Σαντοριναίου, κ.ά., 2012) και σε μικρότερο βαθμό στη διερεύνηση της παραμέτρου του κινδύνου που
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της βιολογικής γεωργίας και των στρατηγικών που ακολουθούν
για να ενισχύσουν την εκμετάλλευσή τους.
Οι βασικοί στόχοι αυτής της εργασίας είναι δύο. Πρώτον να προσδιοριστούν τα κίνητρα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υιοθέτηση της βιολογικής καλλιέργειας στην περιοχή αναφοράς (Ν. Λακωνίας) και δεύτερον να εντοπιστούν οι στρατηγικές που ακολουθούνται από τους βιοκαλλιεργητές σε σχέση με τους συμβατικούς παραγωγούς. Η εργασία αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες. Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία και η περιγραφή
της έρευνας, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
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Μεθοδολογία
Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των ακόλουθων ζητημάτων: της αντίληψής των
παραγωγών για τον παράγοντα κίνδυνο-ρίσκο, του πλαισίου διαχείρισής του από τους καλλιεργητές, της πρόθεσης των παραγωγών να διακινδυνεύσουν για την εκμετάλλευσή τους, σε
τομείς που αφορούν την παραγωγή, της διακίνησης των προϊόντων του και του δανεισμού της
μονάδας καθώς και των κινήτρων που τους ωθούν στην αποδοχή ή όχι της βιολογικής γεωργίας ή τα μελλοντικά σχέδιά τους που συνδέονται με την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας.
Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας επιλέχτηκε η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διαιρέθηκε σε τέσσερεις βασικές θεματικές ενότητες καθώς και σε γενικές ερωτήσεις για τη διερεύνηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος των δυο πληθυσμιακών ομάδων. Οι τύποι των ερωτήσεων που ενσωματώθηκαν σε αυτό ήταν κλειστές, πολλαπλών επιλογών, αριθμητικές
ανοικτού τύπου και ανοικτού τύπου κειμένου καθώς και ερωτήσεις επταβάθμιας κλίμακας
Likert.
Αρχικά, για την παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Μέσες τιμές των δύο υποομάδων, βιολογικών και συμβατικών παραγωγών, ελέγχθηκαν εάν διαφέρουν είτε χρησιμοποιώντας είτε το Student’s t-test
για ποσοτικές μεταβλητές είτε το χ2 για τις ποιοτικές μεταβλητές. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών και ο στατιστικός έλεγχος των μεταβλητών έγινε με τη βοήθεια του SPSS. Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης (Factor analysis) για να προσδιοριστούν οι στρατηγικές που ακολουθούν οι καλλιεργητές για τη διαχείριση των κινδύνων που
αντιμετωπίζουν. Με την εφαρμογή της ανάλυσης σε κύριους παράγοντες (principal factor
analysis) και με ορθογωνική περιστροφή (varimax rotation) των παραγόντων διαπιστώθηκε
ότι η στρατηγική που ακολουθούν οι καλλιεργητές για τη διαχείριση του κινδύνου είναι πολυδιάστατη. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν
για να γίνει η εκτίμηση του υποδείγματος Probit.
Το υπόδειγμα Probit χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τους παράγοντες που διαφοροποιούν τους βιοκαλλιεργητές σε σχέση με τους συμβατικούς καλλιεργητές θέτοντας ως εξαρτημένη μια διχοτομική μεταβλητή (βιολογικός ή συμβατικός) και διερευνώντας με τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης πιθανοφάνειας την επίδραση μιας σειράς ανεξάρτητων - διχοτομικών ή συνεχών- μεταβλητών στην επιλογή μεταξύ των δύο εναλλακτικών (Greene 2000).
Συγκεκριμένα, εκτιμά τη σχέση της πιθανότητας πρόθεσης υιοθέτησης βιολογικής γεωργίας ή
όχι όσον αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και στρατηγικών διαχείρισης για την εκμετάλλευση. Το υπόδειγμα Probit προσδιορίζεται από τη σχέση Pr ob[ yt = 0] = 1 − Φ ( xt β ) , όπου
Φ (•) είναι η αθροιστική συνάρτηση κατανομής, Φ (z ) είναι η πιθανότητα όπου η τυχαία με-

ταβλητή με κανονική κατανομή, μέσο όρο μηδέν και μοναδιαία διακύμανση δεν υπερβαίνει
το z . Η εξαρτημένη μεταβλητή δεν είναι συνεχής αλλά είναι διχοτομική μεταβλητή. Η πιθανότητα εξαρτάται από ένα αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών ( xt ) και των αντίστοιχων συντελεστών παλινδρόμησης β με κύριο στόχο να προσδιοριστούν οι τιμές αυτών των παραμέτρων. Δεδομένου ότι xt β έχουν κανονική κατανομή, η ερμηνεία των συντελεστών της Probit
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ανάλυσης xt β γίνεται σε Ζ τιμές. Η ερμηνεία των συντελεστών της Probit ανάλυσης, β , δηλώνει ότι μια μονάδα αύξησης της μεταβλητής οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας του Probit
κατά β τυπικές αποκλίσεις. Η εκτίμηση του υποδείγματος Probit γίνεται με την μέθοδο της
μέγιστης πιθανοφάνειας. Καλή προσαρμογή του υποδείγματος και έλεγχος των στατιστικών
αποτελεσμάτων βασίζονται στη λογαριθμική πιθανοφάνεια και στον έλεγχο της τιμής χ2.

Δεδομένα
Πεδίο της έρευνας αποτέλεσε ο νομός Λακωνίας, που αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους
χρονικά και σημαντικότερους τόπους ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Η επιτόπια έρευνα εφαρμόστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2010 σε 72 βιολογικούς και
σε 51 συμβατικούς παραγωγούς. Λόγω του μικρού μεγέθους, η έρευνα αυτή θεωρείται διερευνητική. Το δείγμα των βιολογικών παραγωγών επελέγη με ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία της άριστης κατανομής κατά Neyman (Καζακόπουλος, 2009· Σιάρδος 2005). Για
τις ανάγκες της έρευνας και ακολουθώντας τις προδιαγραφές της τεχνικής που ακολουθήθηκε
συγκεντρώθηκε το σύνολο των βιοκαλλιεργητών που πιστοποιούνται από τους οργανισμούς
Βιο Ελλάς και ΔΗΩ, που συνεργάζονται με τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών που
επιχειρούν οργανικά στον νομό. Ο πληθυσμός κατατάχθηκε αρχικά με βάση την κατεύθυνση
της ομάδας (φυτική-ζωική) και στη συνέχεια κατά τη χρονολογία ένταξης, που καθορίστηκε
με βάση την πρώτη χρονιά που εντάχθηκε ο κάθε παραγωγός στο καθεστώς της βιολογικής
γεωργίας. Δημιουργήθηκαν τέσσερεις κλάσεις με βάση τη χρονολογία ένταξης 1992-1995,
1996-1999, 2000-2006 από το 2007 και μετά. Σε κάθε στρώμα που προέκυψε, επιχειρήθηκε
περαιτέρω ομαδοποίηση με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Η τελική αυτή κατάταξη
απέδωσε τέσσερα υποστρώματα (παραγωγούς με έκταση καλλιεργειών υπό καθεστώς βιολογικής γεωργίας μικρότερη από 50 στρέμματα, 50,1-100 στρέμματα, 100,1-150 στρέμματα,
και μεγαλύτερη από 150 στρέμματα). Για τη διερεύνηση των απόψεων των συμβατικών παραγωγών επιλέχθηκε ως πεδίο εφαρμογής της έρευνας ο δήμος Θεραπνών που θεωρήθηκε ότι
παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλομορφία από γεωγραφική άποψη και οι καλλιέργειες είναι αντίστοιχες με εκείνες που ακολουθούνται σε επίπεδο νομού.

Αποτελέσματα
Γενικά χαρακτηριστικά βιοκαλλιεργητών και συμβατικών καλλιεργητών του δείγματος
Οι βιοκαλλιεργητές ακολουθούν τα κοινωνικά πρότυπα οικογενειακής αποκατάστασης και
είναι παντρεμένοι (79,2%) με τις οικογένειές τους σε μεγάλο ποσοστό να έχουν δύο παιδιά
έναντι των συμβατικών καλλιεργητών που οι τρεις στους πέντε είναι έγγαμοι (62,7%). Δεν
υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ηλικία, με μέσο όρο 48 χρόνια για τους βιολογικούς και 50 για τους συμβατικούς. Το ποσοστό των καλλιεργητών κάτω από 40 ετών είναι
μεγαλύτερο στους βιοκαλλιεργητές (15,6%) έναντι των συμβατικών (10,6%). Το ποσοστό
των βιοκαλλιεργητών που έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεπερνάει το 45%
και σε ποσοστό πάνω από 12% βρέθηκαν οι πτυχιούχοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα οι συμβατικοί έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό
39,2%, ενώ 9,8% από αυτούς έχει πτυχίο τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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Σε γενικές γραμμές, οι βιοκαλλιεργητές, δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης πέρα από ένα ποσοστό 12% που πιθανόν συνδέεται με τη δέσμευση που έχουν όλοι οι νέοι αγρότες για την παρακολούθηση σεμιναρίων απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, απαραίτητο για την είσπραξη του ποσού της σχετικής επιδότησης.
Ελαφρώς καλύτερη εμφανίζεται η κατάσταση στους συμβατικούς παραγωγούς οι οποίοι σε
ποσοστό 15,7% φαίνονται να έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράμματα. Το μέγεθος της
μέσης εκμετάλλευσης των βιοκαλλιεργητών (μ.ό. 80 στρέμματα) ταυτίζεται με εκείνο που
αντιστοιχεί στις συμβατικές με τη διαφορά ότι στους βιοκαλλιεργητές παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις πολύ μικρών και πολύ μεγάλων εκμεταλλεύσεων ενώ κυρίαρχη παραγωγική δραστηριότητα είναι η ελαιοκομία. Επτά στους δέκα βιοκαλλιεργητές (72,2%) παρουσιάζονται να ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία, και από αυτούς το 30,6% έχει
και εξωγεωργική δραστηριότητα. Το ποσοστό για τους συμβατικούς καλλιεργητές που κατά
κύριο επάγγελμα έχουν τη γεωργία είναι 80,2%, ενώ από 9,8% αντιστοιχεί σε καθαρά εξωγεωργική απασχόληση και σε άτομα που είναι πλέον συνταξιούχοι.
Κίνητρα υιοθέτησης βιολογικής γεωργίας
Η υιοθέτηση των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και η είσοδος σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον, αποτελεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και κινδύνους. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση των πιθανών κινήτρων που ωθούν τους παραγωγούς προς αυτή την κατεύθυνση. Βρέθηκε ότι από τις οκτώ μεταβλητές που εξετάστηκαν,
οι αντιλήψεις των ερωτώμενων διαφοροποιήθηκαν σημαντικά στις επτά από αυτές (Πίνακας
1). Κυρίαρχη είναι η στάση ότι με την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας, οι παραγωγοί
συμβάλλουν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο συμφωνούν και οι δύο
ομάδες, με τους βιοκαλλιεργητές να κατατάσσουν πρώτο στην ιεράρχησή τους. Οι βιοκαλλιεργητές δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια που είναι κυρίαρχη στην περιοχή
τους δεν είναι απαιτητική σε χρήση φυτοφαρμάκων κάτι που τους διαφοροποιεί από τους
συμβατικούς παραγωγούς. Σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζει ο παράγοντας αγορά και
το ενδεχόμενο για καλύτερες τιμές παραγωγού και λειτουργεί ως κίνητρο υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας περισσότερο για την ομάδα των βιοκαλλιεργητών. Αυτονόητο ήταν για
τους βιοκαλλιεργητές ότι η ζήτηση βιολογικών προϊόντων είναι κίνητρο και στόχος για αυτούς σε αντίθεση με τους συμβατικούς καλλιεργητές που ήταν αδιάφορη η στάση τους. Επίσης, ο ρόλος του παράγοντα διάχυση της καινοτομίας, στη βιολογική γεωργία ήταν σημαντικός. Οι βιοκαλλιεργητές ήταν περισσότερο θετικοί σε σχέση με τους συμβατικούς παραγωγούς. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι απόψεις μεταξύ των δύο ομάδων ταυτίστηκαν, στη στάση τους στον παράγοντα οικονομικές ενισχύσεις προς τη βιολογική γεωργία αποδεικνύοντας ότι, οι οικονομικές ενισχύσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο και
για τις δύο ομάδες γεωργών.
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Πίνακας 1. Στόχοι - Κίνητρα ενασχόλησης με τη βιολογική γεωργία
Στόχοι - Κίνητρα
Η επιδότηση για τη βιολογική γεωργία θα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για μένα
Επειδή είναι φιλικό σύστημα καλλιέργειας για το φυσικό
περιβάλλον**
Αν έβλεπες ότι τα βιολογικά έπαιρναν καλύτερες τιμές*
Η καλλιέργεια σου δεν είναι απαιτητική σε φυτοφάρμακα και έτσι δεν θα άλλαζε κάτι στον τρόπο καλλιέργειας
μου**
Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείς φυτοφάρμακα και έτσι
δεν θα άλλαζε κάτι στην καλλιέργεια σου**
Αν σε παρακινούσε κάποιο φιλικό σου πρόσωπο**
Αν σου ζητούσαν οι πελάτες σου βιολογικά προϊόντα**
Αν σε προέτρεπε ο έμπορος με τον οποίο συνεργάζεσαι
να πράξεις βιολογικά**

Βιολ.
μ.ό

Συμβ.
μ.ό

Sig. 2tailed

Βιολ.
Κατάταξη

6,28

6,59

0,170

1

6,28

5,43

0,000

1

6,14

5,61

0,034

2

6,06

3,90

0,000

3

5,94

3,76

0,000

4

5,01
4,24

2,94
3,51

0,000
0,003

5
6

4,24

3,51

0,005

6

Στατιστικά σημαντικά *P<0.05 και **P<0.001

Πηγές κινδύνου
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε διερευνήθηκαν τριάντα ένας παράγοντες κινδύνου για
την εκμετάλλευση και για τους οποίους οι παραγωγοί εξέφρασαν την αντίληψή τους (Πίνακας 2). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι για κάποιους παράγοντες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων των απαντήσεων τις οποίες έδωσε η κάθε μία
από τις δύο ομάδες καλλιεργητών.
Γενικότερα και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν σκεπτικισμό και, σε κάποιο βαθμό, δυσαρέσκεια για ορισμένες κοινές πηγές κινδύνων και δυσκολιών που συνδέονται με πρακτικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον κλάδο τους γενικότερα. Σύμφωνα με την κατάταξη
των βιοκαλλιεργητών σημαντική θέση έχει η καθυστέρηση που παρουσιάζει η καταβολή των
οικονομικών ενισχύσεων, επειδή ως γεγονός επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης μέσα από τη στενότητα ρευστότητας που δημιουργεί. Κοινή πεποίθηση και για τις
δύο ομάδες είναι ότι οι έμποροι, οι μεσίτες και άλλοι διακινητές τους εκμεταλλεύονται δίνοντας τους χαμηλές τιμές και κυρίως επειδή περιορίζουν τις προοπτικές ευημερία τους εισάγοντας ξένα προϊόντα τα οποία διακινούν ως ελληνικά. Παράγοντες που αφορούν την αναποτελεσματική διάρθρωση της αγοράς, με τις χαμηλές τιμές που απολαμβάνουν τα βιολογικά προϊόντα και την έντονη διακύμανση των τιμών διαφοροποιεί τους βιοκαλλεργητές από τους
συμβατικούς παραγωγούς.
Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ως τέτοιος εκλήφθηκε και από τους παραγωγούς της έρευνας.
Με τη διαφορά ότι για την ομάδα των συμβατικών αυτός ο κίνδυνος έλαβε μεγαλύτερη βαρύτητα, που μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο συμβατικός παραγωγός που ακολουθεί εντατική μέθοδο εκμετάλλευσης, προσδοκά μεγάλες παραγωγές και λαμβάνει δυναμικές μεθόδους καλλιέργειας και φυτοπροστασίας, ώστε να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ζημίας
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στην καλλιέργειά του. Έτσι σαν αποτέλεσμα η καταστροφή ή μείωση της σοδιάς είναι σημαντικό πλήγμα για αυτόν και απρόσμενο μιας και έλαβε κάθε προφύλαξη πέρα από τις καιρικές συνθήκες. Πολύ σημαντική ήταν η διαφοροποίηση μεταξύ των δυο ομάδων αναφορικά με
κινδύνους για την υγεία του παραγωγού και τον κίνδυνο που διατρέχει αυτή από πιθανά ατυχήματα. Έτσι οι συμβατικοί εμφανίζονται να μην απασχολούνται από τέτοια ζητήματα σε αντίθεση με τους βιοκαλλιεργητές που τον θεωρούν σημαντικό κίνδυνο.
Πίνακας 2. Αντίληψη πηγών κινδύνων για βιολογικούς και συμβατικούς παραγωγούς
Πηγές Κινδύνου
Καλή υγεία των μελών της οικογένειας
Εκμετάλλευση από τους μεσάζοντες
Καθυστέρηση πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων*
Χαμηλές τιμές των βιολογικών προϊόντων**
Διακύμανση τιμών προϊόντων**
Κατάσταση υγείας/Ατύχημα**
Μείωση απόδοσης εξαιτίας εντόμων
Μείωση απόδοσης λόγω καιρικών φαινόμενων*
Αδυναμία διακίνησης των προϊόντων **
Κόστος πιστοποίησης**
Πρόσθετα έξοδα με το βιολογικό τρόπο παραγωγής
Νοθεία συμβατικών προϊόντων**
Υψηλό κόστος αγροεφοδίων*
Οικονομική κρίση
Γραφειοκρατία**
Κίνδυνος πυρκαγιάς**
Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού**
Υψηλό επιτόκιο
Ελαστική εφαρμογή κανονισμού/χρήση χημικών
Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου εργατικού δυναμικού
Αλλαγές στις προτιμήσεις καταναλωτών**
Ο Καν. της βιολογικής γεωργίας είναι αυστηρός**
Διατάραξη οικογενειακής σχέσης
Αλλαγές τεχνολογίας
Προσβολές από ασθένειες**
Μείωση απόδοσης εξαιτίας ζιζανίων**
Μεγάλος ανταγωνισμός με βιολογικά τρόφιμα εισαγωγής
Οι μεγάλες μονάδες πλημμυρίζουν την αγορά με βιολογικά
Ευχέρεια δανεισμού για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης
Εξεύρεση γης για ενοικίαση
Αύξηση των ενοικίων γης

Βιολ.
μ.ό
6,76
6,38
6,36
6,32
6,21
6,15
6,14
6,14
6,07
5,90
5,90
5,78
5,75
5,71
5,71
5,39
5,11
4,93
4,92
4,90
4,83
4,61
4,61
4,60
4,56
4,53
4,53

Συμβ.
μ.ό
6,80
6,57
6,76
5,41
4,80
4,49
5,90
6,53
4,51
3,71
5,92
4,55
6,20
5,59
6,59
4,00
5,92
4,98
5,04
4,75
3,69
5,45
4,25
4,51
3,33
3,18
4,63

Sig. 2tailed
0,782
0,285
0,054
0,000
0,000
0,000
0,320
0,044
0,000
0,000
0,936
0,000
0,043
0,646
0,000
0,000
0,002
0,864
0,644
0,633
0,001
0,002
0,281
0,732
0,000
0,000
0,686

Βιολ.
Κατάταξη
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
22

4,47

4,73

0,303

23

4,26
3,86
3,72

4,41
4,12
3,90

0,616
0,245
0,384

24
25
26

Στατιστικά σημαντικά *P<0.05 και **P<0.001
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Παράγοντες που αφορούν το κόστος πιστοποίησης, το κόστος εισροών και το κόστος
μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελούν βασικά συνθετικά του κόστους παραγωγής και τους
δίνουν την ανάλογη βαρύτητα για την επιβίωση της εκμετάλλευσής τους. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται η διαφορετική αντίληψη των συμβατικών παραγωγών τόσο για το κόστος των
εισροών όσο και για το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με τους βιοκαλλιεργητές. Αντίθετα, οι απόψεις τους διαφοροποιούνται για το κόστος πιστοποίησης που για τους
συμβατικούς παραγωγούς είναι άγνωστο σαν έννοια και κυρίως ως πηγή αύξησης του κόστους παραγωγής.
Τέλος ο παράγοντας γραφειοκρατία καθώς και η αντίληψη για την αυστηρότητα των
κανονισμών της βιολογικής γεωργίας παρουσίασαν σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ
συμβατικών παραγωγών και βιοκαλλιεργητών. Οι συμβατικοί παραγωγοί θεωρούν τη γραφειοκρατία πρωταρχικό εμπόδιο σε σχέση με τους βιοκαλλιεργητές που έχουν διαμορφώσει
την πεποίθηση ότι είναι εμπόδιο αλλά όχι ανυπέρβλητο. Οι συμβατικοί όντως θεωρούν ότι το
καθεστώς που διέπει τη Β.Γ είναι αυστηρό και ενδεχομένως αυτός να είναι και ο λόγος για
τον οποίο δεν εντάσσονται σε αυτή. Επίσης, οι βιοκαλλιεργητές εάν και θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν κινδύνους για την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών τους
κατατάσσουν χαμηλά σε σχέση με τους υπόλοιπούς κινδύνους διαφοροποιώντας τη θέση τους
από την αντίστοιχη των συμβατικών παραγωγών.
Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική, θεωρείται η μεταβλητή που συνδέεται με τις αλλαγές
των προτιμήσεων των καταναλωτών. Οι βιοκαλλιεργητές απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο
και περιορισμένο σε διαστάσεις τμήμα της αγοράς. Η βιωσιμότητά τους συνδέεται περισσότερο με τις υψηλότερες τιμές της αγοράς και λιγότερο με τον όγκο της παραγωγής. Στο ενδεχόμενο λοιπόν στροφής των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού, εντείνονται οι φόβοι
των βιοκαλλιεργητών. Αντίθετα οι συμβατικοί καλλιεργητές, βαδίζουν σε ένα σταθερό υπόβαθρο που έχει σχηματιστεί στη διάρκεια των ετών και θεωρούν αδιανόητο να μην υπάρχει
αγορά για τα προϊόντα τους.
Στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου
Στο πλαίσιο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο η κάθε ομάδα παραγωγών λαμβάνει στρατηγικές αντιμετώπισης των πηγών κινδύνου για την εκμετάλλευση, τέθηκε μια νέα ομάδα 19
ερωτημάτων-μεταβλητών, ώστε οι παραγωγοί να εκφράσουν τις αντιλήψεις τους (Πίνακας 3).
Σημαντική διαφοροποίηση στη διαχείριση του κινδύνου αποτυπώθηκε στις μεταβλητές που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, και την πρόσβαση σε γεωτεχνικούς συμβούλους. Οι συμβατικοί καλλιεργητές δεν ρισκάρουν την απόδοση της παραγωγής με μείωση των εισροών σε αντίθεση με τους βιοκαλλιεργητές που υπολογίζουν στη μείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης, οι βιοκαλλιεργητές
δεν χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό τα παραδοσιακά συνεταιριστικά εταιρικά σχήματα όσο οι
συμβατικοί παραγωγοί. Οι βιοκαλλιεργητές κατατάσσουν ως δεύτερη μέθοδο αντιμετώπισης
του κινδύνου την πρόσβαση σε σύμβουλο γεωπόνο για οικονομικά-γραφειοκρατικά θέματα
σε αντίθεση με τους συμβατικούς που την κατέταξαν στην δέκατη έκτη θέση.
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Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) προκειμένου
να προσδιοριστούν οι αντιλήψεις των παραγωγών για τις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου. Με την εφαρμογή της ανάλυσης σε κύριους παράγοντες και με ορθογωνική περιστροφή
των παραγόντων διαπιστώθηκε ότι οι στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου είναι πολυδιάστατη μεταβλητή (Πίνακας 3). Το ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin) είναι ίσο με 0,663 για το σύνολο των 19 μεταβλητών που μας υποδεικνύει ότι η παραγοντική μήτρα των απαντήσεων των
γεωργών είναι κατάλληλη για την ανάλυση. Συγκεκριμένα, οι 19 μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν εντάχθηκαν σε 7 ομάδες-παράγοντες, επεξηγούν το 67,8% της συνολικής διακύμανσης, ενώ η ονοματολογία τους καθορίστηκε από την παρουσία των μεταβλητών με τα
υψηλότερα φορτία.
Ο παράγοντας 1 ονομάστηκε “Ευελιξία” γιατί εμφανίζει με πολύ υψηλά φορτία τις μεταβλητές «ευχέρεια ρευστοποίησης περιουσιακού στοιχείου», «ευχέρεια αποθήκευσης», και
«εξωγεωργικές επενδύσεις» επεξηγώντας το 19,92% της διακύμανσης. Ο παράγοντας 2 (επεξηγεί το 9,58% της διακύμανσης) ονομάστηκε “Παραδοσιακές στρατηγικές βελτίωσης του εισοδήματος”, καθόσον κυριαρχούν σ’ αυτόν οι μεταβλητές «εξωγεωργική απασχόληση» και
«συμμετοχή σε συνεταιρισμούς». Ο παράγοντας 3 (επεξηγεί το 9,21% της διακύμανσης) ονομάστηκε “Συμβουλευτική” γιατί επικρατούν οι μεταβλητές «συμβουλεύομαι ειδικό γεωπόνο
για τη φυτοπροστασία» και «προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας». Ο παράγοντας 4 (επεξηγεί
το 8,30% της διακύμανσης) ορίστηκε ως “Εφαρμογή βαθμιαίων μεταβολών”, γιατί συμμετέχουν οι μεταβλητές «συμμετέχω σε εταιρικά σχήματα» και «κάνω σταδιακές αλλαγές». Ο
παράγοντας 5 (επεξηγεί το 7,83% της διακύμανσης) ονομάστηκε “Ασφάλιση” και αποτελείται
από τις μεταβλητές «επιδιώκω καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη» και «αποταμίευση για καλύτερη ασφάλιση». Ο παράγοντας 6 (επεξηγεί το 6,58% της διακύμανσης) ονομάστηκε “Στρατηγική Marketing” και αποτελείται από τις μεταβλητές «ευχέρεια τοποθέτησης προϊόντος σε
περισσότερες αγορές» και «ύπαρξη συμβολαίων για ορισμένα προϊόντα». Ο παράγοντας 7
(επεξηγεί το 6,36% της διακύμανσης) ονομάστηκε “Στοιχεία κόστους παραγωγής” και αποτελείται από τις μεταβλητές «παραγωγή σε χαμηλό κόστος» και «άνοιγμα σε νέες καλλιέργειες
και δραστηριότητες». Ο προσδιορισμός αυτών των κύριων παραγόντων σε συνδυασμό με το
υψηλό ποσοστό της διακύμανσης που επεξηγούν, επιτρέπει την εισαγωγή τους στο επόμενο
στάδιο της ανάλυσης ως ερμηνευτικών μεταβλητών για τον έλεγχο της επίδρασής τους στις
αποφάσεις των παραγωγών.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος probit. Η εξαρτημένη μεταβλητή στην ανάλυση probit που ακολουθεί είναι η πρόθεση υιοθέτησης (ή η υιοθέτηση) της βιολογικής γεωργικής πρακτικής από τον παραγωγό. Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 1 για τον βιολογικό παραγωγό και 0 για τον συμβατικό. Οι ερμηνευτικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν
στο υπόδειγμα παρατίθενται στον πίνακα 4 που ακολουθεί και αποτελούνται από συνεχείς
και διχοτομικές μεταβλητές. Τρεις υποομάδες αποτελούν τις ερμηνευτικές μεταβλητές: Η
πρώτη υποομάδα αφορά γενικές μεταβλητές, η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές
που δείχνουν την πρόθεση των παραγωγών να διακινδυνεύσουν για την εκμετάλλευσή τους
σε τομείς που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση των προϊόντων τους και το δανεισμό.
Τέλος, η τρίτη υποομάδα αποτελείται από τους παράγοντες που περιγράφουν τις στρατηγικές
διαχείρισης του κινδύνου από τους παραγωγούς, όπως αυτοί προέκυψαν από την εφαρμογή
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της παραγοντικής ανάλυσης στο προηγούμενο στάδιο της ανάλυσης.
Πίνακας 4. Περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα Probit
Εξαρτημένη Μεταβλητή
1=Βιολογικός, 0=Συμβατικός
Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Χαρακτηριστικά Γεωργού
Φύλο
Άνδρας = 1, Γυναίκα = 0
Ηλικία
Γεωργοί ηλικίας < 40 ετών=1; άλλο=0
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση γεωργού (δευτεροβάθμια); 1=Ναι, 0=Όχι
Επαγγελματική Κατάρτιση
Έχει λάβει επαγγελματική κατάρτιση (σεμινάρια); 1=Ναι, 0=Οχι
Εμπειρία στη γεωργία
Προέρχεται από αγροτική οικογένεια; 1=Ναι, 0=Όχι
Μέγεθος Εκμ/σης
Μέγεθος εκμετάλλευσης (στρ.)
Στάση έναντι του κινδύνου
Risk1
Διάθεση να αναλάβει κίνδυνο παραγωγής; 1=Ναι, 0=Όχι
Risk 2
Διάθεση να αναλάβει καινοτόμες δράσεις Marketing ; 1=Ναι, 0=Όχι
Risk 3
Διάθεση να αναλάβει χρηματοοικονομικό κίνδυνο; 1=Ναι, 0=Όχι
Παράγοντες που περιγράφουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
Factor 1
Ευελιξία
Factor 2
Παραδοσιακές στρατηγικές βελτίωσης του εισοδήματος
Factor 3
Συμβουλευτική
Factor 4
Εφαρμογή βαθμιαίων μεταβολών
Factor 5
Ασφάλιση
Factor 6
Στρατηγική Marketing
Factor 7
Στοιχεία κόστους παραγωγής

Το υπόδειγμα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Τα αποτελέσματα
υποδεικνύουν ότι το 82,9% των παρατηρήσεων έχει προβλεφθεί σωστά (Πίνακας 5). Η καλή
προσαρμογή του υποδείγματος ελέγχθηκε με το κριτήριο McFadden R2 (0.432) ενώ η υψηλή
τιμή του Χ2 (72.133) υποδεικνύει ότι το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0.000. Και τα δύο αυτά μέτρα καλής προσαρμογής υποδεικνύουν ότι το μοντέλο prοbit εκτιμήθηκε αρκετά καλά εάν κανείς λάβει υπόψη τη φύση των διαστρωματικών
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Η ερμηνεία των οριακών επιδράσεων (marginal effects)
ορίζεται ως η επίδραση που έχει η οριακή μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής στην πρόθεση υιοθέτησης της βιολογικής πρακτικής.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι η προηγούμενη εμπειρία στη γεωργία είναι σημαντικός παράγοντας στην μετατροπή μιας συμβατικής παραγωγής σε βιολογική,
καθώς επιδρά θετικά κατά 71% η σχετική μεταβλητή στην πρόθεση υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας (marginal effect: 0,7118). Η ένδειξη αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω από τη στάση και τις στρατηγικές που επηρεάζουν τη διαδικασία μετάβασης σε βιολογικές πρακτικές.
Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία μετατροπής είναι κατά 66% περισσότερο πιθανή μεταξύ των παραγωγών που εμφανίζονται διατεθειμένοι να αναλάβουν τους κινδύνους που συνδέονται με την παραγωγική δραστηριότητα (marginal effect: 0,6599). Προφανώς η προηγούμενη εμπειρία τους στη γεωργία, καθιστά τους συγκεκριμένους παραγωγούς περισσότερο έ-
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τοιμους να επιχειρήσουν σε ένα περιβάλλον κινδύνου που διαμορφώνει αφενός η εφαρμογή
της νέας πρακτικής και αφετέρου η διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος και ο χειρισμός
του ως νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στα παραπάνω συνηγορεί η ένδειξη ότι η ευχέρεια στη διαχείριση του κόστους παραγωγής, ως στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου που
συνδέεται με την παραγωγή σε χαμηλό κόστος και με τη θετική προδιάθεση έναντι των νέων
καλλιεργειών, επιδρά κατά 30% θετικά στην πρόθεση υιοθέτησης της βιολογικής παραγωγής
(marginal effect: 0,2965). Η διάσταση που συνδέεται με την ικανότητα παραγωγής με χαμηλό
κόστος, προφανώς δεν συνδέεται με το κόστος πιστοποίησης, αλλά θεωρείται ως έκφραση
της γνώσης και της ικανότητας των παραγωγών να εξορθολογικοποιούν το κόστος παραγωγής και ως εκ τούτου να εφαρμόζουν μεθόδους ελαχιστοποίησής του, γεγονός που τους καθιστά πιο έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες προκλήσεις της βιολογικής γεωργίας.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα της ανάλυσης Probit
Standard
Coefficient
Error
Intercept*
-2,6581
1,1224
Φύλο
-0,1914
0,4736
Ηλικία
-0,0849
0,4814
Εκπαίδευση
0,6527
0,4907
Επαγγελματική Κατάρτιση
0,5303
0,4642
Εμπειρία στη γεωργία *
1,8338
0,9964
Μέγεθος Εκμ/σης
0,0016
0,0031
Στάση έναντι του κινδύνου
Risk1: Διάθεση να αναλάβει κίνδυ1,7000
0,4714
νο παραγωγής**
Risk 2: Διάθεση να αναλάβει και-0,3318
0,5154
νοτόμες δράσεις Marketing
Risk 3: Διάθεση να αναλάβει χρη0,0570
0,3339
ματοοικονομικό κίνδυνο
Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
Factor 1: Ευελιξία*
-0,4244
0,1882
Factor 2: Παραδοσιακές στρατηγι-0,5624
0,1894
κές βελτίωσης του εισοδήματος **
Factor 3: Συμβουλευτική
-0,0869
0,1661
Factor 4: Εφαρμογή βαθμιαίων με-0,3349
0,1715
ταβολών *
Factor 5: Ασφάλιση **
0,7549
0,2030
Factor 6: Στρατηγική Marketing
0,0281
0,1688
Factor 7: Στοιχεία Κόστους παρα0,7640
0,2761
γωγής **
Model chi-square
McFadden’s R
% correction predictions

72,133
0,432
82,9%
Στατιστικά σημαντικά *P<0.05 και **P<0.001
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Marginal
Effects
-1,0318
-0,0743
-0,0329
0,2533
0,2058
0,7118
0,0006

Standard
Error
0,4422
0,1836
0,1870
0,1909
0,1811
0,3857
0,0012

0,6599

0,1883

-0,1288

0,2001

0,0221

0,1296

-0,1647

0,0727

-0,2183

0,0740

-0,0337

0,0644

-0,1300

0,0666

0,2930
0,0109

0,0773
0,0655

0,2965

0,1090
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Η επίγνωση των δυσκολιών που εμπεριέχονται στη σχετική διαδικασία και οι αυξημένοι κίνδυνοι της παραγωγής αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που
κωδικοποιήθηκε στον όρο «ασφάλιση» η οποία επηρεάζει περισσότερο θετικά την υιοθέτηση
της βιολογικής γεωργίας (marginal effect: 0,2930). Η ασφάλιση της παραγωγής και η χρηστή
διαχείριση των αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ερμηνεύεται η
τάση θεώρησης της αποταμίευσης ως μέσου ασφάλισης έναντι μελλοντικών κινδύνων, καταδεικνύουν τη βαθύτατη γνώση των επιχειρηματικών και παραγωγικών κινδύνων που εμπεριέχει η βιολογική παραγωγή, και καθιστούν τους παραγωγούς περισσότερο πρόθυμους να προχωρήσουν στην μετατροπή. Αντίθετα, όπως ήταν αναμενόμενο, η στρατηγική των βαθμιαίων
προσαρμογών, που προφανώς δεν προσιδιάζει στο χαρακτήρα μιας μετάβασης σε βιολογική
παραγωγή, καθιστά λιγότερο πρόθυμους για μια τέτοια μετατροπή όσους την υιοθετούν
(marginal effect: -0,1300). Τέλος, αρνητικότερα διακείμενοι στο ενδεχόμενο υιοθέτησης της
βιολογικής γεωργίας εμφανίζονται επίσης όσοι επιλέγουν παραδοσιακές στρατηγικές βελτίωσης του εισοδήματος και όσοι εμφανίζουν ευελιξία σε ότι συνδέεται με την μετασυλλεκτική
διαχείριση των προϊόντων τους ή έχουν εστιάσει σε διαφοροποίηση του κινδύνου με επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός γεωργίας (Marginal effects – Factor2: -0,2183 και
Factor1: -0,1647 αντίστοιχα).

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αξιοποιεί δεδομένα πρωτογενούς έρευνας στο Ν. Λακωνίας, προκειμένου να διερευνήσει, καταρχήν, τα κίνητρα υιοθέτησης ή μη της βιολογικής γεωργίας μεταξύ
βιολογικών και συμβατικών γεωργών. Επίσης, διερευνώνται οι στάσεις και εκτιμήσεις των
παραγωγών έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθώς και οι στρατηγικές που υιοθετούν για τη διαχείριση των κινδύνων με τη χρησιμοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης
(Factor analysis) Τέλος, χρησιμοποιώντας την Probit ανάλυση, επιδιώκεται να εντοπισθούν
και να συγκριθούν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον
αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων και των στρατηγικών που υιοθετεί η κάθε ομάδα.
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποδηλώνουν ότι οι βιοκαλλιεργητές προέρχονται
κυρίως από γεωργικές οικογένειες, έχουν καλύτερο μορφωτικό επίπεδο, ασχολούνται κυρίως
με τη γεωργία και προσπαθούν να ενημερώνονται έτσι ώστε τελικά να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Τα κίνητρά τους για την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας είναι κυρίως περιβαλλοντικά και οικονομικά. Φαίνονται πρόθυμοι να εκθέσουν την ασφάλεια της καλλιέργειάς τους
σε περιβάλλον κινδύνου κυρίως σε θέματα που αφορούν την παραγωγή με στόχο την εξασφάλιση καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος καθώς και να συμμετάσχουν σε νέα σχήματα και τρόπους εμπορίας. Αντίθετα, οι συμβατικοί παραγωγοί δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να
αναλάβουν τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα παραγωγής και χρησιμοποιούν παραδοσιακούς τρόπους εμπορίας των προϊόντων τους.
Η συζήτηση των συμπερασμάτων της εργασίας επισημαίνει ότι η διερεύνηση του προφίλ των βιοκαλλιεργητών και οι διαφορές τους με τους συμβατικούς παραγωγούς μπορεί να
οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής για μια
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Ελληνική γεωργία αποδοτική και ανταγωνιστική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική συγκυρία, καθώς η κρίση στην ελληνική οικονομία
αναμένεται να προκαλέσει πιέσεις στην αγορά βιολογικών προϊόντων, στο βαθμό που αυτά
συνδέονται με υψηλότερες τιμές, ενώ η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη μελλοντική διαμόρφωση των εισοδημάτων των καταναλωτών-στόχων, είναι εξαιρετικά πιθανό να επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωση της σχετικής ζήτησης. Ο έλεγχος των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου που υιοθετούν οι βιολογικοί παραγωγοί, σε συνδυασμό με τη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών που τους διαφοροποιούν από τους συμβατικούς, ισχυροποιεί τη
γνώση της κρίσιμης αυτής παραγωγικής κατηγορίας και επιτρέπει την ανάπτυξη πολιτικών
και μέτρων που θα εστιάζουν στην ανάσχεση μιας πιθανής υπαναχώρησης από μια παραγωγική διαδικασία αλλά και που έχει προσπαθήσει τα τελευταία 20 χρόνια να ενσωματωθεί στο
τοπικό παραγωγικό σύστημα, και, όντας περιβαλλοντικά σημαντική, να αυξήσει περαιτέρω
τη συμμετοχή της στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων απασχόλησης. Χρήσιμο
θα ήταν, τέλος, σε επόμενο στάδιο η ερευνητική προσπάθεια να εστιάσει στη διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό του πληθυσμού των βιολογικών παραγωγών καθώς
οι δύο δεκαετίες παρουσίας της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας έχει συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία μεταξύ των παραγωγών του συγκεκριμένου παραγωγικού συστήματος.
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει ποιοι παράγοντες καθορίζουν την απόφαση των γεωργών να εντάξουν ένα μέρος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης. Η λήψη της παραπάνω απόφασης είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο
ο γεωργός αποφασίζει αν θα υιοθετήσει το μέτρο και σε δεύτερο στάδιο αποφασίζει σχετικά
με το βαθμό της υιοθέτησης, δηλαδή σχετικά με το ποσό της έκτασής του που θα εντάξει στο
μέτρο. Για την εκτίμηση του εμπειρικού υποδείγματος χρησιμοποιείται το υπόδειγμα
Heckman, το οποίο διορθώνει το σφάλμα μεροληψίας που προκύπτει από το γεγονός ότι οι
αποφάσεις των δύο σταδίων συνδέονται μεταξύ τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, διαχωρίζοντας τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν
την υιοθέτηση του αγροτοπεριβαλλοντικόυ μέτρου από εκείνους που επηρεάζουν το βαθμό
της υιοθέτησης. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνονται περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής, περισσότερο επιθυμητά από τους γεωργούς, που θα στοχεύουν σε
πιο συγκεκριμένους αγροτοπεριβαλλοντικούς στόχους.
Λέξεις-κλειδιά: αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα, νιτρορύπανση, οικονομετρική ανάλυση, υιοθέτηση, προσδιοριστικοί παράγοντες

Abstract
Why do farmers choose to participate in agri-environmental programmes and how do they
choose the amount of land they allocate to such programmes? This paper examines the determinant factors influencing farmers’ adoption of the EU-financed agri-environmental Nitrate
Reduction Programme (NRP) in Greece and the extent of the programme’s adoption, in terms
of land allocation. The decision to adopt the NRP is modeled as a two-step procedure. First,
farmers decide weather to participate in the agri-environmental programme and second, the

- 485 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

extent of participation is determined. We employ Heckman’s self-selection bias correction
model to derive unbiased estimates. Based on farm level data, we develop the profile of farmers who choose to adopt the agri-environmental programme and the characteristics of their
farms. The results of the analysis provide valuable policy insights decomposed into the main
factors determining first, the adoption of the agri-environmental programme and second, the
extent of adoption. By decomposing the determining factors, policy makers can employ this
information to design more effective agri-environmental programmes, more desirable to
farmers and more targeted towards specific environmental and agricultural development
goals.
Key-words: agri-environmental schemes, nitrate pollution, econometric analysis, adoption,
determinant factors

Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών η γεωργική παραγωγή βασίστηκε σε μεγάλο
βαθμό στη χρήση γεωργικών λιπασμάτων, στοχεύοντας στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και την αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων. Ωστόσο η υπερβολική χρήση λιπασμάτων οδήγησε στη μείωση της βιοποικιλότητας και προκάλεσε περιβαλλοντικά προβλήματα.
Ειδικότερα, η υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων προκάλεσε τη νιτρορύπανση των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Η κατανόηση της σοβαρότητας του προβλήματος και
των διαστάσεων που έλαβε αύξησε το ενδιαφέρον των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε) για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από τις γεωργικές δραστηριότητες.
Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος εκδόθηκε η Οδηγία 91/676, η οποία εφαρμόστηκε με
διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη - μέλη, μέσω των αγροτοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων που εφάρμοσε κάθε ένα από αυτά.
Όσον αφορά τη χώρα μας, το 1995 άρχισε να εφαρμόζεται το πρώτο αγροτοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης. Η εφαρμογή του έγινε
στα πλαίσια της απόφασης Ε.Ε (95) 19392 /26-07-1995 (European Commision, 2002). Στόχος του ήταν μείωση της απορροής νιτρικών από των αγροτικό τομέα και η προστασία των
υδάτων και του εδάφους. Το παραπάνω πρόγραμμα ήταν πιλοτικό κι εφαρμόστηκε δοκιμαστικά στην Περιφέρεια της Λάρισας. Στη συνέχεια, το πιλοτικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε
και η εφαρμογή του επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας, μέσω του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης με την ονομασία Μέτρο 3.5 «Μέτρο για την προστασία
των υδάτων από την νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης».
Κύριο χαρακτηριστικό του Μέτρου 3.5 είναι η εθελοντική του φύση, εξαιτίας της οποίας η υιοθέτησή του και η εφαρμογή του από τους γεωργούς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, η επιτυχία του μέτρου και η μείωση της νιτρορύπανσης από πηγές γεωργικής προέλευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη υιοθέτησή του από πολλούς γεωργούς
και από την εφαρμογή του σε ένα μεγάλο ποσοστό στρεμμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους. Από πολιτικής σκοπιάς είναι χρήσιμη η γνώση σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά των γεωργών απέναντι στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα έτσι ώστε να σχεδια-
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στούν τα καταλληλότερα που θα ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των γεωργών
και θα υιοθετηθούν από αυτούς.
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση
των γεωργών να εντάξουν ένα μέρος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο Μέτρο 3.5. Η
λήψη της παραπάνω απόφασης είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο ο γεωργός αποφασίζει αν θα υιοθετήσει το μέτρο και στο δεύτερο αποφασίζει
σχετικά με το βαθμό της υιοθέτησης, δηλαδή σχετικά με το ποσό της έκτασής του που θα
εντάξει σε αυτό. Για την εκτίμηση του εμπειρικού υποδείγματος χρησιμοποιείται το υπόδειγμα Heckman, το οποίο διορθώνει το σφάλμα μεροληψίας που προκύπτει από το γεγονός ότι
οι αποφάσεις των δύο σταδίων συνδέονται μεταξύ τους (Γιοβανοπούλου, 2010).
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται
η μεθοδολογία της ανάλυσης. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται τα δεδομένα της έρευνας και
στην ενότητα 4 αναλύονται τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης. Τέλος, στην ενότητα 5 παρουσιάζονται συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις πολίτικης.

Μεθοδολογία
Θεωρητικό υπόβαθρο
Προκειμένου να δημιουργηθεί το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας γίνονται δύο υποθέσεις (Γιοβανοπούλου, 2010). Η πρώτη υπόθεση είναι ότι στόχος του κάθε γεωργού είναι η μεγιστοποίηση μιας πολυκριτηριακής συνάρτησης χρησιμότητας. Η χρήση της πολυκριτηριακής συνάρτησης χρησιμότητας παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι της απλής, καθώς λαμβάνει υπόψη της πέρα από το κέρδος κι άλλους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, δίνοντας τη δυνατότητα ο γεωργός να επιλέξει την γεωργική πρακτική που θα εφαρμόσει λαμβάνοντας υπόψη του τις εναλλακτικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιλογές (Uri, 1997·
Keeney and Raiffa, 1976).
Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι ο γεωργός αποστρέφεται τον κίνδυνο. Όπως επισημαίνει ο
Nowak (1992), οι περισσότεροι γεωργοί είναι απρόθυμοι να αλλάξουν την εφαρμοζόμενη
(παραδοσιακή) γεωργική πρακτική, διότι η εφαρμογή της εμπεριέχει τον ελάχιστο κίνδυνο
αβεβαιότητας (risk). Στην παρούσα εργασία ο γεωργός, γνωρίζοντας ότι η εφαρμογή του Μέτρου 3.5 θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μείωση του
κέρδους έχει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο. Είτε να συνεχίσει να καλλιεργεί παραδοσιακά,
εφαρμόζοντας την ήδη εφαρμοζόμενη και γνωστή σε αυτόν γεωργική πρακτική (επιλογή Τ:
traditional), είτε να αρχίσει να καλλιεργεί πιο φιλικά στο περιβάλλον, υιοθετώντας ένα νέο
αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο (επιλογή Α: adoption) σε ολόκληρη ή σε τμήμα της γεωργικής
του εκμετάλλευσης. Η απόφαση του γεωργού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κίνδυνο
τον οποίο είναι διατεθειμένος να αναλάβει, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με τη μείωση
του κέρδους.
Υποθέτουμε ότι η χρησιμότητα που αποκομίζει ο γεωργός από την εφαρμογή του Μέτρου 3.5 δίνεται από την παρακάτω σχέση (εξίσωση 1):
U = U [π(x), L A /L, Z].
(1)
Όπου, π είναι η συνάρτηση κέρδους, LA/L ο λόγος της έκτασης που ο γεωργός εντάσ-
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σει στο μέτρο και Ζ είναι ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του γεωργού
και της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Αν υποθέσουμε ότι η συνάρτηση χρησιμότητας είναι μια γραμμική συνάρτηση (εξίσωση 2), θα μπορούσε να πάρει την παρακάτω μορφή:
U* = β x i + ε i
(2)
αν U*>0, τότε α=1
αν U*≤ 0, τότε α=0
Η παραπάνω εξίσωση αποτελείται από ένα μη στοχαστικό όρο βxi κι από έναν στοχαστικό όρο εi (σφάλμα), όπου εi ~N(0, 1). Το U* είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία δεν μπορεί να παρατηρηθεί και παίρνει την τιμή α = 1 όταν ο γεωργός υιοθετεί το Μέτρο 3.5 και την
τιμή 0 όταν δεν το υιοθετεί. Εκείνο που μπορεί να παρατηρηθεί εναλλακτικά είναι η υιοθέτηση ή όχι του Μέτρο 3.5. Έτσι, αν, U* > 0 τότε ο γεωργός θα αποφασίσει να υιοθετήσει το
Μέτρο 3.5 (α=1), ενώ αν U* ≤ 0 θα αποφασίσει να μην το υιοθετήσει (α=0).
Όσον αφορά το βαθμό της υιοθέτησης το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης είναι παρόμοιο. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται η υπόθεση της μεγιστοποίησης μιας πολυκριτηριακής συνάρτησης χρησιμότητας.
Σύμφωνα με τους Zilberman et al. (1999), η αναμενόμενη χρησιμότητα από την εφαρμογή του Μέτρο 3.5, δεδομένου ότι ο γεωργός το έχει υιοθετήσει, εξαρτάται από το μέγεθος
της έκτασης της εκμετάλλευσής του (LA*) που εντάσσει στο αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο.
Αυτό συμβαίνει επειδή τα περιβαλλοντικά οφέλη, για παράδειγμα η προστασία του εδάφους,
και ο αναμενόμενος κίνδυνος από την εφαρμογή του Μέτρου 3.5 είναι άμεσα συνδεδεμένα με
το μέγεθος της έκτασης που εντάσσεται στο μέτρο. Η αναμενόμενη χρησιμότητα δίνεται από
την εξίσωση (3):
E [UA]=E [UA(π(x), LA*/L, Z)],
αν LA *>0
(3)
E [UA]=E [UA( π(x),0,Z)],
αν LA* = 0
Συνεπώς, υπό την υπόθεση ότι το μέγεθος της έκτασης που εντάσσει ο γεωργός στο
Μέτρο 3.5 είναι LA* , η συνάρτηση χρησιμότητας παίρνει την παρακάτω μορφή (εξίσωση 4):
UA(π(x), LA*/L,Z)
(4)
Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια εσωτερική λύση LA*/L, για την οποία ο λόγος της έκτασης
που εντάσσει ο γεωργός στο Μέτρο 3.5 προς τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσής του,
μεγιστοποιεί την αναμενόμενη χρησιμότητα. Έστω ότι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας
στην εξίσωση 3 επιτυγχάνεται στο σημείο LA:
Umax= [π(x), LA/L, Z]
(5)
Η εσωτερική λύση για την έκταση LA* προκύπτει από την επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης της χρησιμότητας (εξίσωση 6):
LA*/L= LA /L,
τότε LA> 0
(6)
LA*= 0,
τότε LA = 0
Για την απλοποίηση του προβλήματος, θεωρείται ότι η εξίσωση της υιοθέτησης και της
έκτασης της υιοθέτησης που εντάσσει ο γεωργός στο Μέτρο 3.5 είναι γραμμικές, με παραμέτρους (β και γ) και όρους σφάλματος ε και u, αντίστοιχα, και ότι οι πίνακες X και Z περιέχουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν υιοθέτηση και την έκτασή της, αντίστοιχα.
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα Heckman. Σύμφωνα με το υπό-
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δειγμα Heckman σε πρώτη φάση ο γεωργός αποφασίζει αν θα υιοθετήσει (ή όχι) το Μέτρο
3.5 (selection equation) και αν η απάντησή είναι θετική, σε δεύτερη φάση αποφασίζει σχετικά με το ποσό της έκτασης της γεωργικής του εκμετάλλευσης που θα εντάξει σε αυτό (result
equation). Ο περιορισμός της θετικής απάντησης του πρώτου σταδίου, προκειμένου να είναι
δυνατή η μέτρηση της έκτασης της υιοθέτησης στο δεύτερο αποτελεί τη συνθήκη κυριαρχίας
του πρώτου σταδίου (first dominance condition). Αυτός ο περιορισμός μπορεί να προκαλέσει
σφάλμα μεροληψίας (sample selection bias), αν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό της
υιοθέτησης (την έκταση που εντάσσει ο γεωργός στο μέτρο) επηρεάζουν και την απόφαση
της υιοθέτησης. Το σφάλμα μεροληψίας οφείλεται στο γεγονός ότι για τον καθορισμό των
παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό της υιοθέτησης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γεωργοί
που έχουν υιοθετήσει το αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο (Madalla, 1983). Σύμφωνα με το υπόδειγμα Heckman (Heckman’s specification) οι όροι σφάλματος των δύο σταδίων συσχετίζονται μεταξύ τους και επιπλέον η απόφαση της υιοθέτησης κυριαρχεί επί του βαθμού της υιοθέτησης. Η κυριαρχία συνεπάγεται ότι η μηδενική υιοθέτηση είναι αποτέλεσμα της αρνητικής
απόφασης για υιοθέτηση και όχι το αποτέλεσμα της μηδενικής έκτασης που εντάσσει ο γεωργός στο Μέτρο 3.5.

Δεδομένα
Για την συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα, σε
125 γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Ν. Λάρισας, την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006. Η
επιλογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έγινε τη μέθοδο της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας (62 από τις εκμεταλλεύσεις εφάρμοζαν το Μέτρο 3.5 και 63
όχι) (πίνακας 1) (Γιοβανοπούλου, 2010).
Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Η επιλογή των μεταβλητών που συμπεριλήφθηκαν στα ερωτηματολόγια, προκειμένου να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες βασίστηκε τόσο στη βιβλιογραφία, όσο και στις ιδιαιτερότητες του
Μέτρου 3.5. Σύμφωνα με τους Prokopy et al. (2008) οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την υιοθέτηση μιας αγροτοπεριβαλλοντικής πρακτικής μπορούν να διαχωριστούν
σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες: ικανότητα, συμπεριφορά, ενημέρωση και χαρακτηριστικά
γεωργικής εκμετάλλευσης. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταβλητές που αναφέρονται
στα χαρακτηριστικά των γεωργών που επηρεάζουν την ικανότητά τους να υιοθετήσουν τις
αγροτοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Η δεύτερη συμπεριλαμβάνει μεταβλητές που αναφέρονται
στην ενημέρωση των γεωργών, τόσο για τα υπάρχοντα προβλήματα όσο και για τις εφαρμοζόμενες αγροτοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Η τρίτη περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με τη στάση των γεωργών απέναντι στο περιβάλλον, καθώς και με τη γενικότερη συμπεριφορά τους και η τέταρτη μεταβλητές που προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δείγματος
Σύνολο
δείγματος

Συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα

Μη
συμμετέχοντες

125

62

63

Άντρες

19

11

8

Γυναίκες

106

51

55

Ηλικία

42

40

43

Έγγαμοι

41

32

9

Άγαμοι

84

30

54

Χαρακτηριστικό

Πηγή: Στοιχεία έρευνας

Προκειμένου να αναπτυχθεί το υπόδειγμα της έρευνας, ελήφθησαν υπόψη μεταβλητές
από τις τέσσερεις προαναφερόμενες κατηγορίες μεταβλητών. Συνολικά εξετάστηκε η επιρροή
26 μεταβλητών . Η υπόθεση ότι κάποιες από τις μεταβλητές μπορεί να επηρεάζουν την απόφαση της υιοθέτησης, αλλά όχι το βαθμό της, ήταν δύσκολο να ελεγχτεί. Για το λόγο αυτό
θεωρήθηκε ότι όλες είναι δυνατό να επηρεάζουν και τις δύο αποφάσεις (Γιοβανοπούλου,
2010). Η τελική επιλογή των μεταβλητών οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα (πίνακας 2), έγινε με χρήση του κριτηρίου AIC1 (Akaike Information Criterion). Σύμφωνα με το
κριτήριο αυτό εκτιμώνται εναλλακτικές εξειδικεύσεις του υποδείγματος και τελικά επιλέγεται
η εξειδίκευση που δίνει τις χαμηλότερες τιμές (Gugarati,1995).

1

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:
Akaike Information Criterion (AIC) =
όπου, LL= −

− 2 LL 2k
,
+
n
n

n⎛
⎛ RSS ⎞ ⎞
⎜⎜1 + ln(6,28) + ln⎜
⎟ ⎟⎟
2⎝
⎝ n ⎠⎠ .

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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Πίνακας 2. Αποτελέσματα στατιστικής
Αποτελέσματα στατιστικής
Μεταβλητή

Ορισμός

Ηλικία

Η ηλικία του γεωργού

Εκπαίδευση
Γνώση προβλημάτων
νιτρικών στην περιοχή
Χαμηλό ποσό
Επιδότησης

Η εκπαίδευση του γεωργού
Η γνώση του γεωργού για τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή
Η αντίληψη του γεωργού ότι το ποσό της παρεχόμενης επιδότησης είναι χαμηλό
Η επιδότηση που λαμβάνει ο γεωργός για την
εφαρμογή του Μέτρου 3.5
Ή συμμετοχή του γεωργού σε οργανώσεις με
κύριος στόχο το κέρδος, πχ αγροτικό συνεταιρισμό, ομάδα παραγωγών.
Αναφέρεται στην προθυμία του γεωργού να
εφαρμόζει νέες γεωργικές πρακτικές
Η σημασία που δίνει ο γεωργός στη προστασία
του περιβάλλοντος
Η πρόσβαση του γεωργού σε πληροφόρηση
Η γεωργική έκταση που πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο μέτρο μείωσης της
νιτρορύπανσης
Αναφέρεται στην προθυμία των γεωργών να
αναλαμβάνουν ρίσκο
Πηγή:Στοιχεία έρευνας

Επιδότηση
Συμμετοχή σε οικονομικές οργανώσεις
Καινοτομία
Περιβαλλοντικός
στόχος
Πληροφόρηση
Μη επιλέξιμη έκταση
Κίνδυνος

Μέσος
όρος
41.53

Τυπική
απόκλιση
11.22

0.483

0.501

0.467

0.500

0.379

0.487

17.33

20.40

0.790

0.408

0.411

0.494

0.346

0.477

0.548

0.499

0.258

0.439

0.241

0.429

Τελικά, για τις δύο εξισώσεις έχουμε:
(Εξίσωση επιλογής)
Υιοθέτηση = f (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, πληροφόρηση,
γνώση προβλήματος νιτρικών, χαμηλό ποσό επιδοτήσεων, συμμετοχή σε οικονομικές οργανώσεις, αναμενόμενη κερδοφορία, διαθέσιμο γεωργικό εισόδημα, κίνδυνος, περιβαλλοντικός
στόχος, νεωτεριστής) (Giovanopoulou et al, 2011)
(Εξίσωση αποτελέσματος)
Ενταγμένη έκταση = f (επιδοτήσεις, ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, πληροφόρηση, γνώση προβλήματος νιτρικών, χαμηλό ποσό επιδοτήσεων, συμμετοχή σε
οικονομικές οργανώσεις, αναμενόμενη κερδοφορία, διαθέσιμο γεωργικό εισόδημα, μη επιλέξιμες εκτάσεις, κίνδυνος, νεωτεριστής, περιβαλλοντικός στόχος) (Giovanopoulou et al, 2011).
Η εκτίμηση των υποδειγμάτων έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου Stata 10. 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 3 και 4). Η
χρήση του ανθεκτικού τυπικού σφάλματος αποτελεί, σύμφωνα με τον White, μέθοδο διόρθωσης των αποκλίσεων από τις βασικές υποθέσεις του τυπικού σφάλματος (Gujarati, 1995).
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Αποτελέσματα οικονομετρικής ανάλυσης
Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η υιοθέτηση του Μέτρου 3.5 επηρεάζεται, επηρεάζεται, στατιστικώς σημαντικά, θετικά από, την εκπαίδευσή του γεωργού, τη γνώση του για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος νιτρορύπανσης στην περιοχή, την αντίληψη για
το μέγεθος των επιδοτήσεων, την προθυμία του να εφαρμόζει νέα προγράμματα και από το
αν ο κύριος στόχος του γεωργού είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ, επηρεάζεται,
στατιστικώς σημαντικά, αρνητικά από την ηλικία του γεωργού και την συμμετοχή του σε οικονομικές οργανώσεις (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Αποτελέσματα εξίσωση επιλογής: Υιοθέτηση Μέτρου 3.5
Εξίσωση υιοθέτησης
Μεταβλητή

Συντελεστής

Ανθεκτικό τυπικό σφάλμα

Ηλικία

1,406

(0,630)**

Εκπαίδευση
Γνώση προβλημάτων νιτρικών στην
περιοχή
Χαμηλό ποσό επιδότησης
Συμμετοχή σε οικονομικές
οργανώσεις
Καινοτομία

1,215

(0,691) **

2,477

(0,756) ***

-3,311

(1,107) ***

-2,069

(0,764) ***

3,177

(0,893) ***

1,066

(0,656) *

Περιβαλλοντικός στόχος
*

Στατιστική σημαντικότητα 10 %, ** Στατιστική σημαντικότητα 5 %, *** Στατιστική σημαντικότητα 1 %
Πηγή: Στοιχεία έρευνας

Όσον αφορά το ποσοστό της έκτασης που εντάσσει ο γεωργός στο Μέτρο 3.5, αυτό επηρεάζεται, στατιστικώς σημαντικά, θετικά από το ποσό των επιδοτήσεων που λαμβάνει ο
γεωργός, από την ύπαρξη πληροφόρησης σχετικά με το Μέτρο 3.5 και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του και από τον αν ο κύριος στόχος του γεωργού είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ επηρεάζεται, στατιστικώς σημαντικά, αρνητικά από την αντίληψη του γεωργού
ότι το μέγεθος των επιδοτήσεων είναι χαμηλό, από την τάση του γεωργού να αποφεύγει τον
κίνδυνο-αβεβαιότητα και τέλος από την κατοχή μη επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων ( Πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Εξίσωση αποτελέσματος: Έκταση υιοθέτησης Μέτρου 3.5
Εξίσωση έκτασης υιοθέτησης

*

Μεταβλητή

Συντελεστής

Ανθεκτικό τυπικό σφάλμα

Επιδοτήσεις

0,126

(0,136) **

Περιβαλλοντικός στόχος

10,140

(2,262) ***

Πληροφόρηση

26,511

(3,676) ***

Χαμηλό ποσό επιδότησης

-14,420

(5,313) ***

Μη επιλέξιμη έκταση

-19,660

(2,387) ***

Κίνδυνος

- 17,509

(2,577) ***

Καινοτομία

-0,074

(3,043) ***

Στατιστική σημαντικότητα 10 %,** Στατιστική σημαντικότητα 5 %,*** Στατιστική σημαντικότητα 1 %
Πηγή: Στοιχεία έρευνας

Η εκτίμηση του υποδείγματος Heckman παρουσιάζει μόνο τη θετική ή αρνητική σχέση
μεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί το οριακό αποτέλεσμα της ανεξάρτητης πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή
(marginal effect).
Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι η αντίληψη των γεωργών ότι το πόσο των παρεχόμενων επιδοτήσεων, για την εφαρμογή του Μέτρου 3.5, είναι
χαμηλό. Ειδικότερα, η αντίληψη ότι το πόσο των παρεχόμενων επιδοτήσεων είναι χαμηλό
μειώνει την πιθανότητα υιοθέτησης κατά 131 % (Πίνακας 5). Ο δεύτερο από σειράς σημαντικότητας παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι η προθυμία των γεωργών να εφαρμόζουν νέες γεωργικές πρακτικές Ο παράγοντας αυτός αυξάνει κατά 126% την πιθανότητα
της υιοθέτησης. Ο τρίτος παράγοντας είναι η γνώση των γεωργών για την ύπαρξη κάποιου
προβλήματος νιτρορύπανσης στην περιοχή. Αυτός ο παράγοντας αυξάνει κατά 98%. Την πιθανότητα της υιοθέτησης. Σύμφωνα με τους Ervin and Ervin (1982) οι γεωργοί οι οποίοι
είναι ενημερωμένοι για τα προβλήματα νιτρορύπανσης στην περιοχή αντιλαμβάνονται την
υποβαθμισμένη ποιότητα των εδαφών και των υδάτων και συνεπώς είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν ένα αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο. Ο επόμενος σε σειρά σημαντικότητας παράγοντας που επηρεάζει τηn υιοθέτηση του Μέτρου 3.5 είναι η συμμετοχή των γεωργών σε οικονομικές οργανώσεις, η οποία μειώνει κατά 82% την πιθανότητα της υιοθέτησης. Θεωρώντας
ότι η συμμετοχή των γεωργών σε οικονομικές οργανώσεις (π.χ αγροτικούς συνεταιρισμούς
και ομάδες παραγωγών) είναι μια μορφή δικτύωσης, θα περίμενε κανείς να υπάρχει θετική
σχέση μεταξύ συμμετοχής σε οικονομικές οργανώσεις και υιοθέτησης. Καθώς, σύμφωνα με
τους Belknap and Saupe (1988) and Norris and Batie (1987), οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής
δικτύωσης επηρεάζει θετικά την υιοθέτηση νέων γεωργικών πρακτικών. Ωστόσο, αυτό δεν
αποδεικνύεται στην παρούσα εργασία, δυναμώνοντας την άποψη του Agbamu (1995) ότι η
κοινωνική δικτύωση δεν συνδέεται πάντοτε θετικά με την υιοθέτηση νέων γεωργικών πρακτικών. Για παράδειγμα, αν η διάχυση της πληροφορίας είναι ατελής, τότε η κοινωνική δικτύωση δεν επηρεάζει θετικά την υιοθέτηση. Επιπλέον, οι Traore et al. (1998) βρήκαν ότι η
συμμετοχή των γεωργών σε ομάδες παραγωγών δεν συνδέεται θετικά με την υιοθέτηση νέων
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αγροτοπεριβαλλοντικών πρακτικών.
Πίνακας 5. Οριακά αποτελέσματα Εξίσωσης υιοθέτησης
Εξίσωση υιοθέτησης

*

Μεταβλητή

Οριακό
αποτέλεσμα

Ανθεκτικό τυπικό σφάλμα

Χαμηλές επιδοτήσεις

-1,310

(0,389)***

Καινοτομία

1,257

(0,288) ***

Γνώση προβλημάτων νιτρικών στην
περιοχή

0,980

(0,256) ***

Συμμετοχή σε οικονομικές οργανώσεις

0,818

(0,288) ***

Ηλικία

0,556

(0,244) **

Εκπαίδευση

0,481

(0,243) **

Περιβαλλοντικός στόχος

0,422

(0,985) **

Στατιστική σημαντικότητα 10 %,** Στατιστική σημαντικότητα 5 %,*** Στατιστική σημαντικότητα 1 %
Πηγή: Στοιχεία έρευνας

Ο πέμπτος, σε σημαντικότητα, παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι η ηλικία
των γεωργών. Οι μικρότερης ηλικίας αγρότες έχουν αυξημένη πιθανότητα κατά 56%, να υιοθετήσουν μια νέα αγροτοπεριβαλλοντική πρακτική. Αυτό το συμπέρασμα είναι σε απόλυτη
συμφωνία με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όπου επανειλημμένα έχει αποδειχτεί η θετική σχέση μεταξύ νεαρής ηλικίας και υιοθέτησης (Featherstone and Goodwin,
1993; Baidu-Forson, 1999; Lapar and Padney, 1999; Soule et al., 2000; Bekele and Drake,
2003). Ο επόμενος παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση είναι η εκπαίδευση, η αύξηση
της οποίας αυξάνει κατά 48% την πιθανότητα της υιοθέτησης. Το παραπάνω αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, καθώς οι γεωργοί που έχουν ολοκληρώσει περισσότερα χρόνια σχολικής
εκπαίδευσης μπορούν να προσαρμοστούν ευκολότερα στις νέες τεχνολογίες και είναι ικανότεροι στο να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πληροφορίες (Caswell et al., 2001).
Τέλος, αν ο κύριος στόχος του γεωργού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η πιθανότητα
της υιοθέτησης είναι αυξημένη κατά 42 %.
Όσον αφορά του παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό της υιοθέτησης είναι (Πίνακας
6) η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και η ποιότητα των πληροφοριών αυτών. Η
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής και τις λεπτομέρειες γα την εφαρμογή του προγράμματος αυξάνουν το
βαθμό της υιοθέτησης κατά 26 %. Επιπλέον, η προθυμία των γεωργών να προστατεύουν το
περιβάλλον αυξάνει κατά 10 % το βαθμό της υιοθέτησης. Από την άλλη η ύπαρξη μη επιλέξιμης έκτασης μειώνει κατά 20% το βαθμό της υιοθέτησης. Επιπλέον, ο κίνδυνος που συνδέεται με την υιοθέτηση της νέας αγροτοπεριβαλλοντικής πρακτικής μειώνει κατά 18% το βαθμό της υιοθέτησης. Τέλος, το χαμηλό ποσό των παρεχόμενων επιδοτήσεων μειώνει κατά 14%
το βαθμό της υιοθέτησης.
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Πίνακας 6. Οριακά αποτελέσματα Εξίσωση έκτασης της υιοθέτησης

Μεταβλητή
Πληροφόρηση
Περιβαλλοντικός στόχος
επιδοτήσεις
Μη επιλέξιμη έκταση
Κίνδυνος
Χαμηλό ποσό επιδότησης
*

Εξίσωση έκτασης υιοθέτησης
Οριακό
Ανθεκτικό τυπικό σφάλμα
αποτέλεσμα
26,511
(3,676) ***
10,140
(2,262) ***
0,127
(0,076)**
-19,659
(2,386) ***
-17,508
(2,577) ***
-14,420
(5,313) ***

Στατιστική σημαντικότητα 10 %,** Στατιστική σημαντικότητα 5 %,*** Στατιστική σημαντικότητα 1 %
Πηγή: Στοιχεία έρευνας

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων, αν και έχει περιοριστεί λόγω της οικονομικής κρίσης,
εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα λιγοστά εισοδήματα των γεωργών. Τώρα περισσότερο
από ποτέ κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για σωστή διαχείριση και κατανομή των γεωργικών
επιδοτήσεων. Πρέπει να σχεδιαστεί το κατάλληλο πρόγραμμα ώστε, να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι ειδικότερα στον τομέα της αγροτοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης.
Η μελέτη της υιοθέτησης του αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, στην παρούσα εργασία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διαφορετικοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του μέτρου και διαφορετικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό της υιοθέτησης. Συνεπώς απαιτείται διπλή προσπάθεια,
ώστε να επιτευχθούν και οι δύο επιδιώξεις, δηλαδή η αύξηση της υιοθέτηση και η αύξηση
του βαθμού της.
Καταρχήν, προκειμένου να αυξηθεί η υιοθέτηση του αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου,
πρέπει να εντοπιστούν οι νεωτεριστές γεωργοί. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της
έρευνας, η προθυμία υιοθέτησης νέων γεωργικών πρακτικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση και οι νεωτεριστές γεωργοί είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν νέα προγράμματα. Επιπλέον, το σύνολο των γεωργών πρέπει να ενημερώνονται για τα
περιβαλλοντικά προβλήματα της γύρω περιοχής και να καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση. Περαιτέρω, πρέπει να οργανώνονται
σεμινάρια, ώστε να εκπαιδεύονται οι γεωργοί σε θέματα σχετικά με αγροτοπεριβαλλοντικά
προγράμματα. Τα σεμινάρια πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς
όπως προέκυψε τα άτομα αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για εφαρμογή νέων αγροτοπεριβαλλοντικά προγραμμάτων.
Δεύτερον, πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες δράσεις ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της υιοθέτησης. Καταρχήν, είναι κρίσιμη η παροχή πληροφοριών στου γεωργούς σχετικά με το αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης. Αυτό απαιτεί την συμμέτοχη τόσο των δημόσιων υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών όσο και των ιδιωτών γεωπόνων, ώστε να μειωθεί ο αναμενόμενος κίνδυνος που θα έχουν να αντιμετωπίσουν
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οι γεωργοί από την εφαρμογή του νέου αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου. Τέλος, το μέτρο
πρέπει να επεκταθεί, ώστε να είναι περισσότερες οι επιλέξιμες περιοχές που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο, καθώς η μη επιλεξιμότητα των περιοχών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την υιοθέτηση του αγροτοπεριβαλλοντικού μέτρου μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.
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«Εμάς δεν μας πειράζουν… γιατί πειράζομε και εμείς»: Γεωργικές Επιδοτήσεις, Κοινωνικό Κεφάλαιο και Υποβάθμιση
της Γης σε μια Γεωργική και μια Κτηνοτροφική Περιοχή της
Νότιας Κρήτης.  

◊

Το αγροτικό τοπίο του αμπελώνα της Κεφαλονιάς.

◊

Σχέσεις αγροτουρισμού και γεωργίας και προοπτικές των
επιχειρήσεων - Η περίπτωση της Δωρίδας.

◊

Αναπαραστάσεις ορεινών αγροτικών τουριστικών προορισμών.

«Εμάς δεν μας πειράζουν… γιατί πειράζομε και εμείς»:
Γεωργικές Επιδοτήσεις, Κοινωνικό Κεφάλαιο και Υποβάθμιση
της Γης σε μια Γεωργική και μια Κτηνοτροφική Περιοχή
της Νότιας Κρήτης1
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Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100,
E-mail: akizos@aegean.gr

Περίληψη
Η εργασία διερευνά την επίδραση του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου (εμπιστοσύνη,
δικτύωση, συνεργασία, συγκρούσεις) στην εφαρμογή του καθεστώτος των γεωργικών επιδοτήσεων σε μια γεωργική (Μεσσαρά) και σε μια κτηνοτροφική περιφέρεια (Αστερούσια) στη
Νότια Κρήτη. Τα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα των δύο περιοχών συνδεόταν στενά πριν
το 1980. Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εισαγωγή του καθεστώτος των επιδοτήσεων
στη δεκαετία του 1980 διατάραξε αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα σήμερα να παρατηρούνται
φαινόμενα υποβάθμισης της γης και ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών στις δύο περιοχές.
Η διερεύνηση βασίζεται σε 20 ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος με κεντρικούς «συμμετόχους» στις δυο περιοχές καθώς και σε δευτερογενή δεδομένα. Αναλύεται ο ρόλος των γεωργικών επιδοτήσεων στα συγκεκριμένα τοπικά πολιτικό-οικονομικά και κοινωνικόπολιτισμικά πλαίσια, η συμβολή τους στην ένταση των κοινωνικών ανταγωνισμών στις δύο
περιοχές καθώς και στην αποδυνάμωση των προοπτικών για τον σχηματισμό τύπων κοινωνικού κεφαλαίου που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αμβλυνθούν σημαντικά με τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών στις δύο περιοχές.
Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, ερημοποίηση, γεωργικές επιδοτήσεις, Κρήτη

Abstract
In this paper the impact of cultural and social capital (trust, links, cooperation, conflicts) in
the application of the agricultural subsidies regime in an agricultural (Messara) and livestock
husbandry (Asterousia) area is investigated. The socio-ecological systems of these two areas
were closely linked before the 1980s. Intensification of agriculture and the introduction of
subsidies in the 1980s damaged this relationship, resulting to land degradation and intense
competition between and within these areas. The investigation is based on 20 in depth qualitative interviews with key stakeholders and on secondary data. The role of the subsidies in the
1

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου LEDDRA project (FP7ENV-2009-1 Collaborative project, No. 243857; 2010-2014).
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specific local contexts is analyzed and their impact on social antagonism and the erosion of
the types of social capital that could help in avoiding environmental degradation.
Key-words: social capital, desertification, subsidies, Crete

Εισαγωγή
Η υποβάθμιση της γης προκαλείται πολύ συχνά από πρακτικές διαχείρισής της που δεν λαμβάνουν υπόψη τοπικούς περιορισμούς στη διαθεσιμότητα και επάρκεια των πόρων. Ιδιαίτερα
στη Μεσόγειο, φαινόμενα υποβάθμισης και ερημοποίησης της γης είναι το αποτέλεσμα της
πολύ έντονης εντατικοποίησης και μεταβολής των καλλιεργητικών και κτηνοτροφικών συστημάτων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα (Grove and Rackham, 2001).
Η εργασία διερευνά την αλληλεπίδραση του καθεστώτος των γεωργικών επιδοτήσεων
με το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο των γεωργών και κτηνοτρόφων στις περιοχές της
Μεσσαράς και των Αστερουσίων στη Νότια Κρήτη. Οι δύο περιοχές συνδεόταν στενά για
αιώνες. Η σχέση τους διαταράχθηκε από την εντατικοποίηση της γεωργίας στη Μεσσαρά και
διαρρήχτηκε πλήρως μετά από την εισαγωγή του καθεστώτος των γεωργικών επιδοτήσεων
στη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φαινομένων υποβάθμισης της γης και
στις δύο περιοχές. Παραδείγματα από περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης με παρόμοιες εδαφοκλιματικές συνθήκες δείχνουν παρόμοια προβλήματα υποβάθμισης, όπως στη Συρία (Louhaichi and Tastad, 2010), στην Αλγερία (Slimani et al., 2010), στην Αιθιοπία (Tshopp et al.,
2010) και στο Μαρόκο (le Polain de Waroux and Lambin, 2012).
Η εργασία επιχειρεί να απαντήσει τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: (α) πως συναρθρώνονται και αλληλεπιδρούν οι διαφορετικές διαστάσεις του κοινωνικού και πολιτισμικού
κεφαλαίου με το καθεστώς των γεωργικών επιδοτήσεων στο πολιτικό-οικονομικό και κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο της Μεσσαράς και των Αστερουσίων και (β) ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της αλληλεπίδρασης/συνάρθρωσης στην κοινωνικο-οικολογική ανθεκτικότητα
(resilience) αυτών των περιοχών.

Κοινωνικό κεφάλαιο και υποβάθμιση της γης
Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των λεγόμενων ‘μη οικονομικών’ παραγόντων ή αλλιώς των
κοινωνικο-πολιτισμικών πλαισίων στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προτύπων, δράσεων και
πρακτικών (Jackson, 2009) αποκαλύπτεται όλο και συχνότερα σε διαφορετικά και ετερογενή
πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη των πολιτισμικών αξιών και αντιλήψεων, η κοινωνικό-οικολογική βιωσιμότητα κ.α. Το σύνολο των μη οικονομικών παραγόντων περιγράφεται ως «κοινωνικό κεφάλαιο» και έχει ορισθεί με διαφορετικούς και συχνά αντιφατικούς τρόπους. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένα
κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία που ορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο.
Το κοινωνικό κεφάλαιο αφορά στα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες και στην ποιότητα
των κοινωνικών δικτύων εντός και δια μέσου των οποίων τα άτομα αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους (Iosifides κ.ά., 2007). Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η κοινωνική εμπιστοσύνη (social trust), το είδος και το περιεχόμενο των κοινωνικών κανόνων (social norms),
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οι πολιτισμικές αντιλήψεις και αξίες (values) και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων (social networks) (Jones κ.ά., 2008). Η κοινωνική εμπιστοσύνη – διατομική, δι-ομαδική, θεσμική – συσχετίζει δυο ή περισσότερους συμβαλλόμενους με τέτοιο
τρόπο ώστε η δράση και συμπεριφορά του ενός να προκαλεί κοινωνικά και πολιτισμικά αποδεκτές και αναμενόμενες συμπεριφορές και δράσεις από τους άλλους συμβαλλόμενους. Σχέσεις αμοιβαιότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης είναι συνήθως ενδεικτικές της ύπαρξης
ισχυρής κοινωνικής εμπιστοσύνης. Οι κοινωνικοί κανόνες από την άλλη σχετίζονται με τυπικές και άτυπες συμπεριφορές και πρακτικές και το περιεχόμενο τους είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς επηρεάζουν την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ συνεργασίας και σύγκρουσης σε
μια σειρά κοινωνικών πεδίων. Τέλος, το είδος και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων επηρεάζουν, πολλές φορές καθοριστικά, την επίτευξη επιθυμητών στόχων όπως είναι η
κοινωνική δικαιοσύνη και η οικολογική βιωσιμότητα. Κλειστά κοινωνικά δίκτυα συνήθως
συμβάλλουν στη μειωμένη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή συγκεκριμένων κοινωνικών
ομάδων ενώ κοινωνικά δίκτυα πατρωνίας συνήθως εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Από
την άλλη, η ύπαρξη πυκνών τυπικών ή άτυπων θεσμικών δικτύων αποτελεί συχνά καθοριστικό παράγοντα επίτευξης στόχων κοινωνικο-οικολογικής δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Γίνεται, επομένως, φανερό ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι δυνατόν να έχει τόσο αρνητικές όσο
και θετικές συνέπειες σε σχέση με επιθυμητούς στόχους και καταστάσεις και ότι η διερεύνηση αυτών των συνεπειών παραμένει εμπειρικό ζήτημα.
Σύμφωνα με τον Bourdie (από Field, 2003), το κοινωνικό κεφάλαιο διακρίνεται σε (α)
κοινωνικό κεφάλαιο δεσμού (bonding), που αναφέρεται σε ‘κλειστές’ κοινωνικές σχέσεις, (β)
γεφύρωσης (bridging), που σχετίζεται με κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ετερογενών κοινωνικών
ομάδων και (γ) σύνδεσης (linking) που περιγράφει κοινωνικές σχέσεις και δεσμούς ανάμεσα
σε άτομα και ομάδες που έχουν διαφορετικές θέσεις και ρόλους μέσα σε συστήματα κοινωνικής ιεράρχησης.
Η βιβλιογραφία αναφέρεται τόσο στις θετικές όσο και στις αρνητικές επιπτώσεις του
κοινωνικού κεφαλαίου στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Το είδος των επιπτώσεων σχετίζεται
με τους εκάστοτε κυρίαρχους τύπους κοινωνικού κεφαλαίου και με τους τρόπους συνάρθρωσης τους με ευρύτερους ιστορικούς, πολιτικό-οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Οι
θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους συναλλαγών, τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας και την εμπέδωση κλίματος κοινωνικής συνεργασίας, αμοιβαιότητας
και αλληλεγγύης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν στην ένταση των κοινωνικών συγκρούσεων λόγω σχηματισμού κλειστών ομάδων στη βάση της αποκλειστικότητας, στην αύξηση
των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και στον αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων από
την πρόσβαση σε πόρους και από τη δυνατότητα ουσιαστικής κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής (Aldridge και Halpern, 2002).
Όσον αφορά στο ρόλο διαφόρων τύπων κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη της υπαίθρου και σε διεργασίες διατήρησης ή υποβάθμισης των έγγειων πόρων, το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να ειδωθεί ως συλλογικός πόρος που θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς και
όρια σε δράσεις και συμπεριφορές βραχυπρόθεσμης μεγιστοποίησης ατομικών ή επιχειρηματικών ωφελειών που εξωτερικεύουν οικονομικά και περιβαλλοντικά κόστη σε άλλα άτομα ή
κοινωνικές ομάδες (Daud 2006, Mwakubo κ.α. 2006). Το κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης
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επιδρά θετικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και αφορά στον σεβασμό μεταξύ
διαφορετικών και ετερογενών κοινωνικών ομάδων και στην εφαρμογή κοινωνικών κανόνων
που προάγουν τη μακροπρόθεσμη χρήση των πόρων και την κοινωνικο-οικονομική δικαιοσύνη.
Ο Daud (2006) αναφέρεται στις θετικές εμπειρίες της οργάνωσης και λειτουργίας της
Ένωσης Χρηστών Νερού σε περιοχή με έλλειψη νερού και αυξημένες αρδευτικές ανάγκες
στην Ινδονησία, η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά στο σταδιακό σχηματισμό ουσιαστικής
συνεργασίας καθώς και στην αποτροπή κοινωνικών συγκρούσεων για το νερό. Επίσης, ενίσχυσε την κοινωνική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μετά από έγκαιρη ενημέρωση για τα
προβλήματα, έθεσε όρια στους κοινωνικούς ανταγωνισμούς για τον σημαντικό αυτό πόρο και
βοήθησε στην εμπέδωση μακροπρόθεσμων κανόνων βιωσιμότητας στην διαχείριση του. Ο
Swinton (2000) σε μελέτη στην περιοχή Altiplano του Περού δείχνει ότι η ανάπτυξη οριζόντιων ενώσεων παραγωγών και του κοινωνικού κεφαλαίου που «παράγεται» επιδρά θετικά
στην καταπολέμηση της διάβρωσης, υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης. Καταλήγει
ότι «Περισσότερο κοινωνικό κεφάλαιο, λιγότερη διάβρωση» καθώς «…όταν οι οικονομικοί
δρώντες ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο, τότε αυτές οι εξωτερικότητες μπορούν να εσωτερικευθούν και να οδηγήσουν στη μείωση των ατομικών αντικινήτρων για διατήρηση των φυσικών
πόρων. Έτσι οι κοινοτικές οργανώσεις μπορούν να εξασφαλίσουν συλλογικό κεφάλαιο και εργασία ώστε να ξεπεραστούν τα ατομικά εμπόδια στην υιοθέτηση αειφόρων δράσεων’ (Swinton
2000, σελ. 1).
Οι Tuvendal και Elmqvist (2010, σελ. 21) επισημαίνουν ότι διαδικασίες ή παράγοντες
που «μεταβάλλονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα», έχουν ως αποτέλεσμα συχνά ανεπανόρθωτη υποβάθμιση, αλλά «δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές από τους δρώντες» σε
σχέση με άλλες, περισσότερο βραχυπρόθεσμες μεταβλητές, που επιδρούν καθοριστικά στις
πρακτικές και σε συνάθροιση αρνητικών τύπων κοινωνικού κεφαλαίου. Οι Burgess κ.α.
(2000, σελ. 130) τονίζουν ότι, συχνά, συμβουλές που βασίζονται μόνο σε επιστημονικές μελέτες «δεν γίνονται δεκτές ως ‘ορθές’ από τους παραγωγούς και τους υπόλοιπους δρώντες»
εξαιτίας μιας γενικότερης δημόσιας αμφισβήτησης του σκοπού και ρόλου δημόσιων επιστημονικών οργανισμών, εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων και αντίθεσης με υπάρχοντα
δίκτυα και πρακτικές.
Στην Ελλάδα η μελέτη των Karametou και Apostolopoulos (2010), που αφορά στις αιτιώδεις αλληλεπιδράσεις του κοινωνικού κεφαλαίου με την τοπική ανάπτυξη σε ορεινές κοινότητες σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Μαγνησία, προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της
αλληλεπίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου με τις αναπτυξιακές διαδικασίες στην ύπαιθρο
και, έμμεσα ή άμεσα, με πρακτικές βιωσιμότητας και αποτροπής της υποβάθμισης της γης. Η
ύπαρξη ισχυρού κοινωνικού κεφαλαίου δεσμού επιδρά αρνητικά στα επίπεδα ευρύτερης κοινωνικής εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας, και προκαλεί σοβαρά προβλήματα
υποβάθμισης της γης σε μερικές από τις περιοχές μελέτης (για παράδειγμα, διάβρωση εδάφους στο Ζαγόρι).
Διαφαίνεται επομένως ότι οι τύποι κοινωνικού κεφαλαίου που αναπτύσσεται σε μια περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη μελέτη των πρακτικών διαχείρισης της γης και τελικά
της υποβάθμισης της. Στην εργασία αυτή εξετάζεται το παράδειγμα των γεωργικών επιδοτή-
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σεων από την ΚΑΠ, οι οποίες συνιστούν μια πολύ σημαντική μεταβολή, παραγωγικά, κοινωνικά, πολιτικά και συμβολικά, για όλους τους εμπλεκομένους, καθώς βοηθούν στη συντήρηση και επέκταση των πολιτικών και πελατειακών δικτύων στην ύπαιθρο και συμβάλλουν στη
δημιουργία νέων άτυπων δικτύων με άξονα την παροχή των επιδοτήσεων.

Μεθοδολογία της έρευνας
Η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από 20 ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος με
κεντρικούς συμμετόχους στις δυο περιοχές: μια συνέντευξη στην Περιφέρεια Κρήτης, τέσσερεις σε τοπικούς Δήμους, μια με το ΓΕΩΤΕΕ, δύο με περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πέντε με κτηνοτρόφους, τρεις με παραγωγούς (συνήθως και εκπρόσωποι τοπικών συνεταιρισμών), μια με
σύμβουλο των κτηνοτρόφων και δύο με μεταποιητές: ένα μικρό τυροκόμο – κτηνοτρόφο και
μια με ομάδα παραγωγών τυποποίησης βιολογικών λαχανικών. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν
σε έναν ευέλικτο οδηγό συνέντευξης ο οποίος αφορούσε στις αντιλήψεις και στις πρακτικές
των συμμετεχόντων σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις, στη διερεύνηση των συγκεκριμένων τοπικών πολιτικό-οικονομικών και κοινωνικό-πολιτισμικών πλαισίων, με έμφαση σε τυπικές και άτυπες μορφές και δίκτυα συνεργασίας ή ανταγωνισμών, και στις αντιλήψεις για
την ένταση και τα αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και ηχογραφήθηκαν το Νοέμβριο του 2011.
Τα δευτερογενή δεδομένα προέρχονται από τις Απογραφές της ΕΣΥΕ «Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας» 1961, 1971, 1991 και 2000 και από τις Απογραφές Πληθυσμού 1961, 1971,
1991, 2001 και 2011 (προσωρινά αποτελέσματα). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από
τη βάση που διατηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης καθώς και από
τοπικούς πληροφορητές.

Οι Περιοχές Μελέτης
Η πεδιάδα της Μεσσαράς και ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων βρίσκονται στο νότιο τμήμα
της Κρήτης (Εικόνα 1). Η Μεσσαρά είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κρήτης (720 km2) με 56
συνολικά πρώην δημοτικά διαμερίσματα και 41.000 κατοίκους. Ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων βρίσκεται νότια από τη Μεσσαρά, με έκταση 387 km2, πληθυσμό 6.800 κατοίκους
και 14 πρώην δημοτικά διαμερίσματα. Ο πληθυσμός της Μεσσαράς έχει ακολουθήσει σε γενικές γραμμές τις εξελίξεις του πρώην Νομού Ηρακλείου από το 1961 ως το 2001, με μικρή
αύξηση ως το 1991 και σταθεροποίηση έκτοτε. Αντίθετα, ο πληθυσμός των Αστερουσίων
έχει μειωθεί σημαντικά (περίπου 24%) από το 1961 και συνεχίζει να μειώνεται. Ο πληθυσμός
γηράσκει και στις δύο περιοχές αλλά περισσότερο στα Αστερούσια: Ο δείκτης γήρανσης το
2001 ήταν 84,4 στον πρώην Ν. Ηρακλείου, 117 στη Μεσσαρά και 160,6 στα Αστερούσια.
Σχεδόν ολόκληρος ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 ("Αστερούσια (Κόφινας)”, GR4310005).
Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι πολύ χαμηλό και στις δύο περιοχές, ως αποτέλεσμα της
πληθυσμιακής αποψίλωσης από το νεότερο και περισσότερο μορφωμένο κομμάτι του πληθυσμού τους. Εξήντα τρία τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού στη Μεσσαρά και 70% στα
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Αστερούσσια έχει τελειώσει το δημοτικό ή έχει χαμηλότερη μόρφωση. Ο πρωτογενής τομέας
αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα (56% στη Μεσσαρά και 67% στα Αστερούσσια) αν και καταγράφεται μείωση σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Ιδιαίτερα στα Αστερούσσια, η κυριαρχία του πρωτογενή τομέα στην απασχόληση, σε συνδυασμό με τη μείωση
του αριθμού των απασχολούμενων και την αύξηση του αριθμού των εξαρτημένων και των
ηλικιωμένων, αποκαλύπτει την οικονομική παρακμή της περιοχής, με ελάχιστες ευκαιρίες
απασχόλησης και συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση.
Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο περιοχές είναι σημαντικές όσον αφορά στην κάλυψη και
χρήση της γης. Στην πεδιάδα της Μεσσαράς κυριαρχούσαν τα σιτηρά και η αγρανάπαυση ως
βοσκότοποι για τα κοπάδια των Αστερουσίων και του Ψηλορείτη μέχρι περίπου τις δεκαετίες
1960 – 1970. Η ΕΣΥΕ χαρακτηρίζει περίπου το 75% της συνολικής έκτασης ως καλλιεργούμενη γη και ένα 16% περίπου ως ιδιωτικούς βοσκότοπους. Στα Αστερούσια περίπου 60% της
έκτασης χαρακτηρίζεται ως βοσκότοποι. Οι μεταβολές στις χρήσεις γης αλλά και στη σχέση
μεταξύ των δύο περιοχών ξεκινούν ήδη από τη δεκαετία του 1970, όταν οι αροτραίες καλλιέργειες αντικαθίστανται σταδιακά από ελαιώνες στην πεδιάδα και από βοσκότοπους στα
ορεινά. Η συνολική μείωση των εκτάσεων τους είναι 70% στη Μεσσαρά στην περίοδο 19612000 και 89% στα Αστερούσσια (Πίνακας 1). Αντίθετα, αυξάνονται οι εκτάσεις των ελαιώνων που αντικαθιστούν τα σιτηρά (51% στη Μεσσαρά και 96% στα Αστερούσια) και κυριαρχούν στην πεδιάδα μετά το 1991. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξάνονται από το 5% της συνολικής έκτασης το 1961 στο 45% το 2000 στη Μεσσαρά και στο 56% στα Αστερούσια με τάσεις περαιτέρω αύξησης. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 0,5% μεταξύ 1961
και 2000 στη Μεσσαρά και κατά 24% στα Αστερούσια με αιχμή μεταξύ 1971 και 1991. Τέλος, η εκτροφή προβάτων και αιγών φαίνεται να γίνεται περισσότερο «επαγγελματική», με
αύξηση του αριθμού τους κατά 190% στα Αστερούσια και 148% στη Μεσσαρά στην περίοδο
1961-2000. Ταυτόχρονα, οι εκμεταλλεύσεις με πρόβατα μειώνονται περισσότερο από το γενικό ρυθμό μείωσης των εκμεταλλεύσεων. Στα Αστερούσια το 1961 το 67% των εκμεταλλεύσεων εξέτρεφε πρόβατα. Το 2000 το ποσοστό μειώθηκε στο 34%.
Εικόνα 1. Τα φυσικά και διοικητικά όρια Μεσσαράς και Αστερουσίων

Σύμφωνα με το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης του 2009 στα
Αστερούσια είναι 2.410, 33% περισσότεροι από τους 1.810 αγρότες που κατέγραψε η Απο-
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γραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του 2000 και 19.823 στη Μεσσαρά, 56% περισσότεροι από
τους 12.671 της Απογραφής του 2000. Οι λόγοι των σημαντικών αυτών διαφορών έχουν να
κάνουν με την πιθανή υποεκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων από την Απογραφή
(αρκετοί απόντες κάτοχοι πιθανότατα δεν καταγράφηκαν) και στο ότι μια εκμετάλλευση
μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης. Οι ηλικίες
των δικαιούχων είναι μεγάλες: 58 ετών κατά μέσο όρο σε Αστερούσια και Μεσσαρά. Όμως,
το 35% και 37% αντίστοιχα είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, ενώ μόλις το 15% και 13% αντίστοιχα είναι μικρότεροι των 40 ετών. Τα δικαιώματα στα Αστερούσια είναι 3.035 € ανά δικαιούχο κατά μέσο όρο και 2.916 € στη Μεσσαρά, αλλά με σημαντικές ανισότητες. Τριάντα
δύο τοις εκατό στα Αστερούσια και 33% στη Μεσσαρά έχουν δικαιώματα μικρότερα από
1000 €. Πέντε τοις εκατό στα Αστερούσια και 4,6% στη Μεσσαρά έχουν δικαιώματα πάνω
από 10.000€.
Πίνακας 1: Επιλεγμένα χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας
Χαρακτηριστικό

Ηράκλειο

Μεταβολή εκμεταλλεύσεων 1961-2000%
Μεταβολή αροτραίας γης 1961-2000%
Μεταβολή έκτασης δενδρώνων 1961-2000%
Μεταβολή καλλιεργούμενης γης 1961-2000%

Αστερούσσια

Μεσσαρά

-2,18

-23,66

-0,6

-81,95

-88,94

-70,51

66,5

96,13

51,1

-24,48

-43,08

-30,04

-8,75

7,21

63,94

Μεταβολή έκτασης βοσκότοπων 1961-2000%
Μεταβολή Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης (ΧΓΓ) 19612000%
Εκτάσεις δενδρώνων 2000 (στρ.)

-20,94

-20,24

-20,59

1.648.192,4

42.298,3

250.742,8

Εκτάσεις βοσκοτόπων 2000 (στρ.)

1.804.162,2

88.427,5

92.775,4

ΧΓΓ (στρ.) 2000

1.398.725,0

144.855,4

446.774,8

Μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 1961 (στρ.)

40,7

76,6

53,7

Μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 2000 (στρ.)

32,9

80

41,8

Εκμεταλλεύσεις με δενδρώνες % των εκμεταλλεύσεων 2000

97,53

95,03

97,92

Εκμεταλλεύσεις με πρόβατα % των εκμεταλλεύσεων 1961

31,51

66,93

82,69

Εκμεταλλεύσεις με πρόβατα % των εκμεταλλεύσεων 2000

10,46

34,09

18,25

Αρδευόμενη γη % της καλλιεργούμενης γης 1961

6,31

5,37

11,18

Αρδευόμενη γη % της καλλιεργούμενης γης 2000

42,19

56,09

46,37

Μεταβολή αριθμού προβάτων και αιγών 1961 - 1971%

45,31

63,74

-22,70

Μεταβολή αριθμού προβάτων και αιγών 1971 - 1991%

62,16

54,42

68,51

Μεταβολή αριθμού προβάτων και αιγών 1991 - 2000%

45,38

14,88

90,99

Μεταβολή αριθμού προβάτων και αιγών 1961 - 2000%

242,56

190,47

148,6

2.125.635

89.688

162.219

0,15

0,13

0,22

Πρόβατα και αίγες 2000
Βοσκητική πυκνότητα για πρόβατα και αίγες (ΖΜ/εκτάριο)
2000

Πηγές: Απογραφές Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1961, 1971, 1991, 2000, επεξεργασία από τους συγγραφείς.
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Κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και γεωργικές επιδοτήσεις
Οι παραπάνω ποσοτικές μεταβολές αντικατοπτρίζουν τις πολύ σημαντικές παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα και στην περιοχή την ίδια περίοδο. Νέες παραγωγικές δραστηριότητες (τουρισμός, κατασκευές και δημόσιος τομέας) μετά
το 1970 στην περιοχή του Ηρακλείου απορροφούν το εργατικό δυναμικό από τις εκμηχανιζόμενες ή εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Μεσσαράς και κυρίως των Αστερουσίων. Στη Μεσσαρά, εκτός από την αντικατάσταση των σιτηρών με ελαιώνες μετά τη δεκαετία του 1980, αναπτύσσονται ραγδαία οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες λαχανικών σε θερμοκήπια στην περιοχή του Τυμπακίου, εξαιτίας της ημερήσιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης του
Ηρακλείου με τον Πειραιά και τα φορτηγά ψυγεία. Στην παραλιακή ζώνη της Μεσσαράς, αρχίζει η τουριστική ανάπτυξη, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι στη βόρεια ακτή. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζονται οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές των περιοχών, κυρίως στη
Μεσσαρά, με δρόμους, σχολεία, κέντρα υγείας, κ.α.
Γενικά, μετά το 1970, τα παραδοσιακά διαχειριστικά συστήματα της περιοχής αντικαθίστανται από περισσότερο εντατικά: στην πεδιάδα με άρδευση και λίπανση των ελαιώνων
και σημαντικά φορτία φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια, στα ορεινά με αύξηση του αριθμού
των ζώων και ολοένα αυξανόμενη βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων και εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές. Η εντατικοποίηση αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση των εδαφών και στις δύο
περιοχές και κυρίως στη Μεσσαρά με φαινόμενα διάβρωσης, ρύπανσης και αλάτωσης των
υπόγειων υδάτων και διάβρωσης στα Αστερούσια.
Η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ και στους μηχανισμούς της ΚΑΠ συνιστά μια πολύ
σημαντική μεταβολή, παραγωγικά, κοινωνικά, πολιτικά και συμβολικά, για όλους τους εμπλεκομένους. Οι άμεσες παραγωγικές επιδοτήσεις και οι εξισωτικές αποζημιώσεις γίνονται
σημαντικό μέρος των αγροτικών εισοδημάτων, γεγονός που οδηγεί σε έκρηξη υπερκατανάλωσης και κατασκευών ιδιωτικών κατοικιών. Πολιτικά, οι επιδοτήσεις από την αρχή αποτελούν σημαντικό όπλο στη συντήρηση και επέκταση των πολιτικών και πελατειακών δικτύων
στην ύπαιθρο. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Παπαδόπουλος (1999) παρέχει μια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση των συνθηκών παροχής επιδοτήσεων.
Τοπικά άτυπα κοινωνικά δίκτυα βασισμένα στη συγγένεια και στην πολιτική επιρροή
ήταν πολύ σημαντικά και στις δύο περιοχές με σημαντική επίδραση στα διαχειριστικά συστήματα. Οι επιδοτήσεις συμβάλλουν είτε στη σταδιακή αποδόμηση των παλαιότερων άτυπων δικτύων και στη δημιουργία νέων με άξονα την παροχή των επιδοτήσεων είτε στην συνάρθρωση νέων μορφών δικτύωσης με τις παλαιές (κυρίως με άξονα οικογενειακά δίκτυα).
Τα νέα δίκτυα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία καθώς οι έλεγχοι στους δικαιούχους
των επιδοτήσεων δεν είναι ιδιαίτερα «αυστηροί», με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά από όσα θα δικαιούνταν με βάση τις εκμεταλλεύσεις τους ή/και
την παραγωγή τους. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά κτηνοτρόφος της περιοχής: «περάσαμε κι
εμείς μια μεγάλη περίοδο βολεμένων… αρχικά παίρναμε επιδοτήσεις σύμφωνα με το θράσος
που είχε ο καθένας. Δήλωνε ό,τι ήθελε για να επιδοτείται. Απολύτως κανένας έλεγχος, ειδικά
πριν τα μητρώα».
Το αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή διάβρωση του παραγωγικού ήθους των περισσότερων
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παραγωγών που έφτασαν να θεωρούν ότι «δικαιούνται» χρήματα παρά το γεγονός ότι δεν
παράγουν. Γεωργός στη Μεσσαρά και μέλος του τοπικού συνεταιρισμού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όλα ξεκινάνε πάλι από τις επιδοτήσεις. Το εύκολο χρήμα μας έφαγε όλους. Όταν
περνάω από τα καφενεία, γιατί παλιά μοιράζαμε την επιδότηση, φωνάζουν πότε έρχεται η επιδότηση; Δεν ήξεραν τίποτα άλλο, μόνο την επιδότηση. Να τα λοιπόν τώρα, έμειναν όλα χέρσα,
δεν τα καλλιεργούν. Περιμένουν τώρα την επιδότηση για να μπούμε από Δευτέρα στις ελιές να
μαζεύουμε». Την ίδια περίοδο φαίνεται να σταματά οριστικά η συνέργεια μεταξύ των παραγωγών της πεδιάδας και των κτηνοτρόφων στα ορεινά και να αρχίζει μια περίοδος δυσπιστίας
που διαρκεί ως σήμερα. Η άφιξη των οικονομικών μεταναστών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 φέρνει και στις δύο περιοχές ξανά
διαθέσιμο και φθηνό εργατικό δυναμικό και συμβάλλει στην ανάσχεση της εγκατάλειψης ορισμένων εκμεταλλεύσεων, καθώς η ανάδυση νέων ευκαιριών απασχόλησης (κατασκευές,
τουρισμός, δημόσιος τομέας) και η μετακίνηση στο Ηράκλειο έχει δημιουργήσει πολλούς πολυαπασχολούμενους παραγωγούς μεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα στους ελαιώνες. Η συνεχιζόμενη αυτή εντατικοποίηση, εξαιτίας και των επιδοτήσεων, επιδεινώνει τα περιβαλλοντικά προβλήματα μετά το 1980. Στη Μεσσαρά παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ρύπανσης των υπόγειων υδάτων (ιδίως στο Τυμπάκι) και διάβρωσης, ενώ και το πόσιμο νερό έρχεται πια από τα
Αστερούσια. Στα Αστερούσια η υπερβόσκηση έχει οδηγήσει σε εκτεταμένα φαινόμενα διάβρωσης και απώλειας εδάφους.
Η εισαγωγή του συστήματος της ενιαίας ενίσχυσης της ΚΑΠ το 2003 διαφοροποιεί σημαντικά τις πρακτικές είσπραξης των επιδοτήσεων, καθώς οι προϋποθέσεις χορήγησης και οι
έλεγχοι γίνονται αυστηρότεροι. Η οικονομική κρίση είναι σκληρή και στις δύο περιοχές, με
αύξηση της ανεργίας και ελαχιστοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης εκτός αγροτικής παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές του ελαιολάδου πέφτουν στα επίπεδα της δεκαετίας του
1990. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να πληρώνουν με μετρητά τις ζωοτροφές και τα εφόδια
τους, ενώ πληρώνονται με πίστωση που ξεπερνά πια το ένα έτος από τους τυροκόμους και τις
υπεραγορές. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οδηγεί πολλούς κτηνοτρόφους της περιοχής στη
μείωση του αριθμού των κοπαδιών τους, αν και μια τέτοια τάση δεν έχει καταγραφεί ακόμη
στα επίσημα δεδομένα. Ταυτόχρονα μετά το 2008, δημιουργείται αύξηση της ζήτησης της
γης για εγκατάσταση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών
συστημάτων στη Μεσσαρά και μεγάλες επενδύσεις αιολικών στα Αστερούσια.

Κοινωνικό κεφάλαιο, παραγωγικές πρακτικές και περιβαλλοντική υποβάθμιση
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής σχετίζονται πολύ έντονα με την έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου γεφύρωσης και εμπιστοσύνης στους θεσμούς (institutional trust). Αυτό
εξηγεί, σε σημαντικό βαθμό, την αδυναμία των παραγωγών να υπερβούν πρόσκαιρα και ατομιστικά συμφέροντα (είσπραξη επιδοτήσεων, βραχυπρόσθεσμη αύξηση παραγωγής) έναντι
μακροπρόθεσμων συλλογικών στόχων βιώσιμης διαχείρισης των πόρων. Μια από τις αιτίες
για την έλλειψη αυτή και την κυριαρχία περιβαλλοντικά μη βιώσιμων πρακτικών είναι η επικράτηση και παγίωση πελατειακών δικτύων, βασισμένων κυρίως στις «επιδοτήσεις» (ποιος
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διαχειρίζεται τις λίστες δικαιούχων, ποιος «μοιράζει» τα χρήματα, ποιος κάνει τους ελέγχους). Τα ιεραρχικά αυτά δίκτυα πατρωνίας, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης (αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται
ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με άξονα την «άτυπη» δραστηριότητα) και θέτουν σαφή όρια
στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μέτρων πολιτικής που είναι αντίθετα στους σκοπούς τους.
Στα Αστερούσια παρατηρούνται ακόμη και σήμερα ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί που βασίζονται σε δίκτυα συγγένειας. Πολλοί κοινωνικοί ανταγωνισμοί, που αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους και διαπιστώθηκαν και από τους ερευνητές, οφείλονται σε τέτοιου είδους κοινωνικό κεφάλαιο («κλειστά δίκτυα» και κεφάλαιο τύπου «δεσμού») και περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κτηνοτρόφος και πρόεδρος του συλλόγου κτηνοτρόφων Ηρακλείου που, αφού μιλάει για τους
ανύπαρκτους ελέγχους των επιδοτήσεων, αναφέρεται στα υπόλοιπα δίκτυα: «είχε ο καθένας
το γαλατά του, τον τυροκόμο του και τον κρεοπώλη του. Ότι ώρα ήθελε χρήματα πήγαινε κι έπαιρνε. Είχε τον προμηθευτή των τροφών και πιστωνόταν τις τροφές. Είχε λύσεις για όλα. Έπαιρνε μετρητά ή προκαταβολή για να παντρέψει το παιδί του. Τώρα, δε βρίσκει ένα τσουβάλι
τροφή για να ταΐσει τα πρόβατά του. Καταρρίφτηκε αυτό. Οι κοινωνικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με τους επαγγελματίες που συνεργαζόταν, τους έκαναν κουμπάρους και σύντεκνους, ώστε
να έχει ο καθένας τον άνθρωπο του. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα».
Η άρνηση αυτή φαίνεται να σχετίζεται και με το έντονο συμβολικό και πολιτισμικό
φορτίο της ενασχόλησης με την κτηνοτροφία, όπου το μέγεθος του κοπαδιού λειτουργεί και
ως σύμβολο κοινωνικής θέσης στην κοινότητα, αλλά και με μια αίσθηση «ελευθερίας» στα
βουνά. Η αίσθηση αυτή συνδέεται με άτυπες δραστηριότητες και εκτεταμένη οπλοκατοχή
από τους κτηνοτρόφους, που επηρεάζει τις σχέσεις και το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τους,
αλλά και με τους γεωργούς της Μεσσαράς.
Παρόμοια φαινόμενα έλλειψης εμπιστοσύνης παρατηρούνται και μεταξύ των παραγωγών στη Μεσσαρά, αλλά και μεταξύ παραγωγών και επίσημων φορέων της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι η απαξίωση των συνεταιρισμών και η μετατροπή τους – σύμφωνα και με τους
ερωτώμενους – σε εργαλεία διεύρυνσης και παγίωσης πελατειακών δικτύων για τη διανομή
των επιδοτήσεων, τις γεωτρήσεις και την παροχή νερού άρδευσης, κτλ.
Έλλειψη εμπιστοσύνης, στα όρια της ανοιχτής εχθρότητας, παρατηρείται και μεταξύ
των γεωργών στη Μεσσαρά και των κτηνοτρόφων στα Αστερούσια. Παλαιότερα, οι παραγωγοί των δυο περιοχών είχαν στενές σχέσεις συνέργειας όπως βεβαιώνει κτηνοτρόφος: «[σήμερα] σταβλίζουν τα ζώα μέσα και δε βγαίνουν έξω. Παλαιότερα εδώ, ίσχυαν αυτοί οι κανόνες,
ήταν κανόνες παράδοσης…πήγαιναν όλοι στα χειμαδιά και πριν την 1η Μαρτίου δεν επέστρεφε
κανείς πίσω όταν δεν ήταν δυσμενείς οι συνθήκες. Τώρα έχουμε μόνιμη διαμονή ζώων στον
ορεινό όγκο». Αν και οι κτηνοτρόφοι ισχυρίζονται ότι «τα πρόβατα πεινάνε» γιατί πολλοί δεν
μπορούν πια να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών και οι βοσκότοποι είναι ήδη υπερβοσκημένοι ή ανεπαρκείς για τους αριθμούς ζώων που φιλοξενούν, στη δε Μεσσαρά ο
υποόροφος των ελαιώνων ραντίζεται με ζιζανιοκτόνα ή οργώνεται, καμία πλευρά δεν θεωρεί
τη δημιουργία κάποιας μορφής συνεργασίας εφικτή ή επιθυμητή. Οι κτηνοτρόφοι από τη μεριά τους παραδέχονται ότι «τα ζώα κάνουν ζημιές στα χωράφια», αλλά δεν φαίνεται να προσπαθούν να βρουν πρακτικές διαχείρισης των κοπαδιών που να ελαχιστοποιούν αυτές τις ζη-
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μιές. Η άποψη τους εκφράζεται από έναν ενεργό κτηνοτρόφο στον Αχεντριά: «Καθαρός κτηνοτρόφος με αγρότη δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα εδώ στο
Μεσοχωριό. …Δεν είχαν τα ζώα να βοσκήσουν…πάνε κάτω στα αμπέλια και γίνεται χαμός…όλο δικαστήρια, χορτονομές, ζημιές κτλ.».
Οι γεωργοί από τη μεριά τους, αν και αναγνωρίζουν το ζήτημα, προβάλλουν και αυτοί
το ζήτημα των «ζημιών» στα δέντρα, αλλά κυρίως δηλώνουν ότι «φοβούνται» τους κτηνοτρόφους. Όπως μας είπε παραγωγός στις Γκαγκάλες: «Πρακτικά, δε γίνεται. Μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου όταν έρχεσαι και βάζεις το κοπάδι σου μέσα στις ελιές μου; Γίνεται να συνεργαστούμε; Πρακτικά, δε γίνεται…Οι βοσκοί είναι τόσο αποθρασυμένοι που δεν μπορείς να τους
παλέψεις. Αμοιβή; Τι αμοιβή να μας δώσουν;». Η διάρρηξη αυτή των τυπικών και άτυπων δικτύων συνεργασίας έχει οδηγήσει σε όξυνση των άτυπων δραστηριοτήτων και στην επικέντρωση σε μικρότερα δίκτυα, κυρίως συγγένειας, όπου υπάρχει εμπιστοσύνη. Παράγοντας
της τοπικής αυτοδιοίκησης που προσπάθησε να μιλήσει με τέτοιους κτηνοτρόφους διηγείται
ότι «του έλεγα ‘παράτα τα Καλάσνικοφ, τα μιδράλια και τις σαχλαμάρες και μάζεψε τα αδέρφια
σου [5 άτομα συνολικά όλοι κτηνοτρόφοι με μεγάλο αριθμό ζώων], να γίνετε σύγχρονοι επιχειρηματίες στην κτηνοτροφία’» για να πάρει την απάντηση ότι «‘αυτά που λες θέλουν πολύ δουλειά, αλλά εγώ όλα αυτά τα φτιάχνω με τιμολόγια’», καθώς εισέπραττε επιστροφές ΦΠΑ από
πλαστά τιμολόγια, αλλά δεν φοβόταν γατί «ήταν πολλά αδέρφια» και «‘εμάς δε μας πειράζουν
γιατί πειράζομε κι εμείς’». Προφανώς, για τέτοια φαινόμενα δεν «ευθύνονται» άμεσα οι επιδοτήσεις. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι οι επιδοτήσεις εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «άτυπων» δραστηριοτήτων στην περιοχή και γενικά στην Ελλάδα και σε ένα
βαθμό μπορεί και να διόγκωσαν τέτοιες δραστηριότητες.
Σήμερα, το πολύ σημαντικό οικονομικό αδιέξοδο των κτηνοτρόφων και των ελαιοπαραγωγών επιδεινώνεται από την απουσία κοινωνικού κεφαλαίου γεφύρωσης και εμπιστοσύνης σε προτάσεις από τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, Αναπτυξιακές εταιρείες, συνεταιρισμούς). Αν
και αναγνωρίζεται η ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, κυρίως μεταξύ
των κτηνοτρόφων, εν τούτοις η διάβρωση της εμπιστοσύνης και των δεσμών μεταξύ τους,
που επιδεινώθηκε από το «μοίρασμα» των επιδοτήσεων και των υπόλοιπων πόρων της περιοχής, δεν τους επιτρέπει να «καθίσουν στο ίδιο τραπέζι»: «είναι δύσκολο και εγώ μπήκα γιατί
δεν ήθελε κανείς άλλος» μας είπε ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού κτηνοτρόφων στους
Παρανύμφους. Ταυτόχρονα, υπάρχει και σημαντικό περιβαλλοντικό αδιέξοδο, με υπερβοσκημένους βοσκότοπους και αδυναμία αγοράς ζωοτροφών που επιδεινώνεται από την οικονομική δυσπραγία.

Σύνοψη - Συμπεράσματα
Στην εργασία διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση του καθεστώτος των γεωργικών επιδοτήσεων
με το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο στη γεωργική περιοχή της Μεσσαράς και στην
κτηνοτροφική περιοχή Αστερουσίων στη Νότια Κρήτη. Τα ευρήματα της ανάλυσης, είναι
ενδεικτικά, καθώς προέρχονται από περιορισμένο αριθμό ποιοτικών συνεντεύξεων, αλλά καταδεικνύουν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που δεν θα ήταν εμφανή από μια ποσοτική ανάλυση, τόσο των δεδομένων των μεταβολών στη χρήση και κάλυψη της γης, όσο και
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των «αντιλήψεων» συμμετεχόντων με τυποποιημένες απαντήσεις σε τυποποιημένες ερωτήσεις και κλίμακες «συμφωνίας» ή «διαφωνίας». Τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν σε ένα βαθμό μια σειρά από βαθύτερες αιτίες για το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αδιέξοδο που βιώνουν σήμερα οι παραγωγοί στην περιοχή μελέτης.
Ένα από τα σημαντικότερα τέτοια ευρήματα φαίνεται να είναι ότι ο τρόπος παροχής
των επιδοτήσεων σχετίστηκε ανεπίσημα με πελατειακά δίκτυα και όχι με την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ή με κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας αλλά αποκλειστικά ως «εύκολο» πρόσθετο εισόδημα. Επιπρόσθετα, τα πελατειακά δίκτυα συχνά οδήγησαν
στην παράκαμψη των ελέγχων για την αξιοποίηση των επιδοτήσεων. Με αυτό τον τρόπο ενίσχυσαν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην περιοχή που επέφερε μεγάλη και εκτεταμένη διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και αυτών με τους
επίσημους θεσμούς. Ταυτόχρονα, οι επιδοτήσεις, σύμφωνα με αρκετούς συμμετέχοντες στην
έρευνα, διάβρωσαν παλαιότερες σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των παραγωγών και μείωσαν
τα επίπεδα κοινωνικής εμπιστοσύνης.
Η κύρια επίπτωση αυτής της αλληλεπίδρασης/συνάρθρωσης του κοινωνικού κεφαλαίου
με τις γεωργικές επιδοτήσεις στην κοινωνικο-οικολογική ανθεκτικότητα (resilience) αυτών
των περιοχών ήταν η εγκατάλειψη της ουσιαστικής μακροπρόθεσμης φροντίδας για τη γη.
Δύο διαφορετικές αντιδράσεις καταγράφηκαν, κάτω από την επίδραση και πολλών άλλων
παραγόντων: η εντατικοποίηση φυτικής και ζωικής παραγωγής και η εγκατάλειψη της υπαίθρου (κυρίως κάποιων ελαιώνων εξαιτίας και των πολύ χαμηλών τιμών του ελαιολάδου και
της πληθυσμιακής εξόδου). Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι οι παραγωγοί αισθάνονταν ολοένα και λιγότερο ότι τα εισοδήματα τους από τη γη συνδέονταν με την ποιότητα της σε μακροπρόθεσμη βάση. Η εντατικοποίηση και η υιοθέτηση ακατάλληλων πρακτικών (υπερβολική λίπανση, φυτοπροστασία και υψηλή βοσκοφόρτωση) ιδιαίτερα υποβάθμισαν μέσα σε λίγες δεκαετίες την ποιότητα και μείωσαν την ποσότητα του εδάφους και των υδάτινων πόρων
και των δύο περιοχών.
Λύσεις στο σημερινό οικονομικό και περιβαλλοντικό αδιέξοδο φαίνεται να μπορούν να
προκύψουν μόνο από μια σταδιακή αναβάθμιση τύπων κοινωνικού κεφαλαίου (γεφύρωσης
και σύνδεσης) για να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη στην παροχή των ενισχύσεων καθώς
και την εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ των παραγωγών όσο και αυτών με τους επίσημους θεσμούς, και έτσι να προάγουν πρακτικές συνύπαρξης και συνέργειας. Οι ενισχύσεις μπορούν
να συμβάλλουν σε αυτό το πλαίσιο σημαντικά στην αποτροπή περαιτέρω περιβαλλοντικής
υποβάθμισης, αρκεί να δίνονται στοχευμένα σε εθελοντικά και όχι υποχρεωτικά μέτρα που να
χρηματοδοτούν τέτοιες συνεργατικές πρακτικές. Φαίνεται ότι η νέα «αρχιτεκτονική» της
ΚΑΠ με έμφαση στο λεγόμενο «πρασίνισμα» μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια ευκαιρία, αλλά μένει να φανεί ο τρόπος εφαρμογής στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
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Περίληψη
Στην Κεφαλονιά, το τοπίο του αμπελώνα που παράγει το κρασί ΠΟΠ «ρομπόλα» έχει υποστεί και υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Αν επιδίωξη είναι η συμβολή του στη διατήρηση του
τοπικού πληθυσμού που ζει από αυτή τη δραστηριότητα και στη στήριξη της οικονομίας του
νησιού, καθώς και η συμμετοχή του στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τότε θα πρέπει
να αναλυθεί η σημερινή κατάστασή του.
Σε πρώτη φάση έγινε η μελέτη της αμπελουργικής περιοχής και η ανάγνωση του τοπίου. Η σχετική ανάλυση στηρίχθηκε στο ανάγλυφο που δημιουργεί διαφορετικούς βαθμούς
ορατότητας του τοπίου και στις αμπελουργικές τεχνικές και πρακτικές με τις οποίες ο αμπελουργός ελέγχει την όψη των αμπελιών του. Μελετήθηκαν, επίσης, η κατανομή των αμπελιών σε σχέση με άλλα συστατικά στοιχεία του τοπίου όπως οι φράχτες, η φυσική βλάστηση,
τα μονοπάτια και οι δρόμοι, οι γεωργικές εγκαταστάσεις και οι αστικές κατασκευές. Προσδιορίστηκαν επίσης οι αντιφατικές δυναμικές εξέλιξης του αμπελώνα.
Λέξεις-κλειδιά: τοπίο, αμπελώνας, «ρομπόλα», Κεφαλονιά

Abstract
The landscape of the vineyard producing the PDO wine’ Robola’, in Cephalonia (Ionian Islands), has undergone and still goes through important changes. If maintenance of the local
population, supported by this activity, is considered as one of the important services provided
by the vineyard landscape, together with its contribution in the natural and cultural heritage,
an analysis of its present situation is essential.
The first phase of the research a reconnaissance of the viticultural area and a recognition
of the landscape have been conducted. The analysis has been based on the relief, that creates
varying degrees of landscape visibility as well as the viticultural techniques and practices employed by farmers in order to form and maintain the appearance of the vines. The distribution
of vines within the rest of landscape elements such as fences, wildlife flora, paths and roads,
agricultural installations and urban construction. The contradictory dynamics of the evolution
for the vineyard have been defined and described.
Key-words: Landscape, vineyard, “Robola”, Cephalonia
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Εισαγωγή
Οι αλλαγές στα τοπία, μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γίνονται με ταχύτητα και εύρος χωρίς προηγούμενο. Γενικά, η αστικοποίηση, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς και ενέργειας θεωρούνται οι κύριες αιτίες αλλαγής των παραδοσιακών τοπίων. Αυτές οι πολλαπλές και γρήγορες μεταλλαγές, καθώς και η έκδηλη, αλλά ασαφής και πολύμορφη, κοινωνική ζήτηση για τοπία, είχαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν
σε όλη την Ευρώπη παρεμβάσεις για να ανακοπεί η τάση υποβάθμισής τους. Έτσι, το 2000,
το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε την «Ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο» με στόχο να
αναδείξει την ανάγκη ελέγχου της εξέλιξης τους ως ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόβλημα
(Council of Europe, 2000). Η Σύμβαση, που αποτελεί το πρώτο διεθνές νομικό εργαλείο ειδικά για το τοπίο, επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 17/5/2010 και μέχρι σήμερα
έχει επικυρωθεί από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η Σύμβαση στο άρθρο 1α. δίνει
τον εξής ορισμό: «Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του
οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και ή
ανθρώπινων παραγόντων». Με αυτό τον ορισμό αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην πρόσληψη
του χώρου που θεωρείται ότι έχει μεικτή φύση, είναι δηλαδή ταυτόχρονα φυσικό και πολιτιστικό προϊόν, ως αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης των ανθρώπων. Στη Σύμβαση, το τοπίο
παρουσιάζεται ως βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας (Μπεόπουλος, 2011).
Ο όρος τοπίο αναφέρεται τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο. Πάντως η πλειοψηφία
των ευρωπαϊκών πληθυσμών αναγνωρίζει την ύπαιθρο ως το κατεξοχήν πρότυπο του τοπίου,
το οποίο διαμόρφωσε στη διάρκεια χιλιετηρίδων η αγροτική δραστηριότητα (Luginbühl,
2007). Τα προκύπτοντα αγροτικά τοπία, οι εκτάσεις των οποίων, σε μεγάλο βαθμό, καταλαμβάνονται από καλλιέργειες, λιβάδια και φυσική βλάστηση, οργανώθηκαν με τρόπο που θα
επέτρεπε την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στο προκύπτον μωσαϊκό, οι διάφορες χρήσεις του εδάφους (καλλιεργούμενα χωράφια, πολυετείς καλλιέργειες, κοφτολίβαδα,
λιβάδια, κλπ) προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες (εδαφολογία, τοπογραφία, δυναμική της βλάστησης) και, κατά αντίστροφο τρόπο, τις αλλάζουν. Τα αγροτικά τοπία, δημιούργημα των αγροτών αλλάζουν κάτω από την επίδραση της εξέλιξης των τεχνικών, τα
προγράμματα των αγροτών, την αγροτική πολιτική, καθώς και από την αντίληψη που έχουν
διαμορφώσει οι πληθυσμοί που κατοικούν σε αυτά (Μπεόπουλος, 2011).
Τα τοπία των αμπελώνων αποτελούν μια ιδιαίτερη έκφραση των αγροτικών τοπίων (Joliet, 2004). Σύμφωνα με τους L. Fabbri et M. Demarque ορίζονται ως «μια χωρική ενότητα
που τη διαφοροποιεί η αγροτική δραστηριότητα που συνδέεται με την καλλιέργεια του αμπελιού.
Πέρα από τη χρήση, η συγκεκριμένη περιοχή εκπληρώνει μια οικονομική λειτουργία, παράγει
σταφύλια. Ένα τοπίο αμπελώνων μπορεί λοιπόν να οριστεί ως μια ενότητα που αποκαλύπτει
μια δραστηριότητα που συνδέεται με την καλλιέργεια του αμπελιού, της οποίας η πρώτη λειτουργία είναι παραγωγή σταφυλιού.» (Fabbri et Demarque, 2003).
Ταυτόχρονα, τα τοπία των αμπελώνων, και γενικότερα τα αγροτικά τοπία, υφίστανται
βαθιές αλλαγές και μετασχηματισμούς συχνά μη αναστρέψιμους. Μετασχηματισμοί που έχουν κοινή αιτία τη μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού που οδηγεί στην εντατικοποί-
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ηση της αγροτικής παραγωγής, στην εκμηχάνιση και στην εξαφάνιση των εμποδίων στα γεωργικά μηχανήματα και στην εγκατάλειψη των χώρων με ισχυρούς φυσικούς περιορισμούς
που χερσώνουν πριν, και αν, γίνουν δάση. Επίσης, η υποχώρηση της γεωργίας αφήνει χώρο
στην επέκταση της αστικοποίησης και στα επακόλουθά της τον πολλαπλασιασμό των δρόμων
επικοινωνίας και τις κατασκευές.
Η Κεφαλονιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη των τοπίων των αμπελώνων, καθώς η αμπελοκαλλιέργεια συνιστά έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της
φυτικής παραγωγής (δεύτερος μετά από την ελαιοκαλλιέργεια). Η κύρια καλλιεργούμενη
ποικιλία είναι η «ρομπόλα», μια εξαιρετική ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα, στενά συνδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού (η πρώτη μαρτυρία για την καλλιέργειά
της χρονολογείται ήδη από το 1520) (Αντζουλάτος, 2002). Η αμπελουργική ζώνη της «ρομπόλας», παράγει οίνους που από το 1982 αναγνωρίζονται ως Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). Με την ονομασία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή παράγει ένα
τοπικό προϊόν, το κρασί, του οποίου η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται στο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.
Στις κοινότητες που ανήκουν στην αμπελουργική ζώνη της «ρομπόλας», παράλληλα με
τον μαζικό, εποχιακού χαρακτήρα τουρισμό που επικρατεί σε όλο το νησί, αναπτύσσεται μια
εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο οινικός τουρισμός. Ο τουρισμός αυτός έχει ως κέντρο το
επισκέψιμο οινοποιείο του «Αγροτοβιομηχανικού συνεταιρισμού παραγωγών ρομπόλας»,
καθώς και το «Μουσείο Ρομπόλας» που λειτουργεί στον ίδιο χώρο, με επισκεψιμότητα 40-50
χιλιάδες άτομα ετησίως. Επιπλέον, εξαιτίας της γειτνίασης με την Ιερά μονή του Αγίου Γερασίμου, προστάτη και πολιούχου του νησιού, παρατηρείται σημαντικός θρησκευτικός τουρισμός.
Σήμερα, τοπία των αμπελώνων βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο,
όπως και τα υπόλοιπα αγροτικά τοπία, γιατί θεωρούνται διατηρήσιμα αποθέματα βιολογικών
πόρων ή αντικείμενα απόλαυσης της υπαίθρου αλλά γιατί, αφενός, συμβάλλουν στην αξιοποίηση των προϊόντων τους με τη διατήρηση των βασικών δομών του τοπίου των αμπελώνων, οπτική έκφραση του δεσμού με την περιοχή και γιατί, αφετέρου, προσφέροντας τοπία
ποιότητας γίνονται εμβληματικό στήριγμα της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής
(Luginbühl, 2007). Τα τοπία, ως οπτική έκφραση του κρασιού της περιοχής, παραπέμπουν
στα προϊόντα του «terroir», μια έννοια που θεωρείται σήμερα συνώνυμη της ποιότητας και
απόδοσης αξίας στο «δεσμό με τον τόπο». Η έννοια του «terroir» δείχνει ότι ο τύπος του παραγόμενου κρασιού εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, αλλά επίσης και
από τα ανθρώπινα διαμέσου των τεχνικών της εφαρμοζόμενης αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης. Και οι δύο έννοιες, τοπίο και «terroir», παίρνουν υπόψη τους τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους, το τοπίο όμως εξετάζει επίσης τις αισθητικές αλλά κυρίως είναι αναπόσπαστο από το βλέμμα του παρατηρητή, αφού ο φυσικός χώρος γίνεται τοπίο από τη στιγμή που ένα άτομο τον παρατηρεί (Brunet, 1995).
Ο αισθητικός δεσμός ανάμεσα στην αμπελοκαλλιέργεια και τους επισκέπτες της ζώνης
«ρομπόλα» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Αλλά εκτός από
στήριγμα του κλάδο, τα τοπία θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη όλου του νησιού, μέσω της τουριστικής δραστηριότητας. Σε αυτή την προοπτική αποκτά ιδιαί-
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τερο ενδιαφέρον, η μελέτη του τοπίου του αμπελώνα της «ρομπόλας» στην Κεφαλονιά. Στην
παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάγνωση του τοπίου της αμπελουργικής ζώνης της και οι
αντιφατικές δυναμικές εξέλιξης της.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Το τοπίο επιτρέπει προσεγγίσεις που ενσωματώνουν διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες
και ποικίλες αντιλήψεις για το τοπίο. Ορισμένες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην αντικειμενική πλευρά του τοπίου και την ορθολογιστική προσέγγισή του, όπως για παράδειγμα η γεωπονία, ενώ άλλες όπως η αρχιτεκτονική του τοπίου ακολουθούν πιο εικονικές προσεγγίσεις, επιδιώκοντας να ερμηνεύσουν τις γραμμές, τους όγκους ή το υφάδι του. Η παρούσα εργασία
χρησιμοποιεί τις γεωπονικές προσεγγίσεις του τοπίου, που το εκλαμβάνουν ως εργαλείο και
ως αντικείμενο ανάλυσης. Έτσι, για τον J.P Deffontaines «το τοπίο είναι το ορατό, από ένα
παρατηρητή, μέρος μιας περιοχής, στο οποίο έχουν αποτυπωθεί, τη δεδομένη στιγμή, το συνολικό αποτέλεσμα καταστάσεων και σχέσεων.» (Deffontaines, 1998). Ενδιαφέρει, δηλαδή, να γίνει κατανοητό, με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων, με ποιο τρόπο οι αγροτικές μορφές, με τα σήματα και τα ίχνη που αφήνουν, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να κατανοηθεί η γεωργική δραστηριότητα ως παράγοντας διαμόρφωσης και οργάνωσης των τοπίων.
Κατά συνέπεια, το τοπίο, ως αποτέλεσμα γεωργικών πρακτικών, αποκαλύπτει τις βασικές επιλογές σχετικά με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προσαρμογή στους περιορισμούς του περιβάλλοντος, αλλά και τις ρήξεις, που παρατηρούνται σήμερα εξαιτίας της εξέλιξης των χρήσεων, επακόλουθο της εντατικοποίησης της παραγωγής (Μπεόπουλος, 2011).
Η εργασία ξεκίνησε, μετά από συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, με την καταγραφή και τον καθορισμό της συγκεκριμένης αμπελουργικής περιοχής. Ακολούθως, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των «τύπων τοπίων» που απαντώνται στη ζώνη μελέτης. Η ανάγνωση του τοπίου γίνεται, συνήθως, με ποιοτικές ή ποσοτικές προσεγγίσεις, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από τον ερευνητικό στόχο. Στην περίπτωσή μας, θεωρήσαμε κατάλληλη την
ποιοτική προσέγγιση. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια γενική οπτική μελέτη πεδίου που επέτρεψε να προσδιορίσουμε τους «τύπους τοπίων» και στη συνέχεια, στο Εργαστήριο, καθορίστηκαν οι ενότητες αυτές με βάση τις εκτάσεις των αμπελώνων κα την τοπογραφία. Επίσης,
αναλύθηκε η σχετική κατανομή τους ως προς άλλα συστατικά στοιχεία του τοπίου.

Ο αμπελώνας της «ρομπόλας» στην Κεφαλονιά
Ο αμπελώνας της Κεφαλονιάς χαρακτηρίζεται ως οινοπαραγωγικός (το 79% είναι οινάμπελοι). Η ποικιλιακή του σύνθεση είναι η ακόλουθη: Ρομπόλα, Βοστυλίδι, Τσαούσι, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο, Μοσχατέλα και Θειακό. Τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής βρίσκονται
στην περιοχή των Ομαλών, ζώνη «ρομπόλας» και στην περιοχή της Παλλικής, όπου, όμως, η
αμπελοκαλλιέργεια εμφανίζει έντονη υποχώρηση. Στο νησί αναγνωρίζονται τρεις οίνοι ποιότητας: η «Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)»
και δύο Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχόμενης (ΟΠΕ), η «Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας ΟΠΕ»
και ο «Μοσχάτος λευκός ΟΠΕ» (παραγωγή γλυκών κρασιών). Υπάρχουν, επίσης, 3 αναγνωρισμένοι οίνοι Τοπικής ονομασίας (Τ.Ο.), ο «Τ.Ο. πλαγιές του Αίνου» (λευκός-ερυθρός), ο
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«Τ.Ο. Μεταξάτων» (ερυθρός) και ο «Τ.Ο. Μαντζαβινάτων» (ερυθρός-ροζέ-λευκός). Η οινοποίηση γίνεται σε δέκα οινοποιεία του νησιού, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο είναι το
οινοποιείο του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού παραγωγών Ρομπόλας, που καλύπτει το
75-80% της παραγωγής της Ρομπόλας.
Η αμπελουργική ζώνη των οίνων ΠΟΠ «ρομπόλα» εκτείνεται στο νότιο κεντρικό τμήμα της Κεφαλονιάς (Εικόνα 1) και καλύπτει έκταση περίπου 49.000 στρ. (Υπουργείο Γεωργίας, 1977). Το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων της ζώνης εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Ομαλών (Φραγκάτα, Βαλσαμάτα, Επανοχώρι) και Τρωιαννάτων.
Εικόνα 1. «Χάρτης της αμπελουργικής ζώνης των οίνων ΠΟΠ «ρομπόλα» Κεφαλληνίας.

Πηγή: Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας

Η ζώνη της ρομπόλας τοποθετείται στο κέντρο του ορεινού ασβεστολιθικού όγκου του
νησιού, σε εδάφη φτωχά, χαλικώδη, με καλή στράγγιση, που δεν ευνοούν υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, αλλά σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες, όπως ήπιες κλίσεις και
μεγάλο υψόμετρο, την καθιστούν απολύτως κατάλληλη για την καλλιέργεια της ποικιλίας
(Αντζουλάτος, 2002).
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Ανάγνωση του τοπίου των αμπελώνων
Τυπολογία των τοπίων των αμπελώνων της Κεφαλονιάς
Σε πρώτη φάση, προκαθορίστηκαν οπτικά οι κύριοι «τύποι τοπίων» των αμπελώνων που απαντώνται στη μελετημένη ζώνη. Ο ορισμός τους έγινε με την ανάλυση του ανάγλυφου και
αυτών καθαυτών των αμπελώνων, δύο παραγόντων που επιτρέπουν να κάνουμε διακρίσεις
(Oules Berton et al., 2007).
Το ανάγλυφο ήταν ο πρώτος παράγοντας διαφοροποίησης που επιλέχθηκε εξαιτίας των
διαφορετικών βαθμών ορατότητας που δημιουργεί στο τοπίο.
Την αμπελουργική ζώνη της «ρομπόλας» συγκροτούν κοινότητες χαρακτηριζόμενες
ορεινές ή ημιορεινές (στην περίπτωση της κοινότητας Μουσάτων, εντός της ζώνης βρίσκεται
μόνο το ορεινό της τμήμα), σε αντίθεση με τις λοιπές αμπελουργικές ζώνες του νησιού που
μπορούν να χαρακτηριστούν ως πεδινές. Συγκεκριμένα, η υπό μελέτη περιοχή ξεκινά από
υψόμετρο 100 περίπου μέτρων και φθάνει έως το υψόμετρο των 650 περίπου μέτρων. Οι περισσότεροι ορεινοί αμπελώνες εντοπίζονται στις κοινότητες Ομαλών και Διλινάτων, ενώ οι
ημιορεινοί στις κοινότητες Βλαχάτων και Μουσάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
Κοινότητα Ομαλών, στο κέντρο της ζώνης, όπου οι αμπελώνες καταλαμβάνουν το με σχετικά
μεγάλο υψόμετρο οροπέδιο, που περιβάλλεται από κορυφές βουνών και απότομες πλαγιές.
Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της ζώνης είναι οι πολύ έντονες κλίσεις (Πίνακας 1).
Μόνο το 20% των εκτάσεων βρίσκονται στις επίπεδες εκτάσεις του οροπεδίου των Ομαλών,
των Τρωϊαννάτων και της περιοχής «Λανού», ενώ το υπόλοιπο 80% καταλαμβάνουν τις πλαγιές των ορεινών όγκων με μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αυτές που έχουν ηπιότερες κλίσεις
(τοποθεσίες Βοριάτικα, Λακομάτια, Φαγιάς, και στις πλαγιές του όρους Εύγερος). Αναβαθμίδες απαντώνται στους αμπελώνες των μεγάλων κλίσεων.
Πίνακας 1: «Κατανομή των εδαφών της αμπελουργικής ζώνης «ρομπόλα»
ως προς την κλίση»
Κλίσεις

Έκταση (ha)

%

<3%

2.880

5,9

3-6%

2.350

4,8

6-12%

5.900

12,0

>12%

36.960

75,5

910

1,8

49.000

100,0

Οικισμοί
Σύνολο

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 1977

Καλλιεργητικές παραγωγικές τεχνικές με ορατά αποτελέσματα στο τοπίο
Στη συνέχεια, όσον αφορά τους ίδιους τους αμπελώνες, αναλύθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι
φύτευσης, σε συνάρτηση με την πυκνότητα, την κατανομή τους και τη διεξαγωγή της καλλιέργειας, δηλαδή τα στοιχεία που επηρεάζουν την πρόσληψη του τοπίου.
Με βάση στοιχεία του Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας, το μέσο μέγεθος των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής ανέρχεται σε περίπου 5,9 στρέμματα. Οι αμπε-
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λώνες, είναι κατακερματισμένοι σε μικρής έκτασης αμπελοτεμάχια, 2,6 στρεμμάτων κατά
μέσο όρο, κατάσταση που επικρατεί σε όλο το νησί, (Αντζουλάτος, 2000). Το σχήμα των αμπελοτεμαχίων είναι ποικίλο, με πιο συχνά τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ιδιαιτέρως στην
περιοχή των Ομαλών. Η κυριαρχούσα χάραξη και κυρίως στους παλιότερους αμπελώνες (που
φυτεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980) είναι σε ορθογώνια ή τετράγωνα με αποστάσεις 1,5–1,7 μ. Οι τελευταίες αναμπελώσεις έχουν γραμμική μορφή, με αποστάσεις 2–2,2 μ.
Επίσης, εντοπίζονται και αμπελώνες (κυρίως μεγάλοι σε ηλικία) των οποίων η φύτευση έχει
μάλλον τυχαία μορφή και αποστάσεις που κυμαίνονται από 1,1–1,4 μ. Η μόρφωση των πρέμνων γίνεται, όπως ορίζεται από την Υ.Α. 324553/4711/30-9-82, σε χαμηλό κύπελλο (0,4-0,5
μ.) ή σε γραμμοειδή μορφή ενός επιπέδου, με 4 έως 6 βραχίονες (συνήθως 4 στα ημιορεινά
και 4-6 στα πεδινά) και έως δυο μάτια σε κάθε κεφάλι. Το κύπελλο αποτελεί το παραδοσιακό
σύστημα μόρφωσης των πρέμνων και απαντάται συχνότερα, σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και σε κλίματα μεγαλύτερης ηλικίας. Γραμμική μόρφωση ενός επιπέδου, μορφής royat
(αμφίπλευρο), δεν είναι τόσο συχνή και τη συναντάμε σε νεαρούς αμπελώνες και κυρίως σε
περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Το κυπελλοειδές σχήμα δεν απαιτεί καμία υποστύλωση, ενώ
αντίθετα η γραμμική μόρφωση χρειάζεται στήριξη με σύρματα (ύψος ορόφου περίπου 0,5 μ.),
που δένονται σε πασσάλους μετρίου ύψους (περίπου 1,8 μ.) και τοποθετημένους συνήθως
ανά 5 μ. Στην επάνω πλευρά μπορεί να υπάρχουν επιπλέον σύρματα για να προστατεύουν
τους βλαστούς από τους ανέμους. Τα οργώματα γίνονται κατά κανόνα με χειροκίνητες φρέζες
ενώ όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν χρησιμοποιούνται και μικρά τρακτέρ. Η συχνότητά τους
στους ημιορεινούς αμπελώνες είναι μία φορά το χρόνο, περίπου στα τέλη Μαρτίου έως στις
αρχές Απριλίου, ενώ στις πιο πεδινές περιοχές μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερο όργωμα
κατά τη διάρκεια του Μαΐου.
Στηριζόμενοι, στην προηγούμενη ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι το υψόμετρο δεν μπορεί
να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις καθώς το σύνολο σχεδόν των αμπελώνων βρίσκεται σε ορεινές ή ημιορεινές ζώνες. Το ίδιο ισχύει και για αυτή καθαυτή την αμπελουργική ζώνη της
«ρομπόλας», οι αμπελώνες της οποίας είναι σχετικά ομοιογενείς. Εξαίρεση αποτελούν οι
γραμμικής μόρφωσης αμπελώνες που καταλαμβάνουν διάσπαρτες επίπεδες εκτάσεις του οροπεδίου Ομαλών (περίπου 10 %, με βάση προφορικά στοιχεία του Συνεταιρισμού) και δεν
αφήνουν ακόμη σαφές αποτύπωμα στο τοπίο. Συνεπώς, μόνο με το κριτήριο του ανάγλυφου
μπορέσαμε να ορίσουμε τρεις τύπους τοπίων: α) τους αμπελώνες των απότομων πλαγιών, που
αντιστοιχούν σε αμπέλια φυτεμένα σε κλίσεις πάνω από 6% (Φωτογραφία 1), β) τους αμπελώνες των ήπιων πλαγιών, δηλαδή αμπέλια φυτεμένα σε κλίσεις ανάμεσα 3% και 6% (Φωτογραφία 2), και γ) τους αμπελώνες των επίπεδων εκτάσεων, αμπέλια φυτεμένα σε ένα σχεδόν
επίπεδο έδαφος (Φωτογραφία 3).
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Φωτογραφία 1. Αμπελώνες στην τοποθεσία «Βοριάτικα», στην κοινότητα Ομαλών

Φωτογραφία 2. Αμπελώνες με αναβαθμίδες στην περιοχή Λακωμάτια
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Φωτογραφία 3. Αμπελώνες στην περιοχή: Κάμπος Ομαλών

Συστατικά στοιχεία του τοπίου και αποδίδουν ταυτότητα στο τοπίο
Μετά από τον προσδιορισμό των τύπων τοπίων της αμπελουργικής ζώνης «ρομπόλας» επιχειρήθηκε να καταγραφούν τα στοιχεία που δίνουν ταυτότητα στα τοπία αυτά χωρίς όμως
διαφοροποιητική αξία, όπως η φυσική βλάστηση, οι καλλιέργειες και οι βοσκότοποι, οι οριοθετούντες τις ιδιοκτησίες φράχτες (πέτρινοι, φυτικοί, υλικά κατασκευής), οι δρόμοι και τα
μονοπάτια κλπ.
Στην περιοχή η γεωργία είναι η κύρια παραγωγική κατεύθυνση. Η ελαιοκαλλιέργεια, η
σημαντικότερη γεωργική καλλιέργεια, αλλά και οι άλλες καλλιέργειες μαζί με τους βοσκότοπους δίδουν στο τοπίο τον αγροτικό χαρακτήρα του και την εικόνα ενός μωσαϊκού (Φωτογραφία 4).
Η παρουσία φυσικής βλάστησης στην περιοχή είναι σημαντική. Υπολείμματα φυσικής
βλάστησης εντοπίζονται στις απότομες και διαβρωμένες, άγονες πλαγιές των ορεινών όγκων
που περικλείουν το οροπέδιο των Ομαλών και σε μικρότερο βαθμό μεταξύ των δομημένων
και καλλιεργούμενων περιοχών. Σημαντικό μέρος αυτής της ανεκμετάλλευτης περιοχής έχει
εγκαταλειφθεί, βρίσκεται σε αγρανάπαυση ή χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Η βλάστηση
στις ακαλλιέργητες περιοχές είναι η γηγενής μακία βλάστηση, φρύγανα αλλά και βλάστηση
ψευδο-στεπικού τύπου (Φωτογραφία 4). Στα όρια της αμπελουργικής ζώνης της Ρομπόλας,
ανατολικά του οροπεδίου της κοινότητας Ομαλών, βρίσκεται το ελατόδασος του Αίνου.
Πρόκειται για δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), ένα γηγενές κωνοφόρο, του
οποίου την προστασία διασφαλίζει η ίδρυση το 1992 του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Το ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον του έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ένταξή
του στο δίκτυο Natura 2000 ως Εθνικός Δρυμός Αίνου – Ρουδίου (Κωδικός GR2220002).
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Φωτογραφία 4. «Πανοραμική άποψη των αμπελώνων στην περιοχή Διλινάτα»

Άλλα στοιχεία με σημασία για το τοπίο
α) Δρόμοι: Η πρόσβαση στους αμπελώνες είναι ευχερής και γίνεται μέσω χωματόδρομων που συνδέονται με το κεντρικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Στις παρυφές των περισσότερων αγροτικών δρόμων υπάρχει φυσική βλάστηση.
β) Αναβαθμίδες: Η κατασκευή των αναβαθμίδων, στην Κεφαλονιά ονομάζονται αρμάκια, αποτελεί σύμφωνα με τον Α. Δεμπόνο (2003) «πατροπαράδοτη τακτική που αναβαθμίζει
το έδαφος και το κάνει κατάλληλο για αμπελοκαλλιέργεια».
γ) «Σβολιάδες»: Πολύ συχνά, στους αμπελώνες παρατηρούμε σωρούς από πέτρες διάφορων σχημάτων και μεγεθών. Πρόκειται για την προσπάθεια των καλλιεργητών να μετατρέψουν το βραχώδες τοπίο σε καλλιεργήσιμη γη, συγκεντρώνοντας τις πέτρες, που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα ως πρώτη ύλη για τις ξερολιθιές περίφραξης ή τις αναβαθμίδες.
δ) Περίφραξη: Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αμπελώνες της υπό μελέτη ζώνης
είναι περιφραγμένοι. Η περίφραξη των αμπελιών της περιοχής γίνεται κυρίως με τη χρήση
συρμάτινων φρακτών, οι οποίοι ενίοτε τοποθετούνται πάνω σε προϋπάρχουσες λιθόκτιστες
μάντρες ή ξερολιθιές. Επίσης συχνά παρατηρείται η περίφραξη των αμπελιών με ξηρολιθοδομές (ή ξερολιθιές). Οι ξερολιθιές αποτελούν πολύτιμους μάρτυρες μίας παραδοσιακής τεχνικής χτισίματος και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής του αγροτικού τοπίου (Αντζουλάτος,
2002).
ε) Φυτοφράχτες: Στην περιοχή παρατηρείται συχνά η τάση της διατήρησης και περιποίησης των φυτοφρακτών που σχηματίζονται από συστάδες θάμνων στα όρια του αγροκτήματος αλλά
και στο εσωτερικό του.

στ) Μεμονωμένα δέντρα: Συχνό φαινόμενο είναι η παρουσία μεμονωμένων δέντρων
εντός των αμπελώνων στη ζώνη της Ρομπόλας, τα οποία ο παραγωγός συντηρεί είτε για τη
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σκιά είτε για συναισθηματικούς λόγους. Τα δέντρα αυτό είναι συνήθως ελιές, πουρνάρια, πικραμυγδαλιές, αχλαδιές και στο οροπέδιο των Ομαλών πλατάνια.
ζ) Γεωργικά κτίσματα: Εντός των αμπελώνων βρίσκονται κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι. Πρόκειται, κυρίως, για αποθήκες γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, που βρίσκονται συνήθως σε απομακρυσμένους από οικισμούς αμπελώνες. Οι
παραδοσιακές πέτρινες καλύβες (ή πετροκαλύβες) που διασώζονται είναι ελάχιστες. Τα νέα
γεωργικά κτίσματα είναι κατασκευασμένα από τσιμεντόλιθους ή τούβλα, με στέγη κεραμωτή
ή τσίγκινη ή από ελλενίτ. Τα κτίσματα αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα στη ζώνη της ρομπόλας, καθώς η κατασκευή τους είναι εύκολη και το κόστος αρκετά χαμηλό, αλλά αποτελούν
«ξένο σώμα» για το τοπίο των αμπελώνων. Σπανιότερα, συναντάμε μικρούς πετρόκτιστους
κεραμοσκεπείς αποθηκευτικούς χώρους που προσομοιάζουν με τις παραδοσιακές κατασκευές.
η) Το οινοποιείο του αγροτοβιομηχανικού συνεταιρισμού παραγωγών ρομπόλας:
Στο κέντρο της αμπελουργικής ζώνης βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Αγροτοβιομηχανικού
Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας. Οι εγκαταστάσεις, που καλύπτουν την
έκταση των 2.000 τετρ. μέτρων, περιλαμβάνουν το οινοποιείο με το εκθετήριο οίνου και το
μουσείο της Ρομπόλας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την ποικιλία, την καλλιέργειά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
θ) Στοιχεία αγροτικής παράδοσης: Εντός της ζώνης της ρομπόλας και ειδικότερα
στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Ομαλών, Βλαχάτων και Μουσάτων, διασώζονται
στοιχεία που συνδέονται με την αγροτική παράδοση, όπως τα παλιά αλώνια της μονής του
Αγίου Γερασίμου, πηγάδια και στέρνες σε διάφορα σημεία και ερειπωμένοι ανεμόμυλων και
των παλιά ελαιοτριβεία.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Η ταυτότητα της περιοχής καθορίζεται από τα διάφορα δομικά στοιχεία του τοπίου, όπως το
ανάγλυφο, τα εδάφη, τα συστήματα κλαδέματος και μόρφωσης, τα κλήματα, τα χρώματά, οι
τύποι των αγροτεμαχίων και η διάταξή τους αλλά και από την παρουσία άλλων συστατικών
στοιχείων του τοπίου (καλλιέργειες, φυσική βλάστηση, φράχτες, δρόμοι, γεωργικά κτίσματα).
Αυτά τα στοιχεία είναι αποτέλεσμα πρακτικών που ανταποκρίνονται στην προσπάθεια των
γεωργών για μια ιδιαίτερη παραγωγή, οινοποιήσιμων σταφυλιών της ποικιλίας «ρομπόλα»,
σε ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο (οίνος «Ρομπόλα Κεφαλληνίας Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης») και σε ένα γενικότερο πολιτικό, οικονομικό και ιστορικό πλαίσιο.
Ο γεωργικός εκσυγχρονισμός, προφανώς, συνέβαλε στην αλλαγή των αμπελουργικών πρακτικών (εκμηχάνιση, νέοι τρόποι διεξαγωγής της καλλιέργειας, τεχνολογικοί νεωτερισμοί).
Τα τοπία ως η ορατή επιφάνεια και ευαίσθητη στις μεταβολές και μετασχηματισμούς τις αποτύπωσε.
Η ανάλυση του τοπίου των αμπελώνων της «ρομπόλας» αποκάλυψε τρεις τύπους τοπίων που τους διαφοροποιεί το ανάγλυφο του εδάφους και, ταυτόχρονα συνιστά μια πρόσκληση που απευθύνεται στους ενεργούς παράγοντες της περιοχής των αμπελώνων της «ρομπόλας» (αμπελουργούς, οινοπαραγωγούς, κοινοτικούς άρχοντες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
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παρέμβασης ή διαχείρισης...) να λάβουν υπόψη τους τη διάσταση των τοπίων και να την ενσωματώσουν στα προγραμματιζόμενα σχέδια της περιοχής.
Αν πρέπει να αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να γίνει αυτό, θα
προβάλαμε την επιδίωξη σταθεροποίησης της οικονομίας της περιοχής και τη διασφάλιση του
τοπικού πληθυσμού που ζει από την ενλόγω δραστηριότητα, καθώς και τη διατήρηση του
πλαισίου ζωής των πληθυσμών και τη διάσωση των στοιχείων που συμμετέχουν στην πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του νησιού. Ως ένα επιπλέον επιχείρημα θα αναφέραμε ότι
ένας οίνος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης,
όταν συνδέεται με το αμπελουργικό τοπίο της περιοχής υπογραμμίζει έντονα τη σύνδεση της
αμπελοκαλλιέργεια με την περιοχή και το ανέφικτο μετακίνησης της παραγωγής από την συγκεκριμένη ζώνη. Χωρίς να παραβλέπουμε ότι η αισθητική αξία των τοπίων των αμπελώνων,
ως πιο υποκειμενική, γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή σε αντίθεση με την πιο
απρόσιτη γεωπονική έννοια του terroir.
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Περίληψη
H παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει τη σχέση των επιχειρηματιών αγροτουριστικών
καταλυμάτων με τη γεωργία και τη διαδοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης, σε συνάφεια επίσης με την καταγωγή, τον τόπο κατοικίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών. Επίσης, να δώσει μια προσεγγιστική εικόνα των οικονομικών της αγροτουριστικής
επιχείρησης αλλά και της γεωργικής εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις που ο συνδυασμός των
δύο δραστηριοτήτων υφίσταται. Η έρευνα χρησιμοποιεί πρωτογενή στοιχεία από το Δήμο
Δωρίδας του νομού Φωκίδας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι αφενός μεγάλος αριθμός
επιχειρηματιών δεν κατοικεί στο Δήμο ενώ, αφετέρου, η λειτουργία αγροτουριστικής επιχείρησης σε ελάχιστες περιπτώσεις συνδυάζεται με επαγγελματική απασχόληση στη γεωργία.
Στο μέλλον αναμένεται να ανανεωθούν λιγότερες από όσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις λειτουργούν σήμερα ενώ οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού έχουν καλύτερες προοπτικές. Πάντως,
και οι δύο μορφές επιχειρήσεων δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητικά εισοδήματα. Ο αγροτουρισμός δεν φαίνεται επίσης να άλλαξε τη δυσμενή σχέση φύλου και επιχειρηματικότητας.
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτουρισμός, γεωργία, επιχειρηματίες, διαδοχή, φύλο

Abstract
The current piece of work aims at exploring the relationship between agritourism and agriculture and its prospects taken from the agritourism entrepreneurs’ side. Such an endeavour takes
into consideration the origin, the dwelling as well as the demographic characteristics of entrepreneurs. It also attempts to provide an approximation of the incomes gained through both
agritourism and farming. The paper is based on primary data collected from agritourism entrepreneurs in Dorida municipality, Fokida Prefeture. In short, many of the agritourism entrepreneurs do not live in the research area while the cases in which agritourism and agriculture
are related are very few. Furthermore, very few children will continue farming while the
prospects for agritourism are much better. In any case, neither farming nor agritourism yield
satisfactory incomes. Finally, agritourism has not been able to change the unfavourable, for
women, relationship between gender and entrepreneurship.
Key-words: Agritourism, farming, entrepreneurs, succession, gender.
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Εισαγωγή
Ο αγροτουρισμός αποτελεί μέρος της αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Στη φιλοσοφία της πολιτικής αυτής εγγράφηκε αρχικά
ως εναλλακτική βελτίωσης των διαρθρώσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου
να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό εισόδημα και να ενισχυθούν οι προοπτικές διαδοχής
των εκμεταλλεύσεων και η παραμονή αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του1.
Η φιλοσοφία της σύνδεσης των δραστηριοτήτων αγροτουρισμού με τη γεωργική απασχόληση στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε2, καθώς στο προσκήνιο των πολιτικών για την ύπαιθρο αναδεικνύονταν όροι όπως η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, η ενδογενής τοπική
ανάπτυξη, η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας. Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, ως
πρωτοπόρος στην εφαρμογή πολιτικών που ενσωμάτωναν αυτή τη λογική, άνοιξε το πλαίσιο
οικονομικής ενίσχυσης αγροτουριστικών πρωτοβουλιών προς μη γεωργούς, μη μόνιμους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής τους, καταγόμενους ή μη από την περιοχή. Παράλληλα, το
κανονιστικό πλαίσιο της διάσπασης των αρμοδιοτήτων (Γιάγκου 2000) διευκόλυνε την εμπλοκή διαφόρων φορέων στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων αγροτουρισμού
στην ελληνική επικράτεια χωρίς συντονισμό των ενεργειών τους, ουσιαστική οριοθέτηση του
προϊόντος ή συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, με μια αγχωτική στόχευση κυρίως στην απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων παρά στην ουσιαστική δημιουργία υγειών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο.
Μια σημαντική συνέπεια αυτής της αντιμετώπισης του αγροτουρισμού στον ελληνικό
χώρο είναι και η ελλιπής έως απούσα συστηματική καταγραφή των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν και των επιχειρηματιών που τις κατέχουν, στοιχείων που θα επέτρεπαν τη συστηματική διερεύνηση του φαινομένου και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής ανάπτυξής του. Η διαθέσιμη σήμερα πληροφόρηση προέρχεται κατεξοχήν από περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες μας παρέχουν σημαντική γνώση σχετικά με την αναπτυξιακή συμβολή του αγροτουρισμού, τις επί μέρους μορφές του, το ζήτημα της ποιότητας κ.α.
(π.χ. Ανθοπούλου κ.α. 2000, Σφακιανάκης 2000, Εμμανουηλίδου κ.α. 2000, Παρταλίδου
2005). Όμως πολλά ζητήματα, όπως η σχέση με τη γεωργία και τη στήριξη της βιωσιμότητας
και διαδοχής της οικογενειακής εκμετάλλευσης ή η ενδεχόμενη λειτουργία του αγροτουρισμού ως δρόμου εξόδου από αυτή, όσο και τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών και, κατ’
ακολουθία, των σχέσεων της επιχείρησης με το βαθμό παραμονής των κερδών στην τοπική
οικονομία, όπως επίσης, η οικονομική αποτελεσματικότητα των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και η προοπτική συνέχισης της λειτουργίας τους στο μέλλον ως αυθύπαρκτων οικονομικών μονάδων ή σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα οικογενειακά εισοδήματα δεν έχουν διερευνηθεί.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει
τη σχέση των επιχειρηματιών αγροτουριστικών καταλυμάτων με τη γεωργική απασχόληση
και τη διαδοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης, σε συνάφεια επίσης με την καταγωγή, τον τό1

Καν. 797/85

2

Βλ. π.χ. τον ορισμό που δίνει ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) στην προδιαγραφή 1417 για τον
αγροτουρισμό.
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πο κατοικίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών. Επίσης, να δώσει μια
προσεγγιστική εικόνα των οικονομικών της αγροτουριστικής επιχείρησης, αλλά και της γεωργικής εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις που ο συνδυασμός των δύο δραστηριοτήτων υφίσταται. Η έρευνα χρησιμοποιεί πρωτογενή στοιχεία από το Δήμο Δωρίδας του νομού Φωκίδας.
Θεωρητικό υπόβαθρο
Η πολυαπασχόληση και η πολυλειτουργικότητα των αγροτικών νοικοκυριών αναδείχθηκε τις
τελευταίες δεκαετίες ως βασική παράμετρος της στρατηγικής του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ
για την αγροτική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής η προώθηση του αγροτουρισμού, και όχι μόνο στη χώρας μας, βασίστηκε στην ιδέα ότι μέσω του αγροτουρισμού και
των σχετικών με αυτό δραστηριοτήτων το αγροτικό νοικοκυριό μπορεί να διαφοροποιήσει τις
δραστηριότητές του και να αποκομίσει ένα ικανοποιητικό οικογενειακό εισόδημα που θα του
επιτρέπει να ζει στην ύπαιθρο στηριζόμενο στη γεωργία και στην εκμετάλλευση των πόρων
του (π.χ. Sharpley and Sharpley 2000, Brandth 2005, Van der Ploeg and Renting 2004). Η
σύνδεση του αγροτουρισμού με τη γεωργική δραστηριότητα φαίνεται στον ορισμό του αγροτουρισμού σε χώρες που από πολύ νωρίς είχαν διαμορφώσει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο γι’ αυτόν (π.χ. Ιταλία, Γαλλία)3.
Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, εθνικός σχεδιασμός και
πολιτική για τις ήπιες μορφές τουρισμού. Το σύστημα για την κατάταξη των αγροτουριστικών καταλυμάτων είναι ανεπαρκές, αφού η κατάταξη γίνεται από τον ΕΟΤ χωρίς πρόβλεψη
ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση του αγροτουρισμού, ενώ η διάσπαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών φορέων και η έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ γεωργικής, τουριστικής αλλά
και πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής και των αντίστοιχων στόχων τους ενέχει τον
κίνδυνο της ενίσχυσης της σημειακής απορρόφησης κονδυλίων σε διάσπαρτες υποδομές, της
δημιουργίας χαμηλού ποιοτικά επιπέδου καταλυμάτων και χαμηλού επιπέδου οικονομικών
απολαβών και της ενίσχυσης των ήδη επιβαρυμένων τουριστικά ζωνών.
Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τη γεωργία αποτυπώνεται στην επαγγελματική ιδιότητα των ατόμων, ως κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, προς τα οποία απευθύνθηκαν τα προγράμματα χρηματοδότησης αγροτουριστικών επενδύσεων (βλ. π.χ. Υπ. Γεωργίας 2000). Από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, διαφοροποιήθηκε το πλαίσιο των κριτηρίων χρηματοδότησης των υποψηφίων επιχειρηματιών, τόσο ως προς το κριτήριο της κύριας απασχόλησης όσο
και ως προς το κριτήριο της καταγωγής και διαμονής σε σχέση με την έδρα της αγροτουριστικής επιχείρησης4.
Σε αυτή την κατεύθυνση συναινούσαν, αφενός, η παρατηρούμενη διστακτικότητα των
γεωργών να εμπλακούν σε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα (η αυξημένη ηλικία, η καινοτομική φύση των νέων ασχολιών και η αναγκαιότητα για ίδια χρηματική συμμετοχή στο
3

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του 1985, ο αγροτουρισμός ορίζεται ως «τουριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες ή φιλοξενία που ασκούνται από τη γεωργική εκμετάλλευση και τα μέλη της
οικογένειας, που πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες με τη γεωργική δραστηριότητα (Sonnino 2004).
4

Βλ. π.χ. άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α-Α.Υ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, στη διάρκεια του Γ΄ ΚΠΣ και
άξονες 3, 4 του Προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
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συνολικό ύψος της επένδυσης ήταν αρνητικοί παράγοντες) και αφετέρου ο στόχος της ολοκληρωμένης πολυτομεακής ανάπτυξης της υπαίθρου, ο οποίος συνέτεινε προς ευρύτερη κινητοποίηση του τοπικού αλλά και υπερ-τοπικού δυναμικού, και όχι μόνο των γεωργών, για την
αναγέννηση της εκάστοτε περιοχής.
Από την άλλη, οι σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες συνεπάγονται την ανάπτυξη μιας νέας ταυτότητας του οικοδεσπότη (επικοινωνία, ευγένεια, ανάπτυξη θετικών εμπειριών για τους φιλοξενούμενους), που αποκλίνει εκείνης του γεωργού. Η έρευνα μάλιστα δείχνει ότι όσο πιο επαγγελματίας γίνεται ο επιχειρηματίας στην αγροτουριστική επιχείρηση τόσο πιο πολύ αισθάνεται να απομακρύνεται από την ταυτότητα του γεωργού, αλλά και να περιορίζει ή να εγκαταλείπει τη γεωργική δραστηριότητα (Brandth 2005,van der Ploeg and
Renting 2004, Carrod et al. 2006, Sonnino 2004).
Σε ζητήματα αγροτουριστικής επιχειρηματικότητας η έρευνα έχει εστιάσει κυρίως στο
πεδίο της παροχής υπηρεσιών προς τους αγροτουρίστες/επισκέπτες, το είδος, την ποιότητα
των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της επιχείρησης, την τουριστική πληρότητα κ.λπ., ενώ έχει αφήσει στο περιθώριο τη διερεύνηση της οικονομικότητας των επιχειρήσεων αυτών, τη συμβολή τους στο οικογενειακό εισόδημα των κατόχων των επιχειρήσεων
και τις προοπτικές διαδοχής τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των οικονομικών των επιχειρήσεων (καταλυμάτων) στην ορεινή Κορινθία, (Γκράβα 2011), στις κατηγορίες επιχειρήσεων που δεν συνδυάζουν και τη λειτουργία γεωργικής εκμετάλλευσης ή την έχουν ως δευτερεύουσα πηγή απασχόλησης το μέσο ετήσιο συνολικό κόστος των επιχειρήσεων (στο οποίο
τη μεγαλύτερη συμβολή έχει το κόστος των τόκων των δανείων και, ακολούθως, η αμοιβή
του μόνιμου έμμισθου δυναμικού) υπερβαίνει το ύψος των μέσων ετήσιων συνολικών εσόδων, λειτουργούν δηλ. με ζημία5. Μόνο στην κατηγορία αγροτουριστικών επιχειρήσεων με
κύρια απασχόληση τη γεωργία τα έσοδα υπερβαίνουν το κόστος λειτουργίας, συμβάλλοντας
στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα με ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό, καθώς τα νοικοκυριά
αυτά ευνοούνται από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και το χαμηλό κόστος της έμμισθης
εργασίας (απουσία μόνιμου έμμισθου προσωπικού και μικρή παρουσία έμμισθου εποχικού
προσωπικού). Σε άλλες επίσης έρευνες, το εισόδημα που προκύπτει από την αγροτουριστική
επιχείρηση εκτιμάται από την πλειονότητα των επιχειρηματιών από πολύ μικρό έως μέτριο
(έως 15.000 ευρώ) (Βασιλειάδου 2008, Dimopoulou and Koutsouris 2011).
Μεταξύ των γυναικών, η προσπάθειά τους για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας συνιστά μια κινητήρια δύναμη για την απασχόλησή τους στον αγροτουρισμό και αποτελεί
ευκαιρία που φέρνει σε πιο ισότιμη βάση τα δύο φύλα στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ οι
γυναίκες έχουν πιο αναπτυγμένο από ό,τι οι άνδρες το ταλέντο της επικοινωνίας με τους επισκέπτες, στοιχείο σημαντικό για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. Bock 1994, Gidarakou et
al 2000, Girauld 1999, Nilsson 2002). Από αναφορές ερευνών στο φύλο των επιχειρηματιών
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων η παρουσία των γυναικών ως κατόχων της επιχείρησης
είναι αρκετά υψηλή (38% και 39% για τα καταλύματα σε έρευνες αντίστοιχα των Βασιλειάδου, 2008 και Γκράβα 2011). Αξιόλογη συμμετοχή των γυναικών παρατηρείται επίσης στην
καταγραφή των εγκεκριμένων σχεδίων αγροτουριστικών επενδύσεων που υποβλήθηκαν στο
5

Ακόμη και με μηδενισμό του τόκου του δανείου το κόστος υπερβαίνει τα έσοδα.
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πλαίσιο των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και LEADER + στη διάρκεια της τρίτης προγραμματικής περιόδου (37% και 59% αντίστοιχα ) (Γιδαράκου 2008). Πλην όμως, η παρουσία της γυναίκας ως κατόχου της επιχείρησης ή στην υποβολή επενδυτικού φακέλου δεν παραπέμπουν
πάντα, για διάφορους λόγους, και στην ουσιαστική κατοχή, δηλαδή στην ανάληψη επιχειρηματικών ευθυνών από την ίδια, στην ιδρυθείσα επιχείρηση (Γιδαράκου, 2008).
Όσον αφορά στη διαδοχή των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, ευρήματα πρόσφατων ερευνών σχετικά με την απασχόληση των παιδιών δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητά
τους έχει εξωγεωργικό αλλά και εκτός της αγροτουριστικής επιχείρησης κύριο επάγγελμα και
ενώ αρκετά παιδιά «δίνουν χέρι βοήθειας» στην αγροτουριστική επιχείρηση, η αντίστοιχη
συμμετοχή τους σε γεωργικές εργασίες είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Dimopoulou and
Koutsouris 2011, Γκράβα 2011). Ωστόσο η συνέχιση της λειτουργίας της αγροτουριστικής
επιχείρησης συναρτάται με την οικονομική αποτελεσματικότητα, ζήτημα που όμως δεν έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον της έρευνας και όχι μόνο στον ελληνικό χώρο. Κάποια ευρήματα
προκύπτουν από απόψεις γυναικών κατόχων σχετικών ατομικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που λειτουργούν ως γυναικείοι συνεταιρισμοί, από τις οποίες οι προοπτικές να αποτελέσουν εργασιακή λύση για τα παιδιά είναι μάλλον δυσοίωνες (Ιακωβίδου κ.ά. 2006, Gidarakou
1999, Gidarakou et al. 2000)

Περιοχή έρευνας - μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Δήμο Δωρίδας του νομού Φωκίδας, ένα ελάχιστα γνωστό
τουριστικό προορισμό. Ο δήμος απαρτίζεται από 55 δημοτικά διαμερίσματα, το 80% των οποίων χαρακτηρίζονται ως ορεινά. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δημοτικών διαμερισμάτων είναι μικρές, με 16,8 στρέμματα κατά μ.ό., κυρίως αμιγώς γεωργικές (63%), στις οποίες
κυριαρχούν δενδρώδεις καλλιέργειες με επικρατούν είδος την ελιά. Ακολουθούν οι μικτές
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (33%) και οι αμιγώς κτηνοτροφικές με ένα ελάχιστο
ποσοστό 4%, προσανατολισμένες στην αιγοπροβατοτροφία. Όσον αφορά στην απασχόληση
επικρατεί ο τριτογενής τομέας ο οποίος προσφέρει το 43% των θέσεων εργασίας. Στο Δήμο
δραστηριοποιούνται 77 πολιτιστικοί σύλλογοι, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να λαμβάνει χώρα
σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, που ενισχύουν την τουριστική ελκυστικότητα των διαμερισμάτων. Ωστόσο ο Δήμος δεν αποτελεί τουλάχιστον έως τώρα ένα διακριτό αγροτουριστικό
προορισμό.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας καταγράφηκε το σύνολο των αγροτουριστικών
καταλυμάτων που λειτουργούν στα δημοτικά διαμερίσματα. και πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη, στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, με τους κατόχους των καταλυμάτων, εξαιρουμένων 6 οι οποίοι δεν ανευρέθησαν
κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Ο αριθμός των επιχειρηματιών – ιδιοκτητών καταλυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθε σε 41.
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Αποτελέσματα
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών
Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (60%) εμπίπτει στην ηλικιακή ομάδα έως 55 ετών (22%
κάτω των 45 ετών). Ποσοστό 10% υπερβαίνει τα 65 έτη. Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι
αρκετά υψηλό. Το 53,7% είναι απόφοιτοι Λυκείου και πλέον, και 10 από τους 41 είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο 3 είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι συγκαταλέγονται στους μόνιμους κατοίκους, κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, μεταξύ
των οποίων επίσης το επίπεδο εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο εκείνου των μη κατοίκων. Τα
στοιχεία συνάδουν με ευρήματα και άλλων ερευνών που επισημαίνουν σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ανιχνεύεται ένα αξιόλογο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας (Κόκκαλη 2007, Βασιλειάδου 2008, Γκράβα 2011).
Προέλευση ή τόπος καταγωγής των επιχειρηματιών αγροτουρισμού και σχέση με τη γεωργία
Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής
είναι λίγο περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (56,1%), ενώ οι υπόλοιποι είτε διαμένουν μόνιμα εκτός περιοχής είτε μετακινούνται κάποιο χρονικό διάστημα εκεί (Πίν. 1). Η
πλειονότητά τους έλκει την καταγωγή από το Δήμο (85,4% έχει γεννηθεί στο Δήμο). Όμως η
ανάπτυξη της επιχείρησης δεν φαίνεται να αύξησε τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων μεταξύ
της ομάδας των επιχειρηματιών, αφού εξ αυτών κατά το παρελθόν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ήταν περισσότεροι από ό,τι σήμερα (65,9% έναντι 56,1%).
Πίνακας 1. Καταγωγή - διαμονή επιχειρηματιών
Μόνιμη
κατοικία σήμερα

Αρ.
επιχειρηματιών

Τόπος γέννησης

Μόνιμη κατοικία
στο παρελθόν

Άτομα

%

Δωρίδα

Άλλο

Δωρίδα

Άλλο

Δήμος Δωρ/δος

23

56,1

23

0

21

2

Εκτός Δήμου

11

26,8

6

5

4

7

Μετακ/νοι

7

17,1

6

1

2

5

Σύνολο

41

100

35

6

27

14

Μόνο 8 από το σύνολο των 41 επιχειρηματιών έχουν ως κύρια απασχόληση τη γεωργίακτηνοτροφία (από τους οποίους οι 3 σε συνδυασμό με τη λειτουργία κρεοπωλείου) και αντιστοιχούν στο 19,5% του συνόλου και 30% των επιχειρηματιών που διαμένουν μόνιμα στο
Δήμο (Πίν. 2). Αλλά και ως συμπληρωματική απασχόληση η γεωργία σχεδόν απουσιάζει καθώς αφορά σε μόλις 2, μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Εξετάζοντας επίσης τη σχέση των
συζύγων των επιχειρηματιών με τη γεωργία διαπιστώνεται ότι 3 επί πλέον άτομα ασχολούνται με τη γεωργία κατά κύριο επάγγελμα και κανένα κατά δευτερεύον.
Μια λεπτομερέστερη διερεύνηση της σχέσης του αγροτουρισμού με τη γεωργία και τη
γεωργική απασχόληση δείχνει ότι 22 από τους επιχειρηματίες δηλώνουν ότι έχουν γεωργική
εκμετάλλευση με την έννοια της κατοχής γεωργικών εκτάσεων. Εξαιρουμένων όμως των κα-
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τά κύριο ή δευτερεύον επάγγελμα απασχολούμενων με τη γεωργία, οι λοιποί δηλώνουν ότι
δεν ασχολούνται επαγγελματικά με αυτή (hobby-farmers ή εκμισθωτές των εκτάσεών τους).
Πίνακας 2. Απασχόληση των επιχειρηματιών
Είδος
απασχόλησης
Γεωργία/
Κτηνοτροφά
Κτηνοτροφία/
Κρεοπωλείο
Αγροτουρ.
Επιχ/ση

Κύρια απασχόληση
Σύνολο
Μόνιμοι
%
κάτοικοι

%

5

12,20

4

17,39

3

7,32

3

13,04

18

43,91

10

43,48

2

4,88

2

8,7

10

24,39

3

13,04

1

2,44

-

-

Άλλο

2

4,88

-

Καμία

-

-

Σύνολο

41

100

Εστίαση
Ελεύθερος
Επαγγ/τίας
Επιχ/σειςστο
Εξωτερικό

Δευτερεύουσα απασχόληση
Σύνολο
Μόνιμοι
%
%
Κάτοικοι
2

4,88

2

8,7

23

56,1

13

56,5

-

1

2,44

-

-

-

-

14

34,15

7

30,43

23

100

41

100

23

100

Περαιτέρω, η τουριστική μονάδα αποτελεί την κύρια απασχόληση του 43,9% του συνόλου των επιχειρηματιών και αν σ’ αυτούς προστεθούν και όσοι δήλωσαν ως κύρια απασχόληση την εστίαση ανέρχονται στο 48,8%. Μια παρόμοια εικόνα, τόσο ως προς την καταγωγή
όσο και την απασχόληση στη γεωργία διαπιστώνεται επίσης στην έρευνα της Γκράβα (2011).
Μια σημαντική κατηγορία επιχειρηματιών, 31,7%, ασκούν κάποιο άλλο επάγγελμα ως κύριο
(κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, 24,4%).
Το φύλο στην επιχειρηματικότητα του αγροτουρισμού
Ο αγροτουρισμός ως εργαλείο ενίσχυσης της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου στόχευσε και στη δυνατότητα προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, επειδή οι εργασίες του αποτελούν μια μορφή επαγγελματοποίησης εργασιών της οικιακής οικονομίας οι οποίες κατεξοχήν είναι στα χέρια των γυναικών, εξυπηρετώντας επίσης το διπλό στόχο της
αξιοποίησης της σχολάζουσας γυναικείας εργατικής δύναμης που προέκυψε από τον
εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της προαγωγής των συνθηκών ισότητας των φύλων
(Γιδαράκου 2008). Στην παρούσα εργασία ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών αποτελεί
το 22% του συνόλου ποσοστό που δεν αφίσταται ή μάλλον υστερεί κάπως σε σχέση με την
αναλογία της συμμετοχής των φύλων στην αρχηγία της γεωργικής εκμετάλλευσης (περίπου
25% σε επίπεδο χώρας και Ε.Ε.). Η αναλογία είναι ακόμη μικρότερη μεταξύ όσων είναι
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου (17,4%).
Ειδικότερα, από το σύνολο των 28 παντρεμένων επιχειρηματιών κάτοχοι της επιχείρησης είναι 23 άνδρες και 5 γυναίκες, επιβεβαιώνοντας την απόσταση της επιχειρηματικότητας
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μεταξύ των φύλων ακόμη και σε ένα τομέα κατεξοχήν συναφή με τη γυναικεία φύση, όπως
άλλωστε διαπιστώνεται από την παρουσία της γυναίκας στην επιχείρηση ως εργατικής δύναμης (17 γυναίκες από το σύνολο των ζευγών, έναντι 2 απασχολούμενων στη γεωργία). Ο αγροτουρισμός στο συγκεκριμένο Δήμο δεν ικανοποίησε το στόχο της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας τουλάχιστον σε βαθμό που να διαφοροποιείται από εκείνο που συνήθως συμβαίνει και στον πρωτογενή τομέα, άνοιξε όμως το πλαίσιο της μερικής κυρίως απασχόλησης γι’ αυτές. Ευρήματα άλλων ερευνών δείχνουν μια πολύ πιο ενθαρρυντική εικόνα
για τη γυναικεία συμμετοχή στην αγροτουριστική επιχειρηματικότητα (Κόκκαλη 2007, Βασιλειάδου, 2008, Γκράβα 2011, 48,6%, 38,7% και 39% αντίστοιχα του συνόλου των επιχειρηματιών, με την ένσταση βεβαίως ότι σε ένα βαθμό το ποσοστό αυτό είναι για διάφορους λόγους (π.χ. οικογενειακών στρατηγικών) πλασματικό.
Βαθμός ικανοποίησης από τη λειτουργία της επιχείρησης και προοπτικές διαδοχής
Η μικρή αποτελεσματικότητα της αγροτουριστικής επιχείρησης αντανακλάται στις απαντήσεις των επιχειρηματιών σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη λειτουργία της. Η μεγάλη
πλειονότητα των κατόχων (73,2%) δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τη σημερινή
κατάσταση της επιχείρησης και των ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή γενικότερα. Αν
προστεθεί σ’ αυτούς και το 12,2% που εκδηλώνουν μια αμφίσημη στάση, η αναλογία των
ευχαριστημένων αγγίζει μόλις το 14,6%, από τους οποίους η συντριπτική πλειονότητα (75%)
εστιάζει στο γεγονός ότι εκείνο που κυρίως τους ευχαριστεί είναι η απασχόληση με νέες και
ευχάριστες ασχολίες. Μόνο το υπόλοιπο 25% εστιάζει στο «κερδοφόρο» της επιχείρησης. Η
μεγάλη πλειονότητα (83%) θεωρεί ότι, με τις σημερινές συνθήκες, τα κίνητρα από πλευράς
ευκαιριών εργασίας ελκυστικών για να παραμείνουν οι νέοι και να δημιουργήσουν στην περιοχή είναι περιορισμένα. Ο γενικότερος χαμηλός βαθμός ικανοποίησης επιβεβαιώνεται από
τις συνθήκες διαδοχής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και των επιχειρήσεων του αγροτουρισμού.
Ειδικότερα, με βάση την απασχόληση και τις προοπτικές διαδοχής τόσο της εκμετάλλευσης όσο και της αγροτουριστικής επιχείρησης, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η
πλειονότητα των παιδιών άνω των 18 ετών των νοικοκυριών της έρευνας, 45 σε αριθμό, εργάζονται εκτός γεωργίας και εκτός της αγροτουριστικής επιχείρησης ενώ περίπου το 22% είναι φοιτητές. Μόλις 5 έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία και άλλα δύο «δίνουν χέρι βοηθείας» (Πίν. 3), 6 από τα οποία είναι παιδιά γονέων με επαγγελματική απασχόληση στη γεωργία-κτηνοτροφία. Προοπτικές διαδοχής υπάρχουν μόνο για 4 εκμεταλλεύσεις από παιδιά
γονιών απασχολούμενων επαγγελματικά με τη γεωργία, μονίμων κατοίκων του Δήμου. Η εικόνα της απασχόλησης των παιδιών στην τουριστική επιχείρηση είναι πολύ καλύτερη. Αν και
ως κύρια απασχόληση ο τουρισμός δηλώνεται για 2 παιδιά, που μπορεί να αυξηθούν σε 5
προστιθέμενων εκείνων που εργάζονται σε συναφείς επιχειρήσεις όπως η εστίαση, ένας συνολικός αριθμός 16 παιδιών απασχολείται περισσότερο ή λιγότερο στην επιχείρηση, 7 εκ των
οποίων η οικογένεια δεν κατοικεί μόνιμα στο Δήμο.
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Πίνακας 3. Προοπτικές διαδοχής της εκμετάλλευσης και της αγρ/κής επιχ/σης

ΝΑΙ
ΌΧΙ

Επιχ/σεις με παιδιά >18 ετών,
που απασχολούνται σήμερα κατά οιονδήποτε τρόπο με τη
γεωργία
Μόνιμοι
Σύνολο
κάτοικοι
αρ.
%
αρ.
%
εκμ
εκμ
7
22,58
5
26,32
24

77,42

14

73,68

ΔΓ
31

ΝΑΙ
ΌΧΙ

100,00

19

100,00

Επιχ/σεις με παιδιά >18 ετών
που απασχολούνται σήμερα κατά οιονδήποτε τρόπο με την
αγροτουριστική επιχείρηση
Μόνιμοι
Σύνολο
κάτοικοι
αρ.
%
αρ.
%
επιχ
επιχ
16
51,61
9
47,37
15

48,39

10

52,63

ΔΓ
31

100,00

19

100,00

Προοπτικές διαδοχής
(θα συνεχιστεί η λειτουργία της
γ. εκμ/σης)
Σύνολο
%

Μόνιμοι
κάτοικοι
αρ.
%
εκμ
4
30,77

αρ.
εκμ
4

23,53

7

41,18

6

46,15

6

35,29

3

23,08

17

100,00

13

100,00

Προοπτικές διαδοχής
(θα συνεχιστεί η λειτουργία της
επιχείρησης)
Σύνολο
%

Μόνιμοι
κάτοικοι
αρ.
%
επιχ
12
63,16

αρ.
επιχ
20

64,52

4

12,90

3

15,79

7

22,58

4

21,05

31

100,00

19

100,00

Εξετάζοντας ειδικότερα την κύρια απασχόληση των παιδιών άνω των 18 ετών προκύπτει ότι το 38% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, 2 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και 1 δηλώνεται ως αθλητής. Για 20 εκ των επιχειρήσεων δηλώνεται πως έχουν
προοπτικές διαδοχής στην επόμενη γενιά, 12 από τις οποίες ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους
του Δήμου. Είναι φανερό ότι η αγροτουριστική επιχείρηση, παρά τις καλύτερες προοπτικές
διαδοχής δεν διαθέτει σήμερα περιθώρια απασχόλησης για μέλη της οικογένειας που θα αποτελέσουν τους διαδόχους. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν επίσης την πολύ περιορισμένη
σχέση των δύο δραστηριοτήτων που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη πορεία εξόδου από τη γεωργία με τον αγροτουρισμό να αποτελεί ένα από τους δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση
(βλ. και van der Ploeg and Renting 2004, Brandth 2005).
Μια εκτίμηση των οικονομικών της γεωργικής εκμετάλλευσης και της αγροτουριστικής επιχείρησης
Με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών του τουρισμού σχετικά με την κλίμακα γεωργικού ή τουριστικού εισοδήματος που επιτυγχάνουν, προκύπτει ότι τα περισσότερα νοικοκυριά
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που λειτουργούν γεωργική εκμετάλλευση επιτυγχάνουν ένα χαμηλό έως μέτριο επίπεδο γεωργικού εισοδήματος, κατώτερο των 15.000 € (Πίν. 4), ενώ ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται
και για το αγροτουριστικό εισόδημα.
Πίνακας 4. Εκτίμηση γεωργικού και αγροτουριστικού εισοδήματος

Κατ/ριες
Εισοδήματος (€)

Γεωργικό

Αγροτουρισμού

Μονίμ.
Κατ/κων

Σύνολο

Σύνολο

Μονίμ.
Κατ/κων

αρ.

%

αρ.

%

αρ.

%

αρ.

%

<10.000

2

20

2

20

14

45,2

10

50

10.000-15000

4

40

4

40

9

29,0

5

25

15.000-25.000

3

30

3

30

4

12,90

2

10

>25.000

1

10

1

10

4

12,90

3

15

Σύν/λο

10

100

10

100

31

100

20

100

Οι μισές περίπου αγροτουριστικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν εισόδημα κατώτερο των
10.000 €, που αποτελεί περίπου το κατώφλι κινδύνου φτώχειας (8.644 € για το 2009), ενώ
μόλις 8 δηλώνουν ότι επιτυγχάνουν εισόδημα άνω των 15.000 €. Από τα δεδομένα για το Δήμο Δωρίδας προκύπτει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ούτε η γεωργική απασχόληση
ούτε η αγροτουριστική επιχείρηση μπορούν αφ’ εαυτών να δώσουν ικανοποιητικό επίπεδο
εισοδήματος, ενώ ο συνδυασμός των δύο δραστηριοτήτων θα είναι ικανός να δώσει αξιόλογο
επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος για την πλειονότητα εξ’ αυτών. Όμως, παρά τη φιλοσοφία του αγροτουρισμού οι δύο απασχολήσεις να αποτελέσουν συμπληρωματικά μέρη μεταξύ
τους, ελάχιστες περιπτώσεις συνδυασμού παρατηρούνται. Ευρήματα και άλλων ερευνών που
αποτιμούν με παρόμοια προσέγγιση την οικονομικότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων
ή με λεπτομερή στοιχεία εσόδων-εξόδων, διαπιστώνουν ότι τα εισοδήματα που επιτυγχάνονται είναι επίσης περιορισμένα (Κόκκαλη 2007, Γκράβα 2011)6.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης του προφίλ των επιχειρηματιών του
αγροτουρισμού στο Δήμο Δωρίδας, της σχέσης τους με τη γεωργική δραστηριότητα και της
δυνατότητας των επιχειρήσεων αυτών να έχουν θεμέλια ζωής. Από τα αποτελέσματα, χωρίς
6

Σε έρευνα στη Λίμνη Πλαστήρα η Κόκκαλη (2007), με παρόμοια της παρούσας έρευνας προσέγγιση των οικονομικών των αγροτουριστικών καταλυμάτων, διαπίστωσε ότι μόνο σε 18% των περιπτώσεων το εισόδημα
προερχόταν αποκλειστικά από το κατάλυμα και σε 10% των περιπτώσεων συνέβαλε με ποσοστό άνω του 50%
στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ενώ στο 40% των περιπτώσεων συνέβαλε με ποσοστό κάτω του 30%. Η
Γκράβα (2011) σε έρευνα στην ορεινή Κορινθία, με λογιστική προσέγγιση των οικονομικών των αγροτουριστικών καταλυμάτων, διαπίστωσε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούσαν με ζημία και μόνο σε 14% των
περιπτώσεων αποτελούσε την κύρια πηγή οικογενειακού εισοδήματος η επιχείρηση, σε 8% των περιπτώσεων η
γεωργία και στις υπόλοιπες κάποια άλλη δραστηριότητα.
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τη δυνατότητα γενίκευσης, αλλά με εγκυρότητα ως προς τα συμβαίνοντα στο Δήμο Δωρίδας,
προκύπτει ότι η λειτουργία αγροτουριστικής επιχείρησης σε ελάχιστες περιπτώσεις συνδυάζεται με επαγγελματική απασχόληση του κατόχου ή/και των μελών της οικογένειάς του στη
γεωργία. Αν και πολλά νοικοκυριά έχουν γεωργικές εκτάσεις, οι κάτοχοι των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και τα μέλη της οικογένειας σε ελάχιστες περιπτώσεις ασχολούνται επαγγελματικά με τη γεωργία. Σ’ αυτό συντείνει και η μεγάλη αναλογία επιχειρηματιών (σχεδόν
οι μισοί) που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, εκ των οποίων μόνο ένας ασχολείται
και με τη γεωργία. Παρατηρείται όμως σε μεγάλο βαθμό και στις περιπτώσεις των επιχειρηματιών-μονίμων κατοίκων, μεταξύ των οποίων ανιχνεύονται ελάχιστοι γεωργοί. Η διαδοχή
της εκμετάλλευσης αναμένεται να συμβεί από παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, αλλά
θα ανανεωθούν λιγότερες από όσες λειτουργούν σήμερα. Ο στόχος της προώθησης του αγροτουρισμού για την ενίσχυση των διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας τελικά δεν επιτυγχάνεται ή, έστω, έχει ισχνή εφαρμογή. Κάποιοι ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επισημάνει τον κίνδυνο εξόδου από τη γεωργία μέσω του αγροτουρισμού (van der Ploeg and Renting 2004, Brandth 2005, Carrod et al
2006). Οι Carrod et al (2006) σημειώνουν ότι ο τουρισμός έχει υφαρπάσει πολλές αγροτικές
κοινότητες (has become the lynch pin), υποκαθιστώντας τη γεωργία στο ρόλο της.
Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες προοπτικές διαδοχής, αλλά από παιδιά επιχειρηματιών τα οποία τώρα εργάζονται κατά κύριο επάγγελμα εκτός της επιχείρησης.
Δεδομένου ότι πολλοί και από τους σημερινούς κατόχους της επιχείρησης έχουν κύριο επάγγελμα εκτός γεωργίας και εκτός αγροτουρισμού, είναι πολύ πιθανόν οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις να εξακολουθήσουν να αποτελούν δευτερεύουσα/συμπληρωματική απασχόληση
και για τους επόμενους κατόχους. Αυτό βέβαια μπορεί να ανατραπεί αν η ελκυστικότητα του
αγροτουρισμού στην περιοχή ενισχυθεί και οι κάτοχοι των επιχειρήσεων ή οι διάδοχοι προβούν σε ενέργειες επενδύσεων και μάρκετινγκ του προϊόντος τους που θα αξιοποιούν τις ευκαιρίες, κάτι που όμως δεν φαίνεται να υποστηρίζεται υπό τη σημερινή κατάσταση.
Με βάση τα στοιχεία που αποκομίζονται από τη χαμηλή ικανοποίηση των επιχειρηματιών τόσο για την κατάσταση στη γεωργία (από όσους έχουν γεωργική εκμετάλλευση) όσο
και στην αγροτουριστική επιχείρηση και επίσης από τα (ατελή έστω) στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις τους σχετικά με το ύψος του γεωργικού και αγροτουριστικού εισοδήματος, φαίνεται ότι και οι δύο δραστηριότητες δεν καταφέρνουν αφ’ εαυτές να δώσουν ικανοποιητικά επίπεδα εισοδήματος για την οικογένεια στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Μη ικανοποιητική εικόνα όσον αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα των αγροτουριστικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται εξάλλου και από αποτελέσματα άλλων ερευνών (Κόκκαλη 2007, Γκράβα 2011).
Το υψηλό ποσοστό μη μόνιμων κατοίκων επιχειρηματιών του αγροτουρισμού θέτει επιπλέον το καίριο ζήτημα της παραμονής των κερδών στην περιοχή, που αποτελεί μια από τις
βασικές αναπτυξιακές αξίες του αγροτουρισμού, ενώ η χαμηλή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων θέτει εν αμφιβόλω τη συμβολή του στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας, όπως φανερώνει η
χαμηλή απασχολησιμότητα των μελών της οικογένειας στην επιχείρηση. Βέβαια η παρουσία
των επιχειρήσεων στο Δήμο έχει άλλες αναπτυξιακές συμβολές (π.χ. αύξηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων ή στήριξη της οικονομίας γενικότερα) και, άρα, η ανάπτυξη τέτοιων
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επιχειρήσεων δεν είναι αμελητέα, όσο περιορισμένη και αν είναι η συμβολή του.
Ο αγροτουρισμός, τέλος, στο Δήμο δεν φαίνεται να διαφοροποίησε τη δυσμενή σχέση
φύλου και επιχειρηματικότητας. Η εικόνα της κατά φύλο επιχειρηματικότητας στον αγροτουρισμό δεν είναι ίδια σε άλλες περιοχές όπου οι γυναίκες ως κάτοχοι αγροτουριστικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνόλου των επιχειρηματιών
(Κόκκαλη 2007, Βασιλειάδου 2008, Γκράβα 2011). Τέτοιες διακυμάνσεις υποφαίνονται μάλλον το ρόλο της γυναίκας στην εξυπηρέτηση οικογενειακών στρατηγικών, παρά αποδεικνύουν προσωπικές επιχειρηματικές επιλογές των γυναικών, για τις οποίες τόσο η διστακτικότητα του γυναικείου φύλου στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου και τα λοιπά αντικειμενικά
και συμβολικά εμπόδια από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, μειώνουν την πρόθεση εξόδου τους στον επιχειρηματικό κόσμο.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων ορεινών αγροτικών
τουριστικών προορισμών από την πλευρά των τουριστών εστιάζοντας στη γνωστική της διάσταση και το πώς αυτή επηρεάζει την ελκυστικότητα των προορισμών. Η σχετική έρευνα υλοποιήθηκε στη βάση ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε δείγμα 746 τουριστών που επισκέφθηκαν τρεις διαφορετικές ορεινές περιοχές στην Κεντρική Ελλάδα (Περτουλιώτικα λιβάδια, λίμνη Ν. Πλαστήρα και Πήλιο). Επιπλέον, διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των
τουριστών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: (1) η αναπαράσταση των τουριστικών προορισμών
μπορεί να οριοθετηθεί σε επτά γνωστικούς παράγοντες και (2) η ελκυστικότητα των εν λόγω
προορισμών επηρεάζεται σημαντικά από τους τέσσερις εξ αυτών. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι χρειάζεται μια νέα στρατηγική για την επανατοποθέτηση των περιοχών στην τουριστική
αγορά καθώς και περαιτέρω έρευνα.
Λέξεις-κλειδιά: αναπαράσταση τουριστικών προορισμών, ελκυστικότητα, γνωστικά χαρακτηριστικά, ορεινός αγροτικός τουρισμός

Abstract
This paper aims at exploring issues related to mountainous rural tourism destination image
(TDI) focusing on its cognitive components. By means of empirical research addressing tourists visiting three different areas in Central Greece, the cognitive components of the area’s
TDI were identified along with their effect on destination attractiveness. Furthermore, the influence of tourists’ characteristics on their cognitive TDI was explored. The results indicate
that: (1) the area’s TDI can be delineated in seven cognitive factors; (2) the area’s attractiveness is significantly influenced by four of these factors. Such findings point to the need of
both a new strategy for the areas’ placement within the tourist market and further research.
Key-words: tourism destination image, cognitive component, attractiveness, mountain rural
tourism
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Εισαγωγή
Αποτελεί κοινό τόπο σήμερα ότι οι τουριστικοί προορισμοί ανταγωνίζονται μεταξύ άλλων και
στη βάση των “αναπαραστάσεων” που έχουν γι’ αυτούς οι τουρίστες. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένας σαφής και αποδεκτός ορισμός αν και πολλοί είναι οι ερευνητές που κάνουν συχνά χρήση του όρου. Παρότι η πρώτη αναφορά στην έννοια της ‘αναπαράστασης’ συναντάται
στον Hunt (1975), στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποιείται ο ορισμός του Crompton
(1979) σύμφωνα με τον οποίο η αναπαράσταση ενός τουριστικού προορισμού (Tourism
Destination Image) αναφέρεται «στο σύνολο των πεποιθήσεων, ιδεών και εντυπώσεων που
έχει ένα άτομο για ένα προορισμό».
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών κάνει επίσης αναφορά στον ορισμό του Gartner
(1993) ο οποίος ορίζει την αναπαράσταση μέσω των διαστάσεών της, δηλαδή τη γνωστική,
τη συναισθηματική και τη συμπεριφοριστική (αναμενόμενη εντός συγκεκριμένου χρονικού
πλαισίου συμπεριφορά). Από την άλλη, οι Echtner και Ritchie (1991) ορίζουν την αναπαράσταση ενός προορισμού ως την ολιστική εντύπωση που «δημιουργείται» από τον ίδιο τον
προορισμό στον τουρίστα και αφορά τόσο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προορισμού,
που συνδέονται με τις απτές πτυχές του, όσο και από τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ιδίου, τα οποία σχετίζονται με τις άυλες πτυχές του προορισμού.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη του αγροτικού τουρισμού, που, σύμφωνα με
Fronchot (2005: 345) έχει «μελετηθεί αρκετά από την προοπτική της προσφοράς, αλλά μένει
να αναλυθεί περαιτέρω από την οπτική γωνία του καταναλωτή – τουρίστα». Ο στόχος της
είναι διττός. Πρώτον, να διερευνηθεί η γνωστική διάσταση της αναπαράστασης(-σεων) αγροτικών τουριστικών προορισμών. Δεύτερον, να προσδιοριστεί η επιρροή της γνωστικής διάστασης της αναπράστασης(-σεων) στην ελκυστικότητα του εκάστοτε προορισμού.
Η εργασία βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη σε τρεις ορεινούς τουριστικούς χειμερινούς προορισμούς στην Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα τα Περτουλιώτικα λιβάδια, τη
λίμνη Πλαστήρα και το Πήλιο.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Το ζήτημα των διαστάσεων της αναπαράστασης(-σεων) ενός τουριστικού προορισμού είναι,
μετά την πρώτη σχετική έρευνα του Hunt (1975), πηγή έντονου προβληματισμού και, ως εκ
τούτου, έχει αναπτυχθεί σε σχέση με το ζήτημα αυτό μια ποικιλία ερμηνευτικών σχημάτων
(Gartner 1989, Echtner and Ritchie 1991, Pike 2002). Σύμφωνα με τους Gallarza et al.
(2002), η έρευνα των αναπαραστάσεων ενός τουριστικού προορισμού αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατασκευής των αναπαραστάσεων: «αυτή από
τη φύση της είναι σύνθετη… πολύπλοκη… σχετική… και δυναμική». Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η φύση της αναπαράστασης είναι σύνθετη λόγω του ότι δεν υφίσταται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός της έννοιας, πολύπλοκη καθόσον συγκροτείται από πολλαπλές διαστάσεις/στοιχεία οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, σχετική με την έννοια της υποκειμενικότητας και των συγκρίσεων με άλλους προορισμούς στις οποίες το εκάστοτε άτομο βασίζει την αξιολόγησή του και δυναμική καθώς αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου.
Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες αυτές, η σημασία των αναπαραστάσεων για τη βιωσιμό-
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τητα και την επιτυχία ενός προορισμού είναι πλέον κοινά παραδεκτή καθώς επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη συμπεριφορά των τουριστών στην επιλογή του προορισμού
(Baloglu 1997) και την ικανοποίηση και την ανάμνηση της εμπειρίας του ταξιδιού (Calantone
et al. 1989). Επηρεάζει επίσης το επίπεδο ικανοποίησης του τουρίστα όταν ο τελευταίος συγκρίνει τις προσδοκίες του, όπως αυτές δημιουργήθηκαν με βάση μια προκαθορισμένη αναπαράσταση, με την πραγματικότητα του προορισμού (Chon 1991). Έτσι, κατά τους Woodside
και Lysonski (1989) οι προορισμοί με ισχυρές, θετικές αναπαραστάσεις είναι πιο εύκολο να
εξετασθούν, κατά τη διαδικασία της επιλογής, ως ενδεχόμενοι προορισμοί. Επιπλέον η αναπαράσταση ενός προορισμού «προηγείται της ικανοποίησης» (Chi and Qu 2008) ενώ, από
την άλλη, η ικανοποίηση του τουρίστα «έχει θετική επίδραση στην αφοσίωση σε ένα προορισμό» (Mendes et al. 2011).
Η αναγνώριση των αναπαραστάσεων που έχουν οι (εν δυνάμει) τουρίστες για ένα προορισμό κρίνεται ως απαραίτητη για τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του, την επιτυχή προώθησή του - μάρκετινγκ (ως συνάρτηση της τοποθέτησης, ανάπτυξης και αξιολόγησης της αναπαράστασης) στην τουριστική αγορά και τη διασφάλιση της επιτυχίας του (Calantone et al. 1989).
Σύμφωνα με τον Gartner (1993) η αναπαράσταση ενός προορισμού σχηματίζεται από
τρεις σαφώς ευδιάκριτες, διαφορετικές αλλά ιεραρχικά αλληλένδετες διαστάσεις: τη γνωστική (cognitive), τη συναισθηματική (affective) και τη συμπεριφορική - (conative). Συνοπτικά,
η γνωστική διάσταση αναφέρεται στη γνώση και την πεποίθηση που έχει ένα άτομο σχετικά
με τα χαρακτηριστικά ενός προορισμού και μετράται με βάση τους πόρους του προορισμού
που είναι ελκυστικοί για τους τουρίστες και μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους τελευταίους ώστε να επισκεφθούν τον προορισμό. Η συναισθηματική διάσταση αναφέρεται στα
συναισθήματα του ατόμου προς τον προορισμό (στις συναισθηματικές αντιδράσεις που δημιουργούνται στο άτομο από τον προορισμό). Τέλος, η συμπεριφορική - αναμενόμενη, εντός
χρονικού πλαισίου συμπεριφορά - (conative) διάσταση αναφέρεται στην εκδήλωση των προθέσεων και προτιμήσεων των τουριστών μέσω της συμπεριφοράς τους και προκύπτει ως αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων διαστάσεων (Gartner 1993, Alhemoud and Armstrong 1996,
Baloglu and Brinberg 1997, Baloglu and McCleary 1999a & 1999b, Beerli and Martin 2004a,
Pike and Ryan 2004, Tasci and Gartner 2007). Γενικά, το μοντέλο του Gartner έχει υιοθετηθεί
στις περισσότερες μελέτες σχετικά με τη διερεύνηση της αναπαράστασης(-εων) ενός προορισμού.
Ειδικότερα όσον αφορά στη γνωστική της διάσταση, μια αναπαράσταση αποτιμάται ως
μια ομάδα ιδιοτήτων που αντιστοιχεί στους πόρους ή τα θέλγητρα του προορισμού. Σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση των Alhemoud and Armstrong (1996) τα θέλγητρα συμπεριλαμβάνουν: τα φυσικά, τα ιστορικά, τα πολιτισμικά και τα τεχνητά θέλγητρα. Οι Gallarza et al.
(2002) έχουν παρουσιάσει μια ανασκόπηση εμπειρικών, ερευνητικών δεδομένων που μετρούν
τη γνωστική διάσταση. Οι Beerli και Martin (2004b) ανέπτυξαν ένα εμπειρικά έγκυρο μοντέλο το οποίο επεξηγεί τους παράγοντες που συγκροτούν την αναπαράσταση ενός προορισμού,
αναλύοντας την αναπαράσταση με όρους φυσικών/πολιτισμικών πόρων, υποδομών, ατμόσφαιρας, κοινωνικού περιβάλλοντος, και αναψυχής. Τα θέλγητρα αυτά παρέχουν την υποκίνηση και τον απαραίτητο ‘μαγνητισμό’ ώστε να επισκεφτεί κάποιος ένα τουριστικό προορι-
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σμό (Alhemoud and Armstrong 1996).
Περαιτέρω, η αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου προορισμού διαμορφώνεται τόσο
μέσα από τις γνώσεις και πεποιθήσεις (αντιληπτικές και γνωστικές πτυχές) όσο και μέσα από
τα συναισθήματα για τον προορισμό (συναισθηματικές πτυχές), που με τη σειρά τους διαμορφώνονται από ποικίλους παράγοντες όπως οι διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, η ηλικία, η εκπαίδευση και μια ποικιλία κοινωνικο-ψυχολογικών κινήτρων (MacKay and Fesenmaier
1997, Baloglu and McCleary 1999).

Μεθοδολογία
Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τη χρήση ερωτηματολογίου σε τουρίστες κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2010 - Απριλίου 2011. Το δείγμα
των τουριστών επιλέχθηκε μεταξύ όσων επισκέφτηκαν τρεις δημοφιλείς ορεινούς τουριστικούς προορισμούς της Κεντρικής Ελλάδας (Λίμνη Πλαστήρα, Περτουλιώτικα λιβάδια και
Πήλιο) και διανυκτέρευσαν σε κάποιο από τα καταλύματα μιας από των τριών περιοχών έρευνας τουλάχιστον για μία νύχτα.
Δεδομένου ότι οι αξιολογικές κρίσεις είναι μάλλον αφηρημένες και πολύ λιγότερο εφαρμόσιμες (Chen 2001), η έρευνα επικεντρώθηκε στη γνωστική διάσταση της αναπαράστασης των τουριστικών προορισμών. Από αυτή την άποψη, η αναπαράσταση αξιολογήθηκε μέσω των χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν τόσο στα αξιοθέατα - θέλγητρα του προορισμού
όσο και στα απτά και μη απτά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων. Κατά συνέπεια, τα δύο
πρώτα τμήματα του ερωτηματολογίου, με στόχο τη μέτρηση της γνωστικής συνιστώσας της
αναπαράστασης(-σεων), περιελάμβανε 35 μεταβλητές, που αφορούν σε χαρακτηριστικά των
προορισμών (24 μεταβλητές) και απτά και μη απτά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων (11
χαρακτηριστικά). Τα χαρακτηριστικά της κλίμακας για τη γνωστική διάσταση δημιουργήθηκαν από την ανασκόπηση κλιμάκων μέτρησης άλλων ερευνών (π.χ., Kim 1998, Baloglu and
McCleary 1999a, Echtner and Ritchie 2003, Beerli and Martin 2004b) και των αξιοθέατων θέλγητρων του κάθε προορισμού (ΑΝ.Κ.Α. 1999, KENAKAP 1999, ΕΑΠ 1999). Οι τουρίστες κλήθηκαν να υποδείξουν το επίπεδο συμφωνίας για κάθε μεταβλητή με επταβάθμια κλίμακα Likert, που κυμάνθηκε από το «διαφωνώ απόλυτα» (1) έως το «συμφωνώ απόλυτα» (7).
Στη συνέχεια της έρευνας μετρήθηκε και η ελκυστικότητα του κάθε προορισμού επίσης
με τη χρήση της επταβάθμιας κλίμακας Likert. Η μεταβλητή επιλέχτηκε επειδή θεωρείται “ως
μια γνωστική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών προορισμού, τα οποία ‘εκτελούνται’ επιτόπου” (Um et al. 2006: 1146).
Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των τουριστών (π.χ. ηλικία, φύλο, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, κλπ.). Πολλά μοντέλα έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν τις αντιλήψεις των τουριστών (Beerli and Martin 2004a, Martin
and del Bosque 2008). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Crompton (1979) και Obenour κ.α. (2005)
η αναπαράσταση ενός τουριστικού προορισμού δεν αποτελεί μόνο ατομική αντίληψη, αλλά
μπορεί να ανταποκρίνεται και στην αντίληψη που κατέχεται από μια ομάδα τουριστών Τέλος,
η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού, όπως ο
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αριθμός και η διάρκεια τόσο των προηγούμενων ταξιδιών όσο και του τωρινού ταξιδιού, την
ταξιδιωτική παρέα, τον τρόπο μετακίνησης κλπ.
Η εκτίμηση του ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος πραγματοποιήθηκε έπειτα
από τον προκαταρκτικό έλεγχο του ερωτηματολογίου σε συμπτωματικό δείγμα 30 τουριστών
(n1=30), οπότε και εκτιμήθηκε η τυπική απόκλιση s των σπουδαιότερων μεταβλητώνερωτήσεων του ερωτηματολογίου θεωρώντας ότι οι κλίμακες μέτρησης είναι ισοδιαστημικού
τύπου. Μετά την εκτίμηση των τυπικών αποκλίσεων, επιλέχθηκε η μεγαλύτερη εξ’ αυτών
(s=1,727) η οποία και εισήχθη στη Σχέση 1 (Ξεκαλάκη 1995, Χαρίσης και Κιόχος 1997).
n = [1 – (n1/N)] * [(Z * s)/d]2

(1)

Ακολούθησε ο προκαθορισμός του επιπέδου εμπιστοσύνης σε 95% οπότε, σύμφωνα με
τους πίνακες της Τυπικής Κανονικής Κατανομής, Ζ=1,96. Παράλληλα, καθορίστηκε το αποδεκτό δειγματοληπτικό σφάλμα d σε ±5% της μέγιστης βαθμολογικής διαφοράς που μπορεί
να παρατηρηθεί στις απαντήσεις και, επειδή οι κλίμακες μέτρησης είναι επταβάθμιες, στη
Σχέση (1) τέθηκε η τιμή d=0,05x6=0,30.
Δεδομένου ότι ΕΛΣΤΑΤ έχει καταγεγραμμένο το σύνολο των τουριστών που διανυκτερεύουν ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, και όχι ανά δημοτικό διαμέρισμα, της χώρας, ο πραγματικός πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι εν μέρει άγνωστος. Έτσι, ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος πραγματοποιήθηκε στη βάση του αριθμού των τουριστών που διανυκτέρευσαν στη Θεσσαλία το 2009 (ΕΟΤ, 2011), ήτοι Ν=2.052.607. Από την αντικατάσταση των
τιμών (n1=30, Ν=2.052.607, s=1,727, d=0,30 και Z=1,96) στη Σχέση (1), καθορίστηκε το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος δείγματος, n≈127. Επειδή όμως ο εν λόγω αριθμός θεωρήθηκε
πολύ μικρός η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διπλάσιο μέγεθος δείγματος για την κάθε μία
από τις τρεις περιοχές μελέτης. Τελικά, συγκεντρώθηκαν 746 αξιοποιήσιμα ερωτηματολόγια
(265 από το Περτούλι, 250 από τη λίμνη Πλαστήρα και 231 από το Πηλίο).
Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε η τεχνική της «δειγματοληψίας των
εμπορικών κέντρων», η οποία θεωρείται ότι αποτελεί «ψευδοτυχαία» δειγματοληψία και παρέχει αρκετά αντιπροσωπευτικά δείγματα (Churchill 1995, στο: Ιωαννίδου, 2009: 79).
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα στοιχεία από την πρώτη
ενότητα του ερωτηματολογίου (γνωστική διάσταση) και εν μέρει από την τρίτη ενότητα (κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε καταρχήν τόσο σε μονομεταβλητό επίπεδο (συχνότητες) όσο και, προκειμένου να διερευνηθεί η δομή της γνωστικής
διάστασης της αναπαράστασης των τουριστικών προορισμών, σε πολυμεταβλητό επίπεδο (διερευνητική παραγοντική ανάλυση - EFA). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παλινδρόμηση
μεταξύ της ελκυστικότητας των περιοχών και των γνωστικών παραγόντων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS/PC
19.

- 547 -

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Ανάλυση Δεδομένων
Τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Η πλειοψηφία των τουριστών ήταν γυναίκες (55,4%), μεταξύ 25-44 ετών (69,8%), παντρεμένες, με ανώτατη και ανώτερη μόρφωση (75,1%) και προέρχονται από όλα τα επίπεδα εισοδήματος (28,3% δεν απάντησε). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν κατ’ επανάληψη τουρίστες (55,2%) και είχαν θετική έως πολύ πάρα πολύ θετική εικόνα για την περιοχή την οποία
είχαν επισκεφτεί (94,1%).
Επιπλέον, όλοι οι τουρίστες ήταν Έλληνες, κυρίως κάτοικοι των δύο μεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης (68%). Οι περισσότεροι πραγματοποίησαν
δύο διανυκτερεύσεις (50,4%), κυρίως με φίλους (48,5%) ή με την οικογένεια (24,1%) ή με
το/τη σύντροφό τους (44,5%). Οι κύριοι λόγοι για την επίσκεψη των περιοχών μελέτης ήταν:
i) η φήμη της κάθε περιοχής (65,1%), ii) η σύσταση από φίλους και γνωστούς (58,7%) και iii)
η προηγούμενη επίσκεψη (50,9%).
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά τουριστών (Ν = 746).
Μεταβλητές

Συχνότητα

Ποσοστό

Ηλικία
18-24
25-34

82
339

11,0
45,4

35-44

182

24,4

45-54
55-64
>65

94
45
4

12,6
6,0
0,6

Οικογενειακό εισόδημα
<10000
47
10-15000
96
15-20000
74
20-25000
75
25-30000
75
>30000
168
Δεν γνωρίζω/
211
Δεν απαντώ

334
157
255

Συχνότητα

Ποσοστό

4
13

0,5
1,7

169

22,7

560

75,1

Φύλο
333
413

44,6
55,4

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος
348
Έγγαμος
376
Χήρος
2
Διαζευγμένος
20

46,6
50,4
0,3
2,7

Εκπαίδευση
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο ή Τεχνική
σχολή
ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Άνδρας
Γυναίκα
6,3
12,9
9,9
10,1
10,1
22,5
28,3

Αριθμός Επισκέψεων
1
2
>2

Μεταβλητές

44,8
21,0
34,2

Αναπαράσταση τουριστικού προορισμού
Πάρα πολύ αρνη2
0,3
τική
Πολύ αρνητική
1
0,1
Αρνητική
8
0,1
Ουδέτερη
33
4,4
Θετική
186
24,9
Πολύ θετική
285
38,2
Πάρα πολύ θετική
231
31,0

Όσον αφορά στην αναπαράσταση των τουριστών για τις περιοχές που επισκέφτηκαν,
ποσοστό της τάξεως του 94,1% τους απέδωσε το χαρακτηρισμό από «θετική» έως «πάρα πο-
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λύ θετική». Παράλληλα, η μεγάλη πλειοψηφία τους (93,2%) τις χαρακτήρισε από «ελκυστική» έως «πάρα πολύ ελκυστική». Από την άλλη, η εντύπωση των τουριστών για τις περιοχές
πριν τις επισκεφτούν ήταν για την πλειοψηφία τους (63,7%) «καλή» ή «πολύ καλή». Τέλος, οι
τουρίστες σε ποσοστό 57,1% θα επαναλάμβαναν το ταξίδι τους στην ίδια περιοχή και σε ποσοστό 99,1% θα σύστηναν την περιοχή σε φίλους και γνωστούς για ολιγοήμερες διακοπές.
Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (EFA), διεξήχθη με τις 35 μεταβλητές της γνωστικής διάστασης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (7-βάθμια κλίμακα Likert).
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ανάλυση των Κύριων Παραγόντων (Principal Component Analysis) με τη χρήση ορθογώνιων περιστραμμένων αξόνων (Varimax Rotation). Με
βάση τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης μία λύση με την εξαγωγή
επτά παραγόντων κρίθηκε ως η προτιμότερη, η οποία και εξηγεί το 69,6% της συνολικής διακύμανσης των δεδομένων και με KΜO 0,888 και δείκτη Bartlett 6.940,02 (df= 231 P =
0,000). Οι παράγοντες που διατηρήθηκαν ήταν αυτοί που είχαν χαρακτηριστικές ρίζες (Eigenvalues) μεγαλύτερες ή ίσες με 1,00 (Hair et al. 1995, Malhotra 1996).
Οι παράγοντες που προέκυψαν από αυτή τη μέθοδο ήταν ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και
διατάχθηκαν με σειρά μειωμένων διακυμάνσεων. Οι επτά παράγοντες που εξήχθησαν ονομάστηκαν ως εξής: «Διαμονή» (Παράγοντας 1, 32,96% της συνολικής διακύμανσης), «Πολιτισμός και αξιοθέατα» (Παράγοντας 2, 8,84%) «Τοπική κουζίνα» (Παράγοντας 3, 6,06%), «Τοπικά προϊόντα» (Παράγοντας 4, 5,85%), «Τηλεπικοινωνίες» (Παράγοντας 5, 5,75%), «Φύση
και κλίμα» (Παράγοντας 6, 5,04%) και «Εναλλακτικές δραστηριότητες» (Παράγοντας 7,
4,79%). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
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Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης (Σχήμα 1) έδειξαν ότι οι παράγοντες «Διαμονή», «Πολιτισμός και αξιοθέατα», «Τοπική κουζίνα» και «Φύση και κλίμα» έχουν σημαντική
θετική επίδραση σε σχέση με την αντίληψη των τουριστών ως προς την ελκυστικότητα των
προορισμών. Ενώ οι παράγοντες «Τοπικά προϊόντα», «Τηλεπικοινωνίες» και «Εναλλακτικές
δραστηριότητες» δεν έχουν σημαντική επίδραση.
Σχήμα 1. Μοντέλο ελκυστικότητας

Διαμονή
0.247
Πολιτισμός &
αξιοθέατα

0.109

Τοπική κουζίνα

0.119

Τοπικά προϊόντα
Τηλεπικοινωνίες
Φύση και κλίμα

Ελκυστικότητα

0.060 n.s
-0.017 n.s
0.250

R2=0.34

0.056 n.s.

Εναλλακτικές
δραστηριότητες

Συμπεράσματα
Η εν λόγω εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των κύριων χαρακτηριστικών των αναπαραστάσεων των τουριστών σε σχέση με ορεινούς, αγροτικούς προορισμούς της Κεντρικής Ελλάδας (λίμνη Πλαστήρα, Περτουλιώτικα λιβάδια και Πήλιο). Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μεταξύ τουριστών των τριών περιοχών μελέτης προκύπτει καταρχήν
ότι τα χαρακτηριστικά των τουριστών ταιριάζουν, σε γενικές γραμμές, με εκείνα των τουριστών σε παρόμοιους ορεινούς χειμερινούς μη αστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επιπλέον, τα γνωστικά στοιχεία της αναπαράστασης τουριστικών προορισμών ομαδοποιούνται σε επτά παράγοντες: «Διαμονή», «Πολιτισμός και αξιοθέατα», «Τοπική κουζίνα»,
«Τοπικά προϊόντα», «Τηλεπικοινωνίες», «Φύση και κλίμα» και «Εναλλακτικές δραστηριότητες». Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι οι παράγοντες «Διαμονή», «Πολιτισμός και αξιοθέατα»,
«Τοπική κουζίνα» και «Φύση και κλίμα» συμβάλουν θετικά στην ελκυστικότητα των εν λόγω
περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι οι υπό εξέταση περιοχές προσελκύουν τουρίστες ως προορισμοί
που χαρακτηρίζονται από το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για διαμονή, για την ιστορία - τον πολιτισμό και τα αξιοθέατά τους, για τη γαστρονομική τους κληρονομιά καθώς και για το όμορφο φυσικό περιβάλλον και το κλίμα τους.
Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται το γεγονός ότι δύο ειδικά μεταξύ των τριών άλλων παραγόντων, δηλαδή «Τοπικά προϊόντα» και «Εναλλακτικές δραστηριότητες», δεν φαίνεται να σχετίζεται με την ελκυστικότητα των περιοχών.
Πλην όμως, όσον αφορά στις εναλλακτικές δραστηριότητες, σε όλες τις περιοχές έρευ- 551 -
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νας έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρονται στους τουρίστες ορισμένες δραστηριότητες, όπως χιονοδρομικά κέντρα, ιππασία, κλπ. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της ετερογένειας των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται σε καθεμία από τις περιοχές έρευνας ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να είναι λογικό.
Όσον δε αφορά στα «Τοπικά προϊόντα», μπορεί να υποστηριχθεί ότι, παρά το γεγονός
ότι υπάρχουν τέτοια προϊόντα στις περιοχές μελέτης, η ποιότητα τους δεν είναι εξασφαλισμένη και η προβολή και εμπορία τους δεν είναι ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό.
Τέλος, όσον αφορά στον παράγοντα «Τηλεπικοινωνίες» δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι
οι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα λόγω τόσο της σύντομης διαμονής τους στις περιοχές όσο και ότι κύριος λόγος επίσκεψής τους στις περιοχές είναι να χαλαρώσουν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, στο βαθμό που ο πληθυσμός-στόχος είναι νεαρά άτομα
αυτό μπορεί να αποτελέσει ζήτημα προβληματισμού.
Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων και μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική ανάπτυξη του μάρκετινγκ από τους τοπικούς φορείς προς
τους τουρίστες καθώς και της στρατηγικής σχετικά με την τοποθέτηση των εν λόγω περιοχών
στην τουριστική αγορά. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το μάρκετινγκ των εν λόγω προορισμών, λόγω των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ιδιαιτεροτήτων τους, δεν πρέπει
να έχει ως αποκλειστικό του στόχο την αύξηση της εισροής τουριστών στις περιοχές.
Τα πρώτα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζουν επίσης την αναγκαιότητα
για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη διερεύνηση της αναπαράστασης των τουριστικών προορισμών που έχουν οι τουρίστες πριν από την επίσκεψή τους στην περιοχή, τις πολύπλοκες
διαδικασίες σχηματισμού τους και τις πηγές που συμβάλλουν στο σχηματισμό της (βλ. Gartner 1993, Gallarza et al. 2002, Pike 2002, Govers et al. 2007) που θα είναι δυνατόν να διευκρινίσει και το ρόλο των ενεργειών προώθησης από την πλευρά των τοπικών φορέων και την
αλληλεπίδρασή τους με άλλες πηγές πληροφόρησης (βλ. Gartner 1993, Govers et al. 2007),
όπως οι προηγούμενοι επισκέπτες. Ζητούμενο είναι, τέλος, η λεπτομερής αξιολόγηση της ικανοποίησης των τουριστών (βλ. Kaplanidou and Vogt 2007).
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